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Definisi sejarah Teologi

SEJARAH tEologi dapat merupakan pengungkapan tentang teologi Kris-    
ten sepanjang berabad-abad.  Topik ini meliput perkembangan, pertumbuhan, 
dan perubahan teologi Kristen.  Studi ini mempelajari formasi doktrin-doktrin 
utama tentang Allah, Kristus, Roh Kudus, keselamatan, gereja, dan yang 
lain, untuk melihat bagaimana doktrin-doktrin ini telah diformulasikan dan 
berkembang.

Tujuan Dari sejarah Teologi

Tujuan sejarah teologi adalah “menjabarkan asal-usul sejarah dogma dari 
Gereja dan menelusuri rentetan perubahan-perubahan dan perkembangannya.”1 

Sejarah teologi berusaha memahami formasi doktrin-doktrin, perkembangan 
dan perubahannya—apakah menjadi lebih baik atau lebih buruk.  Arah dari 
gereja telah dipengaruhi oleh arah teologi.  Skolastikisme yang menekankan 
penalaran, memengaruhi teologi untuk menjauhi kedaulatan Allah; Refor-
masi yang mengembalikan sentralitas dari Alkitab, juga mengembalikan teo-
logi untuk menekankan anugerah; Pencerahan mengarahkan teologi ke arah 
kecenderungan pada anti-supranatural.

Sejarah teologi menjelaskan gerakan teologi selama berabad-abad.  Sangat- 
lah penting dan menolong untuk melihat asal mula doktrin, serta bagaimana 
mereka berkembang, dan bagaimana doktrin itu kadang-kadang menyimpang 
dari kebenaran yang alkitabiah.

Pembagian sejarah Teologi

Perkembangan sejarah teologi dibagi dalam empat periode: (1) teologi 
abad permulaan (abad I—590 M); (2) teologi abad pertengahan (590–1517 M); 
(3) teologi reformasi (1517–1750 M); (4) teologi modern (1750–sekarang)

Perkembangan sejarah Teologi

gereja pada Abad Permulaan
Tulisan para bapak apostolik adalah signifikan, karena mereka adalah     

orang-orang yang hidup dekat dengan peristiwa-peristiwa pada masa kehidupan 
Kristus dan para rasul.  Mereka memberikan isu-isu penting seperti Trinitas, 
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keilahian dan kekekalan Kristus, serta keselamatan.  Para apologis merupakan 
suatu kelompok di abad kedua yang membela kekristenan terhadap kritikisme 
dan perdebatan yang seru dengan para filsuf dan kaisar tentang doktrin-doktrin 
Kristen.  Penyimpangan-penyimpangan dari iman Kristen juga muncul pada masa 
ini.  Sekte-sekte Yahudi berusaha mempertahankan hukum Musa, Gnostik ber-
usaha mengikat kekristenan pada sistem filosofis, yang menyatakan bahwa 
materi itu jahat dan roh itu baik.  Marcionis berusaha meracuni kanon, dan 
Montanis meracuni doktrin Roh Kudus dan eskatologi.  Pada permulaan 
sejarahnya, kekristenan dipaksa untuk bertahan maupun menyerang.  Karena 
Marcion, maka gereja mula-mula dipaksa untuk merumuskan kanonnya, dan 
mengakui keduapuluh tujuh kitab di PB.

Doktrin Trinitas juga ditantang oleh Arius; perdebatan yang berlangsung 
dengan Athanasius memengaruhi dunia Kristen.  Pada tahun 325 M, Konsili 
Nicea mengakui pandangan historik dari Trinitas, yang menyatakan bahwa 
Kristus memiliki substansi yang sama dengan Bapa.

Gereja menggumuli tentang dua natur dari Kristus selama abad keempat 
dan kelima.  Pada masa itu ditetapkan apa yang ortodoksi dan apa yang bidat, 
di konsili Nicea pada tahun 325 M, dan di Chalcedon pada tahun 451 M.

Konflik antara Agustinus dan Pelagius semakin tajam ketika Pelagius 
mengajarkan bahwa manusia bebas dari dosa asal dan mampu untuk memilih 
yang baik.  Agustinus sebagai penganut ketat dari doktrin anugerah, menekankan 
bahwa anugerah Allah dibutuhkan untuk membebaskan manusia dari status 
kerusakan totalnya.  Namun demikian, Agustinus tetap mengajarkan bahwa 
Baptisan dibutuhkan untuk mencuci dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. 
Pembaptisan regenerasi dan baptisan anak kemudian menjadi bagian dalam 
pengajaran gereja.

gereja pada Abad Pertengahan
Periode abad pertengahan mulai dari 590–1517 M, saat Reformasi dimulai.  

Periode dari tahun 500-1500 sering kali disebut Masa Kegelapan, karena terjadi 
penyimpangan di kalangan gereja. Penyimpangan itulah yang menjadi pemicu 
Reformasi Protestan oleh Martin Luther.

Doktrin Roma Katolik berkembang cukup pesat pada masa abad per-
tengahan: Purgatori pada tahun 593; doa kepada Maria, orang-orang kudus, 
dan malaikat pada tahun 600; mencium kaki paus pada tahun 709; pengkano- 
nisasian orang-orang kudus yang telah mati pada tahun 995; selibat para imam 
pada tahun 1079; rosario pada tahun 1090; transubstansiasi dan pengakuan 
dosa kepada imam pada tahun 1215; dan ketujuh sakramen pada tahun 1439.

Sejumlah perdebatan terjadi di gereja pada abad pertengahan.  Perdebatan 
tentang ikonoklastik timbul, yaitu dengan digunakannya gambaran-gambaran 
untuk ibadah, yang menjadi bagian integral dari gereja Barat.  Perdebatan tentang 
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filioque (apakah Bapa sendiri atau Bapa beserta Putra yang mengutus Roh Kudus) 
telah memisahkan gereja Barat dan Timur.  Perdebatan tentang predestinasi meng- 
akibatkan penolakan atas pandangan predestinasi dari Gottschalk.  Perdebatan 
tentang eukaristi memicu munculnya doktrin transubstansiasi.  Perdebatan 
dalam pandangan-pandangan tentang penebusan juga muncul.

Periode abad pertengahan mengembangkan skolastikisme, yang mendidik 
para sarjana untuk membela iman dari pandangan yang rasional.  Seorang sko- 
lastik, yaitu Thomas Aquinas menjadi pelopor dalam merumuskan doktrin 
Katolik.

Pandangan doktrinal lain muncul bersamaan dengan gereja Roma Katolik 
yang bertambah jauh dari doktrin Agustinus.  Manusia dipandang bekerja sama 
dengan Allah dalam keselamatan dan pengudusan.  Usaha seseorang men- 
jadi bagian penting dalam keselamatan dan pengudusan, khususnya dengan 
pengadopsian ketujuh sakramen.  Otoritas kepausan juga muncul pada masa ini, 
paus disebut sebagai “wakil Kristus.”  Submisi pada paus adalah esensial baik 
dalam hal religius maupun politik.

teologi pada Masa Reformasi
Ada beberapa figur individu yang terkemuka pada masa reformasi. 

Martin Luther, seorang imam Roma Katolik, memicu Reformasi pada waktu ia 
memakukan kesembilan puluh lima tesis yang melawan gereja Katolik pada pintu 
gereja di Wittenberg, Jerman, pada tanggal 31 Oktober 1517.  Luther mengalami 
pertobatan berdasar pada anugerah melalui iman, dan kebenaran itu menjadi 
motivasi di sepanjang hidupnya.  Luther menekankan untuk kembali pada Kitab 
Suci sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya.  Periode ini 
menandai kembalinya Kitab Suci dipelajari oleh orang percaya, khususnya 
dengan penerbitan PB dalam bahasa Yunani oleh Erasmus.

John Calvin, seorang reformator Swiss, muncul sebagai pendeta, penulis, 
politikus, dan penafsir ilmiah dari Alkitab.  Karya besar Institutes of the Christian 
Religion dari Calvin telah meninggalkan jejak pada abad-abad berikutnya dalam 
hal teologi Protestan.  Calvin menekankan kedaulatan Allah; semua peristiwa 
telah ditetapkan sebelumnya oleh Allah melalui ketetapan kekal dari Allah.

Ulrich Zwingli, yang secara umum mengikuti teologi Calvin, memengaruhi 
gerakan Anabaptis, khususnya pandangan Anabaptis tentang Perjamuan Tuhan, 
yang mengikuti pandangan memorial.  Penolakan atas semua pandangan yang 
tidak diajarkan oleh Kitab Suci, maka Zwingli telah membawa reformasi lebih 
jauh daripada Luther dan Calvin.

Doktrin penebusan menjadi isu perdebatan yang paling utama pada masa 
ini.  Luther dan Calvin menekankan penebusan Kristus sebagai substitusionari, 
sedangkan Socinus, pendahulu dari Unitarianisme, menolaknya.   Grotius 
mengajarkan bahwa kematian Kristus hanya merupakan  “tanda pembayaran” 
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pada Allah.  Teologi Arminian juga menolak penebusan substitusionari yang   
ketat.

Perjamuan Tuhan menjadi isu pemisahan pada masa reformasi.  Teologi 
Lutheran menekankan konsubstansiasi, pandangan yang mengatakan bahwa 
kehadiran Kristus meliputi elemen-elemen itu.  Teologi Reformasi menekankan 
bahwa anugerah telah ditransmisikan pada partisipan yang mengambil bagian 
dalam Perjamuan Tuhan—Zwingli mengajarkan pandangan memorial, tidak 
ada anugerah yang ditransmisi pada waktu mengambil bagian dalam Perjamuan 
Tuhan.

Anabaptis secara dramatis memengaruhi doktrin gereja dengan menekankan 
baptisan orang percaya, dan menolak dengan keras baptisan anak.

teologi pada Zaman Modern
Teologi modern sangat dipengaruhi oleh Pencerahan dan pengaruh setelah- 

nya.  Pencerahan memimpin orang-orang kepada penekanan pada sentralitas dari 
manusia dan penalaran.  Di Abad Pencerahan, para filsuf dan teolog membawa 
konsep itu lebih jauh.  Immanuel Kant menekankan kepentingan dari penalaran 
dan penolakan segala sesuatu yang berada di luar wilayah itu.  Friedrich Schleier- 
macher menolak kredo dan doktrin, sebaliknya menekankan kepentingan 
perasaan dalam agama.  George Hegel melihat agama sebagai evolusi yang 
konstan dengan menyintesiskan pandangan-pandangan yang saling bertentangan. 
Ketiga orang itu, khususnya, meninggalkan jejak pada teologi modern.  Pada 
akar teologi modern terletak penalaran manusia, menolak supranatural, dan 
ketidakbersalahan Alkitab.

Pada tahun 1919, teologi modern mengambil arah yang baru, yaitu pada 
saat Karl Barth, yang dilatih dalam teologi liberal, menolaknya namun tidak 
benar-benar kembali pada teologi konservatif.  Lahirlah Neo-ortodoksi.  Neo-
ortodoksi menekankan suatu pengalaman perjumpaan dengan Allah melalui suatu 
“loncatan iman.”  Teolog-teolog neo-ortodoksi memang memiliki perbedaan 
yang besar satu dengan yang lain, dan tidak ada seorang pun di antara mereka 
yang menerima bahwa Alkitab diinspirasikan.  Banyak di antara mereka yang 
menolak kebangkitan Kristus secara fisik dalam sejarah: Alkitab dianggap 
sebagai geschichte (cerita) bukan sejarah.  Banyak bentuk beragam dari teologi 
modern yang berkisar pada teologi liberal dan teologi neo-ortodoksi.

CaTaTan

1. Louis Berkhof, The History of Christian Doctrines (Edinburgh: Banner of Truth, 1937), hal.
20.
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Studi Sejarah doktrin hampir sama dengan studi sejarah gereja, perbedaan 
terletak pada penekanannya. Sejarah teologi menekankan perkembangan 
doktrin di sepanjang abad, sedangkan sejarah gereja menekankan rincian yang 
lebih panjang lebar tentang masalah-masalah luar yang berhubungan dengan 
perkembangan gereja.

Bapa-Bapa apostolik

Tulisan-tulisan dari para bapa apostolik ini penting, karena mereka mewa- 
kili tulisan-tulisan dari orang-orang yang masih hidup pada masa para rasul di 
PB.  Tulisan dari para bapa apostolik adalah sebagai berikut: The First Epistle of 
Clement of Rome to the Corinthians, ditulis kira-kira tahun 97 M; The Second 
Epistle of Clement, sebenarnya lebih tepat disebut sebagai sebuah khotbah 
daripada sebuah surat, dan ditulis kira-kira tahun 150 M oleh penulis yang tidak 
dikenal yang bukan Clement.  The Epistles of Ignatius, bishop dari Antiokia, 
ditulis kira-kira tahun 110 M kepada gereja di Efesus, Magnesians, Trallians, 
Roma, Filadelfia, Smirna, dan Polycarp, bishop di Smirna; The Didache, atau 
“Pengajaran dari Keduabelas Rasul,” ditulis kira-kira tahun 100 M; The Epistle 
of Barnabas, ditulis kira-kira antara tahun 70 dan 132 M; The Shepherd of 
Hermas, ditulis kira-kira tahun 140–145 M; The Fragments of Papias, bishop 
dari Hierapolis, ditulis kira-kira tahun 125 M.

Pada waktu mempelajari karya-karya dari bapa apostolik secara cepat ter- 
lihat bahwa ada cukup banyak perbedaan dalam kualitas dibandingkan dengan 
tulisan-tulisan PB, dan hanya ada sedikit bahan yang ditawarkan.  Lebih dari itu, 
penekanannya bukan pada doktrin, melainkan pada etika.  Namun, tulisan-
tulisan itu penting sebagai “saksi mata bagi kanonisitas dan integritas kitab-kitab 
PB dan memberikan kaitan doktrinal antara PB dan tulisan-tulisan yang lebih 
spekulatif dari para pembela iman Kristen yang muncul di abad kedua.”1

Bibliologi dari Bapa-bapa apostolik
Gambaran umum dari Bapa-bapa apostolik adalah penyatuan Kitab 

Suci ke dalam rangkaian tulisan mereka.  Mereka banyak sekali mengutip dari 
PL dan PB, terjalin di antara teks (termasuk bagian yang panjang) ke dalam 
tulisan-tulisan mereka.

TEOLOGI
ABAD PERMULAAN
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Mereka juga mengakui otoritas Kitab Suci.  Clement memberikan per- 
ingatan untuk tidak hidup dalam dosa, dan mendasarinya dengan “apa yang 
dikatakan oleh Kitab Suci” (1 Clement, Cor 35, 46).  Clement meneguhkan 
kebenaran dari Kitab Suci, yang diberikan melalui Roh Kudus, dan bahwa di 
dalamnya “tidak ada ketidakbenaran dan pertentangan” (Cor. 45).  Ia merujuk 
pada PL sebagai “Kitab Suci yang suci” dan “Firman Allah” (Cor. 53).

Penafsiran dari bapa-bapa apostolik sering kali alegoris.  Kutipan PL, “Ber- 
sukacitalah mereka yang mandul, yang tidak melahirkan,” ditafsirkan sebagai 
“Gereja kita mandul, sebelumnya anak-anak dikaruniakan kepada mereka” 
(2 Clement 2).2  Contoh yang lain adalah The Shepherd of Hermas.  Ignatius 
menasihati Trallians: “Pulihkan dirimu dalam iman yang adalah tubuh Tuhan, 
dan dalam kasih yang adalah darah Yesus Kristus” (Tral. 8).

doktrin allah dari Bapa-bapa apostolik
Kepercayaan pada Trinitas diakui; Clement menyatakan kesetaraan dari 

Allah Tritunggal dengan pernyataannya: “Selama Allah hidup, dan Tuhan Yesus 
Kristus hidup, dan Roh Kudus, yang adalah iman dan pengharapan dari orang 
pilihan” (Cor 58).  Clement mengakui Allah sebagai “Pencipta dan Tuan dari 
alam semesta” (Cor. 33).

Kristologi dari Bapa-bapa apostolik
Kebenaran-kebenaran yang patut dipercaya tentang Kristus diakui.  Ignatius 

memberikan pernyataan yang signifikan dengan mendeklarasikan keilahian 
Kristus: Ia menyebut-Nya sebagai “Yesus Kristus Allah kita” (Eph. 1; Rom. 1); 
sebagai yang mendiami orang percaya, “Ia sendiri berada bersama kita sebagai 
Allah kita” (Eph. 15, dan Mag. 12); sebagai “pikiran dari Bapa” (Eph. 3); sebagai 
“pengetahuan akan Allah” (Eph. 17); sebagai “yang bersama dengan Bapa sebe- 
lum dunia” (Mag. 6); dan sebagai “Putra” (Rom. 1).  Polycarp juga menyebut 
Yesus sebagai “Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita” (Phil. 12).  Ia dideklarasikan 
sebagai “yang diutus dari Allah” (Clement, Cor. 42).  Kemanusiaan-Nya diakui 
dalam perkataan Rasul Yohanes (Polycarp, Phil. 7).  Kebangkitan-Nya diakui 
oleh banyak pihak (Clement, Cor 24, 42; Ignatius, Trallians 9; Phila. 1).  Mereka 
mengakui akan ketinggian keimaman-Nya dan kesuperioran-Nya atas malaikat-
malaikat (Clement, Cor. 36, 61; Polycarp, Phil. 12).

Soteriologi dari Bapa-bapa apostolik
Para Bapa apostolik sering kali mengatakan bahwa keselamatan adalah 

melalui darah Kristus.  Clement menyatakan: “Mari kita memusatkan pandangan 
kita pada darah Kristus dan memahami betapa berharganya darah Kristus bagi 
Bapa-Nya, karena oleh darah-Nya yang dicurahkan bagi keselamatan kita, telah 
memungkinkan seluruh dunia mendapatkan anugerah pengampunan” (Cor. 7; 
bdk. Cor. 23, 49; Barnabas 5). Pernyataan Clement juga kelihatannya mengusul-
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kan penebusan tidak terbatas.  Ignatius mengindikasikan bahwa iman di dalam 
darah Kristus yang menghasilkan keselamatan (Smyrn. 6).  Pertobatan juga 
ditekankan (2 Clement  13; 19).

Namun demikian, penekanan yang utama adalah kebutuhan adanya usaha 
di dalam keselamatan.  Dalam pembahasannya yang panjang lebar, Clement 
menekankan kepentingan dari ketaatan dalam mencapai keselamatan, dengan 
menunjuk Lot yang telah diselamatkan karena telah memberi tumpangan (Cor. 
11) demikian pula Rahab (Cor. 12).  Keselamatan melibatkan pula melakukan
kehendak Bapa, menjaga supaya daging tetap murni, dan menjaga perintah-
perintah Tuhan (2 Clement  8).  Kasih juga harus ada untuk memasuki kerajaan 
itu (2 Clement  9) sebagaimana kepentingan untuk meninggalkan kenikmatan 
duniawi dan menolak hawa nafsu yang jahat (2 Clement 16).  Melakukan kebe- 
naran juga esensial (2 Clement 19).

Pernyataan-pernyataan itu mengindikasikan penekanan tentang perintah 
untuk hidup saleh, tetapi bersamaan dengan itu merancukan berita keselamatan 
dan mengalihkan pandangan dari anugerah Allah yang cuma-cuma.  Ini meru- 
pakan salah satu dari kesalahan doktrinal yang muncul di permulaan sejarah 
pemikiran Kristen.

eklesiologi dari Bapa-bapa apostolik
Ada perkembangan yang jelas dari jabatan-jabatan di gereja sebagai diaken, 

penatua, dan bishop, yaitu dengan pertambahan otoritas yang diberikan kepada 
mereka.  Penekanan yang paling menonjol dari para bapa apostolik adalah bahwa 
orang-orang percaya harus tunduk pada otoritas penatua dan bishop. Clement 
mendorong orang percaya untuk berdamai dengan para penatua (Cor. 54), 
tunduk pada otoritas mereka, dan menerima teguran dari mereka (Cor. 57; 63).  
Polycarp mengajarkan mereka untuk tunduk pada penatua dan diaken (Phil. 5).  
Ignatius menyamakan ketaatan orang percaya kepada bishop dengan ketaatan 
Kristus kepada Bapa dan sebagaimana para rasul kepada Kristus (Mag.13).  Para 
pemimpin harus dihormati.  Ignatius menulis kepada Trallians: “Jangan melakukan 
sesuatu tanpa bishop; kamu juga harus taat kepada penatua, sebagaimana para 
rasul kepada Yesus Kristus . . . biarlah semua orang menghormati diaken seperti 
kepada Yesus Kristus, demikian pula kamu harus menghormati bishop sebagai 
Bapa dan penatua sebagai sidang Allah” (Tral. 2, 3).  Ignatius menyatakan 
kepada jemaat di Filadelfia: “Seberapa yang diberikan kepada Allah dan kepada 
Yesus Kristus, sedemikian pula diberikan pada bishop” (Phila. 3).  Ia kemudian 
mengatakan: “Kamu semua harus mengikuti bishop, sebagaimana kamu meng- 
ikuti Yesus Kristus, mengikuti Bapa, dan menaati penatua sebagaimana menaati 
para Rasul; dan menghormati diaken, sebagaimana yang diperintahkan oleh 
Allah . . . Hendaknya jemaat berada di mana pun bishop berada; sebagaimana 
Gereja yang universal berada di mana Yesus berada” (Smyrn. 8).
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Perkembangan dari otoritas bishop jelas terlihat dalam pernyataan-pernya- 
taan Ignatius,

Tidak ada yang boleh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan 
Gereja terlepas dari bishop.  Biarlah eukaristi yang sah dilakukan di 
bawah bishop atau seseorang yang telah ditugaskan olehnya . . . Tidak 
diperbolehkan melakukan baptisan dan perjamuan kasih terlepas dari 
bishop; tetapi apa pun yang disetujui olehnya, hal itu akan berkenan 
kepada Allah pula; apa pun yang kamu lakukan, harus diyakini dan 
sah   . . . Adalah baik untuk mengakui Allah dan bishop.  Ia yang 
menghormati bishop berarti menghormati Allah (Smyrn. 8, 9).

Perjamuan Tuhan disebut sebagai “obat bagi imortalitas dan penangkal 
sehingga kita yang seharusnya mati, dimungkinkan untuk hidup selamanya di 
dalam Yesus Kristus” (Eph. 20).  Didache memberikan petunjuk tentang doa-doa 
sebelum dan setelah Perjamuan Tuhan (9; 10).  Petunjuk juga diberikan berkaitan 
dengan baptisan dan puasa (7; 8).

eskatologi dari Bapa-bapa apostolik
Tidak banyak informasi tentang hal-hal akhir zaman.  Second  Clement 

menyatakan bahwa kerajaan Allah datang pada pemunculan Allah (12; 17); 
orang-orang akan takjub pada waktu kerajaan dunia ini diterima oleh Kristus 
(17).  Juga dibuat perbedaan di antara kerajaan dan hidup kekal (5); di kerajaan 
inilah orang percaya akan diberi mahkota untuk keberanian dan keteguhannya 
(7).  Pada pemunculan Kristus, mereka yang telah hidup tidak saleh akan 
dihakimi dan dihukum dalam api yang tidak pernah padam (17).

Barnabas menasihati para orang percaya atas dasar kesegeraan kembalinya 
Kristus (21).  Papias mengakui suatu kerajaan milenial dalam pernyataan ini.

Berkat-berkat yang telah dijanjikan sebelumnya tidak diragukan lagi 
menjadi milik dari waktu Kerajaan, pada saat orang benar akan dibang- 
kitkan dari kematian dan akan memerintah, di mana pada waktu itu 
juga ciptaan akan diperbarui dan dibebaskan dari ikatan dan akan 
menghasilkan semua jenis makanan yang berlimpah dari embun surga 
dan dari kesuburan bumi . . . bagaimana Tuhan pernah ajarkan tentang 
saat itu, dan mengatakan, Hari itu akan datang, di mana pokok-pokok 
anggur akan tumbuh, setiap pokok anggur memiliki ribuan  tunas, 
dan di setiap tunasnya ada sepuluh ribu batang, dan di setiap batang 
ada ribuan ranting, dan di setiap ranting ada ribuan rangkai, dan di 
setiap rangkai ada sepuluh ribu buah anggur, di setiap anggur yang 
diperas akan menghasilkan sebanyak lima dan dua puluh air anggur . . . 
dan semua binatang menggunakan buah-buah yang dihasilkan dari tanah
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ini, akan hidup damai satu dengan yang lain, taat kepada manusia dalam 
segala ketaatan (Frag. Pap. 14).

apologis-apologis Zaman gereja mula-mula

Oleh karena adanya salah pengertian secara umum terhadap kekristenan 
dan menghasilkan penghinaan, maka bangkitlah orang-orang Kristen non-Yahudi 
terkemuka yang menulis “apologi” untuk membela kekristenan.  Para penulis 
Kristen di gereja mula-mula dikenal sebagai Apologis.  Tugas mereka ada tiga 
aspek, yaitu:3 (1) Mereka membela kekristenan terhadap dakwaan palsu dari 
ateisme, kanibalisme, inses, penyembahan berhala, dan perilaku antisosial lain- 
nya.  (2) Mereka menghadapi dakwaan yang ofensif dari orang Yahudi dengan 
kesalahan pengertian akan natur tipologikal dan bayangan dari PL dalam 
mengantisipasi Kristus.  Mereka juga menyerang paganisme, imoralitasnya, 
demikian pula imoralitas dari ilah-ilah pagan, khususnya dalam perbandingan 
dengan wahyu Allah di PB.  (3) Mereka juga konstruktif, dalam memberikan 
argumentasi untuk realitas wahyu PB melalui penggenapan nubuat dan melalui 
mukjizat-mukjizat.

Tulisan apologetikal dan apologis yang utama adalah sebagai berikut:4 
Epistle to Diognetus, ditulis oleh penulis yang tidak dikenal kira-kira tahun 
150 M; Quadratus, tahun 125 M; Aristides, seorang filsuf dari Atena menulis 
kepada Hadrian atau Antoninus Pius; Melito, bishop di Sardis, menulis sebuah 
apologi kepada Marcus Aurelius; Claudius Apollinaris, bishop dari Hierapolis, 
juga menulis sebuah apologi kepada Marcus Aurelius; Miltiades, seorang filsuf 
dari Atena menulis melawan Yahudi dan pagan; Athenagoras membela orang 
Kristen dalam sebuah apologi kepada Marcus Aurelius pada kira-kira tahun 
177 M, menyanggah dakwaan ateisme, kanibalisme, dan imoralitas; Theophilus 
dari Antiokhia menulis tiga karya tulis untuk membela kepercayaan kepada 
Allah dan pengharapan akan kebangkitan, melawan kepercayaan orang kafir 
dan mengekspos kelemahan dari literatur orang kafir dibandingkan dengan 
PL; Tatian, dari Asyur, membela kenalaran dari kekristenan melawan “kesia-
siaan orang kafir;” dan Justin Martyr, dianggap sebagai apologis terbesar, yang 
menulis dua Apologies dan Dialog with Trypho the Jew.  Ia adalah seorang filsuf 
yang bertobat dan memakai pemikiran filosofisnya untuk membela kekristenan.

Bibliologi Para apologis
Epistle to Diognetus menekankan wahyu Allah; Pencipta semesta alam yang 

telah menyatakan diri-Nya kepada umat manusia: “Allah yang tidak kelihatan    
itu sendiri telah menanamkan dari surga kepada manusia kebenaran dan peng- 
ajaran kudus yang melampaui akal manusia, dan mengukuhkan di dalam hati 
mereka” (Diog. 7).   Pernyataan ini berbeda dengan wahyu Allah kepada manusia 
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dengan pikiran spekulatif dari para filsuf.  Surat itu menyatakan bahwa Allah 
telah menyatakan diri-Nya sendiri melalui Firman (maksudnya Kristus), istilah 
filosofis (Yunani, logos), artinya perkataan atau percakapan; jadi, Kristus adalah 
perkataan Allah kepada umat manusia.  Dalam pengertian ini, secara khusus, 
para Apologis menekankan Kristus sebagai Guru yang mengomunikasikan wahyu 
Allah kepada umat manusia.  Pembaca dinasihati “untuk mengerti perkataan 
yang dinyatakan firman melalui mulut” (Diog. 11).

teologi Proper Para apologis
Penulis Epistle to Diognetus menyatakan dengan panjang lebar ketidak- 

signifikansian dan kesia-siaan dari ilah-ilah yang terbuat dari kayu dan batu.
Ia mengingatkan pembacanya bahwa ilah-ilah ini terbuat dari batu,  

sama dengan batu yang di atasnya orang berlalu lalang; ilah-ilah ini bisa menjadi 
busuk dan lapuk.  Faktanya, ilah-ilah yang terbuat dari perak dan emas itu 
harus dikunci pada waktu malam dan dijaga (Diog. 2).  Allah disebut sebagai 
“Pencipta yang Mahakuasa, Allah yang tidak kelihatan” (Diog. 7), dan “Tuan 
serta Pencipta dari alam semesta, yang menciptakan segala sesuatu dan merancang 
mereka semua secara teratur” (Diog. 8).  Justin Martyr menyebut Allah sebagai 
“Allah yang Mahabenar, Bapa dari kebenaran dan belas kasihan dan kebajikan 
lainnya, yang tidak tersentuh oleh yang jahat” (1 Apol. Just. 6).

Sebelum wahyu-Nya, orang tidak mengenal Allah itu seperti apa; sekarang 
mereka mengenal Dia sebagai “yang baik dan tidak memihak, murah hati 
dan benar, dan hanya Dia yang baik” (Diog. 8).  Manusia patut dihukum dan 
mati, namun Allah panjang sabar, karena itu, Ia mengutus Putra-Nya untuk 
menebus manusia berdosa (Diog. 9).  Melalui hal ini Allah mendemonstrasikan 
bahwa Ia adalah Allah yang kasih (Diog. 10).  Kata-kata di Yohanes 3:16 
sangat jelas dalam hal ini.

Athenagoras memberikan pernyataan yang jelas tentang monoteisme dan 
Trinitas.  Ia menyatakan: “Kami mengakui Allah yang esa, yang tidak diciptakan, 
kekal, tidak kelihatan, tidak berubah, tidak dapat dipahami secara tuntas, tidak 
terbatas.  Ia hanya dapat dipahami oleh akal budi dan intelektual, dan dilingkupi 
oleh terang, keindahan, roh, dan kuasa yang tidak dapat dijelaskan.  Oleh-Nya 
alam semesta telah diciptakan melalui Firman-Nya, dirancang dengan teratur, dan 
dipelihara.  (Saya katakan “Firman-Nya”), karena kami juga berpikir bahwa 
Allah memiliki seorang “Putra” (Athen. Plea 10).  Roh Kudus disebut  “ber-
asal dari Allah, mengalir dari-Nya dan kembali seperti sinar matahari” (ibid).  
Justin Martyr memberikan suatu pernyataan yang menarik tentang Trinitas 
dengan mengatakan bahwa Putra berada di tempat kedua dan Roh yang 
profetik berada di tingkat yang ketiga (1 Apolo. Just. 13).
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Kristologi Para apologis
Sebagai Firman, Kristus telah diutus dari Allah untuk ditolak oleh umat-

Nya, tetapi dipercayai oleh orang non-Yahudi (Diog. 11).  Ia disebut kekal dalam 
pernyataan, “Firman ini, yang dari permulaan . . . yang adalah kekal” (Diog. 11).  
Meskipun Athenagoras menjelaskan Kristus sebagai “yang sulung dari Bapa,” 
ia tetap menyangkal apabila Putra diciptakan.  Ia mengatakan, “karena pikiran 
Allah kekal, maka Ia telah memiliki Firman dalam diri-Nya dari permulaan, 
kebijakan-Nya kekal” (Athen. 10; bdk. 1 Apol. Just. 21).  Kristus lebih lanjut 
dijelaskan sebagai Putra Allah dan sebagai “Firman Allah dalam ide dan dalam 
aktualitas Putra Allah adalah akal budi dan Firman dari Bapa” (Athen. 10).

Dalam karya-Nya, Kristus disajikan sebagai “suatu tebusan bagi kita, yang 
kudus bagi yang berdosa, yang tidak bersalah bagi yang jahat, yang benar bagi 
yang tidak benar, yang tidak tercemar bagi yang cemar, yang tidak fana bagi 
yang fana” (Diog. 9).  Melalui Satu Orang yang Benar, orang-orang 
dibenarkan (Diog. 9).  Bahasa dalam Roma 5 dan 1 Petrus 3:18 jelas sesuai 
dengan pandangan ini.

eklesiologi Para apologis
Justin Martyr berpendapat bahwa Yesaya 1:16-20 berbicara tentang baptisan 

Kristen, dan kelihatannya ritus ini menghasilkan kelahiran baru (1 Apol. Just. 
61).  Justin mengindikasikan pula bahwa Eukaristi hanya bagi orang percaya 
dengan menyatakan bahwa “makanan dikuduskan dengan doa yang berasal dari 
Dia, tubuh dan darah kita yang dipulihkan oleh transformasi, adalah tubuh dan 
darah dari Yesus yang berinkarnasi” (66).  Benih untuk doktrin transubstansiasi 
dari Roma Katolik dapat dilihat dari pernyataan ini.

penyesatan aBad permulaan

Berkaitan dengan hukum Musa
Orang Yahudi yang bertobat menjadi Kristen dan tetap berpegang pada 

hukum Musa, karena ini justru menjadi masalah kepribadian seperti yang dialami 
Petrus di PB.  Hal itu juga merupakan masalah yang harus dihadapi oleh gereja di 
Kisah Para Rasul 15.  Pada zaman sejarah gereja mula-mula sudah ada sekte 
Yahudi Kristen yang mengajarkan keharusan untuk mengikuti hukum Musa 
untuk keselamatan.5  Kelompok Nazarenes dengan ketat melakukan hukum 
Musa, memberlakukan Sabat, sunat, dan hukum tidak makan makanan ter-
tentu, namun demikian mereka tidak memberlakukannya pada non-Yahudi.  
Mereka mengakui kelahiran dari anak dara dan keilahian Yesus, mengakui 
pengajaran-Nya lebih tinggi dari Musa dan para nabi.  Kelompok Nazarenes 
hanya menggunakan edisi bahasa Ibrani dari injil Matius, tetapi pada saat yang 
sama mereka mengakui kerasulan Paulus. 
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Kelompok Ebionites menyangkali kelahiran dari anak dara dan keilahian Kristus, 
mengajarkan bahwa Ia adalah putra lahiriah dari Maria dan Yusuf, karena itu Ia 
hanyalah manusia biasa, atau seorang nabi.  Kerasulan Paulus ditolak; mereka 
menganggap ia murtad terhadap hukum.  Kelompok Elkesaites mengklaim bahwa 
seorang malaikat telah memberikan kitab kepada Elkesai yang mengajarkan 
bahwa Kristus adalah seorang malaikat yang lahir dari orang tua manusia.  
Menolak kelahiran anak dara Kristus, mereka mengajarkan bahwa Ia adalah 
penghulu malaikat yang tertinggi.  Mereka bersikeras bahwa hukum harus tetap 
diberlakukan, dan mereka mengajarkan keharusan memberlakukan hari Sabat 
dan sunat.  Surat-surat Kolose dan 1 Timotius menyebut mereka bidat.

Berkaitan dengan Filsafat Gnostik
Nama gnosticism berasal dari kata Yunani, gnosis yang berarti “penge- 

tahuan” dan menekankan karakter dari bidat ini.  Gnostikisme merupakan sistem 
filsafat yang dibangun di atas dasar filsafat Yunani yang menekankan bahwa 
materi adalah jahat sedangkan roh adalah baik.  Oleh karena itu, Allah tidak 
mungkin telah menciptakan dunia materi ini.  Dalam sistem filsafat mereka, 
Gnostik membangun suatu seri dari emanasi atau aeons, diawali dengan Allah 
yang paling tinggi yang secara keseluruhan adalah roh.  Keberadaan pengantara 
dalam rangkaian itu adalah demiurge, yaitu Allah di PL yang tidak mereka sukai.  
Demiurge ini “memiliki roh yang cukup di dalam dirinya untuk mempunyai 
kuasa menciptakan dan memiliki materi yang cukup untuk menciptakan dunia 
materi.”6

Sistem filsafat ini juga memengaruhi pandangan Gnostik tentang Yesus. 
Ada dua pandangan yang berbeda: Yang satu menyatakan bahwa materi adalah 
jahat, maka Yesus tidak mungkin benar-benar mengambil rupa manusia; Ia hanya 
kelihatannya saja berupa manusia dan menderita.  Pandangan yang berpendapat 
bahwa Logos Ilahi datang ke atas manusia Yesus dan pergi sebelum penyaliban.  
Keselamatan juga secara filosofis—yaitu mengenal kebenaran, yang didapatkan 
hanya oleh mereka yang sungguh-sungguh mencarinya.  Dosa dan kejahatan 
dikaitkan dengan ketidaktahuan atau kurang pengetahuan.  Suatu bentuk modern 
dari gnostikisme adalah Christian Science.

Berkaitan dengan Kanon Marcion
Marcion adalah seorang yang kaya raya, yang datang ke Roma kira-kira 

pada tahun 139 M dan di sana ia berusaha memengaruhi gereja.  Pada waktu ia 
tidak berhasil, maka ia mendirikan gereja sendiri dengan doktrin-doktrinnya yang 
aneh.  Ia mengikuti beberapa aspek dari gnostikisme, namun menolak penekanan 
filosofisnya.  Marcion percaya buku Galatia merupakan dasar kebenaran dari Injil.  
Oleh karena itu, Marcion menolak semua Kitab Suci, kecuali kesepuluh surat 
Paulus dan versi Lukas yang telah diedit.  Ia membedakan antara Allah Pencipta 
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di PL, yang telah memberikan hukum PL dan menurutnya, Dia adalah Allah yang 
jahat, dan Allah di PB, yang menyatakan diri-Nya di dalam Kristus.

Bagi dia, Kristus bukanlah Mesias di PL, juga tidak datang dalam tubuh 
secara fisik, tetapi ia menyatakan Allah yang penuh kemurahan di PB.  Ini 
merupakan oposisi dari Allah di PL yang ditolak oleh Yesus melalui oposisinya 
terhadap hukum itu.  Untuk alasan ini, orang Yahudi menyalibkan Yesus.  Namun, 
Ia tidak disakiti karena Ia tidak memiliki tubuh yang sebenarnya. Marcion 
memproklamasikan suatu keselamatan dengan iman, sebagai kontras dengan 
keselamatan melalui pengetahuan.

Marcion sebenarnya memberikan sumbangsih pada gereja dalam hal 
memaksa gereja untuk menentukan kanon yang benar dari Kitab Suci, karena 
kanon yang selektif dari Marcion.

Berkaitan dengan Pengajaran Montanis
Berbeda dengan Gnostikisme, bangkitlah suatu pengajaran yang keras  dan 

asketik dari Montanus yang berasal dari Frigia di Asia Kecil.  Pada waktu 
pembaptisannya, Montanus berbahasa lidah, mendeklarasikan bahwa era 
Roh Kudus telah tiba dan akhir zaman telah dekat.  Yerusalem yang Baru akan 
segera turun dari surga dan memulai era milenial.  Ia dan para muridnya 
merupakan nabi-nabi terakhir, yang membawa wahyu Allah ke dunia.

Dua    murid perempuannya, juga dikenal sebagai nabi-nabi yang membawa 
wahyu baru.  Montanus mendapatkan dukungan dari tulisan Yohanes dan 
mengajarkan bahwa ia (Montanus) adalah juru bicara, yang melaluinya, 
Paraclete, Roh Kudus, menyatakan diri-Nya kepada dunia.  Sementara secara 
umum pengajarannya bersifat ortodok, Montanus mengajarkan “bahwa Roh 
Kudus terus berbicara melalui nabi-nabi, dan termasuk di dalamnya perem-
puan.”7  Oleh karena sekarang adalah akhir zaman, maka karunia Roh Kudus 
tersebut sedang dimanifestasikan.

Montanus menekankan tuntutan-tuntutan moral yang ketat pada para 
pengikutnya dan untuk alasan itu, ia mendapatkan pengikut yang cukup banyak 
di Asia Kecil.  Ia menekankan puasa, diet, melarang mereka yang ditinggal 
mati oleh pasangannya menikah lagi, dan mendorong hidup melajang dan 
mati syahid.

Meskipun Konsili Konstantinopel mengutuk Montanisme di tahun 381 
M, namun pengajarannya tetap sangat populer, bahkan telah mempertobat- 
kan Tertulian kepada pengajarannya.
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kanonisasi dan kredo-kredo

Pokok-pokok iman
Dengan adanya kelompok-kelompok dan pengajar-pengajar bidat, khusus-

nya Marcion, maka harus ditentukan yang mana doktrin yang benar dan 
kitab-kitab mana saja yang merupakan Kitab Suci yang diinspirasikan dan 
yang mana yang tidak.  Sebelum pengakuan dari kanon PB, orang Kristen mula-
mula dipaksa untuk mengembangkan suatu “pokok-pokok iman” (Latin, 
regula fidei) untuk menentukan doktrin yang benar dan mengakuinya dan 
menolak doktrin yang salah.  Ini merupakan bentuk yang paling awal dari 
Pengakuan Iman Rasuli.  Bentuk terawal dari Pokok Iman adalah rumusan 
baptisan di Matius 28:19, yang mengakui Allah Tritunggal.  Simbol Romawi 
kemungkinan besar merupakan elaborasi dari rumusan baptisan.

Pernyataan iman yang singkat disebut Old Roman Form, yang dipercaya 
berasal dari para rasul dan dibawa ke Roma oleh Petrus, dan digunakan 
sampai pertengahan abad II M.  Bentuk pendek dari Old Roman Form dibaca: 
“Saya percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa, dan kepada Yesus Kristus 
Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari Roh Kudus dan anak dara 
Maria; disalibkan di bawah Pontius Pilatus, dan dikuburkan; hari ketiga Ia bangkit 
dari antara orang mati; Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dari 
sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.  Dan 
kepada Roh Kudus; Gereja yang kudus; pengampunan dosa; kebangkitan tubuh; 
hidup yang kekal.”8

Kanon Perjanjian Baru
Pada tahap awal pengakuan kanon PB, surat-surat Paulus dibaca di gereja-

gereja dan diakui berotoritas.  Dalam oposisi dengan Marcion dan Gnostik, 
Irenaeus mengakui keempat injil.  Kira-kira tahun 175 M, Kanon Muratorian 
memuat semua kitab-kitab PB kecuali kitab Ibrani, Yakobus, 1 dan 2 Petrus, dan 
1 Yohanes.  Tulisan Athanasius pada tahun 367 M, memuat semua kitab-kitab PB.  
Kesepakatan yang meluas tentang kedua puluh tujuh kitab ini terus berlanjut.

Pengakuan iman rasuli
Bentuk Pengakuan Iman Rasuli yang paling tua muncul kira-kira pada 

tahun 340 M, yang juga merupakan usaha lebih lanjut untuk meneguhkan 
doktrin-doktrin yang benar dari Kitab Suci dan menolak pengajaran yang salah 
dari Marcion dan yang lainnya.  Diceritakan bahwa setiap rasul memberikan 
kontribusi sebuah artikel pada kredo itu.  Kredo itu juga dapat berasal dari 
pernyataan singkat seperti Matius 28:19.  Fondasi pernyataan Kitab Suci lain 
bisa dari Roma 10:9-10; 1 Korintus 12:3; 15:4; dan 1 Timotius 3:16.
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Pengakuan Iman Rasuli berasal dari masa apostolik dengan pengajaran 
dan khotbah dari para rasul.  Istilah Pengakuan Iman merujuk pada Pengakuan 
Iman Rasuli dalam bentuk yang paling awal.  Pengakuan itu berkembang 
menjadi dua bentuk, yang lebih pendek, dikenal sebagai the Old Roman 
Form, dan pengakuan yang lebih panjang, dikenal sebagai the Received Form.  
The Received Form dibaca: “Aku percaya kepada Allah yang Mahakuasa; Pencipta 
langit dan bumi; dan kepada Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita; 
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria; menderita di bawah 
Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan; Ia turun ke neraka; pada hari 
yang ketiga Ia bangkit dari antara orang mati; Ia naik ke surga; dan duduk di 
sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa; dari sana Ia akan datang untuk 
menghakimi orang yang hidup dan yang mati.  Aku percaya kepada Roh Kudus; 
Gereja yang kudus dan katolik; persekutuan orang kudus; pengampunan dosa; 
kebangkitan tubuh; dan hidup yang kekal.  Amin.”9  Bentuk pengakuan iman 
yang telah diperpanjang, pertama muncul kira-kira tahun 650 M tetapi sudah 
ada paling tidak pada tahun 460 M.

Tujuan dari Pengakuan Iman Rasuli bukan untuk menambah Kitab Suci tetapi 
untuk menyatakan kebenaran yang ada di Kitab Suci dan untuk menjaga gereja 
dari penyusupan bidat-bidat.  Misalnya, pengakuan bahwa Allah Mahakuasa dan 
Pencipta langit dan bumi untuk melawan ajaran Marcion tentang Allah Pencipta 
yang jahat; pengakuan bahwa Yesus lahir dari anak dara dan mati, menentang 
kepercayaan Gnostik dan Doketik bahwa Yesus bukan benar-benar manusia.

trinitarianisme pada aBad permulaan

Persoalan utama dalam merumuskan doktrin Trinitas berkaitan dengan 
kepercayaan monoteistik di PL.  Bagaimana gereja dapat mengakui kepercayaan 
bahwa Allah itu Esa dan juga mengakui keilahian Kristus?  Pada mulanya gereja 
tidak memiliki konsep yang jelas tentang Trinitas, pada faktanya, Kristus 
dijelaskan beragam sebagai pikiran Allah—Logos yang tidak personal yang 
menjadi personal pada saat inkarnasi.  Yang menggambarkan Dia sebagai yang 
kekal dengan Bapa, namun lebih rendah dari Bapa.  Bahkan pengertian tentang 
Pribadi Roh Kudus lebih kurang.  Sebagian orang memiliki pengertian bahwa 
Ia lebih rendah dari Bapa dan Putra.

Monarkianisme
Dua isu yang dihadapi gereja berkaitan dengan Trinitas adalah bagaimana 

mempertahankan kesatuan Allah dan pada saat yang sama meneguhkan keilahian 
Kristus.  Bidat pertama berkaitan dengan perdebatan Trinitas adalah Monarki- 
anisme yang memiliki dua bentuk.  Bentuk yang tidak begitu memiliki pengaruh 
adalah monarkianisme dinamik, yang menekankan kesatuan Allah dengan 
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mengorbankan pribadi Kristus.  Doktrin ini dikembangkan oleh Theodotus dari 
Byzantium pada tahun 190 M dan kemudian oleh Paul dari Samosata, seorang 
bishop di Antiokhia.  Ia mengajarkan bahwa Logos adalah,

konsubstansial dengan Bapa, tetapi bukan Pribadi yang terpisah di 
dalam Keilahian.  Ia dapat diidentifikasikan dengan Allah, karena Ia 
ada di dalam Dia sebagaimana penalaran manusia ada di dalam diri 
manusia. Ia hanya kuasa yang tidak berpribadi, ada dalam semua 
manusia, tetapi secara khusus beroperasi dalam manusia Yesus.  Dengan 
menembus kemanusiaan Yesus secara progresif, sebagaimana halnya 
pada manusia yang lain, kuasa Ilahi ini secara perlahan-lahan meng-
ilahikan-Nya.  Dan karena manusia Yesus menjadi Ilahi, maka Ia 
layak untuk mendapatkan penghormatan ilahi, meskipun Ia tidak dapat 
disamakan dengan Allah dalam pengertian yang ketat dari kata itu.10

Jelaslah bahwa meskipun pandangan doktrinal ini mempertahankan kesatuan 
dari Allah, keterpisahan dari ketiga pribadi di dalam Trinitas telah ditiadakan.

Bentuk kedua yang lebih terkenal adalah monarkianisme modalistik.  Ben- 
tuk ini juga berusaha mempertahankan kesatuan Allah dengan mempertegas 
penekanan pada keilahian Kristus.  Bentuk ini juga disebut patripasianisme, 
berasal dari kepercayaan bahwa Bapa yang berinkarnasi, menderita dan mati.  
Bentuk ini kemudian dikenal sebagai Sabelianisme yang diambil dari Sabellius, 
pencetusnya di Timur.

Tujuan modalistik adalah menekankan ide bahwa Allah adalah Esa yang 
secara beragam memanisfestasikan diri-Nya sebagai Bapa, dan pada waktu 
yang lain Putra, dan pada waktu yang lain sebagai Roh Kudus.  Meskipun 
monarkianisme modalistik berbicara tentang tiga pribadi, namun mereka 
tetap percaya bahwa hanya ada satu esensi yang Ilahi yang secara beragam 
memanifestasikan diri-Nya dalam tiga cara.  Jadi, Bapa telah lahir sebagai Putra, 
Bapa mati di salib dan Bapa juga membangkitkan diri-Nya sendiri dari kematian.  
Faktanya, Praxeas, kemungkinan besar pencetus pertama dari monarkianisme 
modalistik, mengatakan Bapa menjadi Putra-Nya sendiri.

arianisme
Nama yang paling terkemuka dalam perdebatan Trinitarian adalah Arius, 

seorang pastor di Alexandria.  Dalam melawan monarkianisme modalistik, Arius 
mengajarkan bahwa hanya ada satu yang disebut Allah yang adalah kekal dan 
pada faktanya tidak dapat dipahami.  Apabila kita mengatakan bahwa Kristus 
adalah kekal, maka hal itu sama dengan menyetujui adanya dua Allah.  Arius 
mengajarkan bahwa Putra memiliki awal; ada saat di mana Putra tidak ada. Putra 
tidak memiliki “substansi yang sama” (Yunani, homoousios) dengan Bapa; Putra 
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diciptakan oleh Bapa—demikian disebutkan (secara keliru) oleh Arius, bahwa 
Putra dilahirkan oleh Bapa.  Lebih lanjut Arius mengajarkan bahwa Kristus 
diciptakan sebelum ciptaan yang lain, Ia menjadi media di mana melaluinya 
semua yang lain Allah ciptakan.  Dengan demikian, Kristus memiliki kedudukan 
tertinggi dibandingkan dengan ciptaan yang lain, namun Kristus tetap bisa 
berubah karena Ia bukan Allah.

Arius ditentang oleh Athanasius dari Alexandria yang memiliki kemampuan 
yang lebih darinya.  Athanasius menekankan keesaan dari Allah sementara itu 
ia tetap mempertahankan tiga Pribadi yang terpisah di tengah keesaan Allah.  
Ia juga mengemukakan eksistensi yang kekal dari Putra.  Athanasius dikenal 
dalam sejarah gereja sebagai seseorang yang dengan brilian mempertahankan 
doktrin ortodoksi.

Konsili Nicea
Perdebatan Arian telah menyebabkan Konsili Nicea diadakan pada tahun 

325 M untuk menyelesaikan masalah itu. Konsili yang dihadiri oleh tiga ratus 
bishop menolak Arianisme dan semua pengakuan-pengakuan Arius dan bersama 
dengan persetujuan dari kaisar, mengadopsi pengakuan iman sebagai berikut:

Kami percaya kepada satu Allah, Bapa yang mahakuasa, pencipta segala 
sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, 
Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, yang 
sehakikat [ousias] dengan Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, 
Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakkan bukan dibuat, yang 
sehakikat [homoousion] dengan Bapa, yang dengan perantaraan-Nya 
segala sesuatu dibuat; semua yang ada di surga dan semua yang ada di 
bumi, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun 
dan menjadi daging, dan menjadi manusia, menderita, bangkit pada 
hari ketiga, naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menghakimi 
yang hidup dan yang mati.

Sebutan homoousion menekankan bahwa Kristus bukan hanya sekadar 
seperti Bapa, melainkan Ia memiliki substansi yang identik dengan Bapa. Istilah 
“Allah dari Allah” dan “Allah sejati dari Allah sejati” lebih lanjut menekankan 
keilahian Kristus.  Demikian pula “diperanakkan, bukan dibuat” dan “turun” 
menekankan kekekalan-Nya.

Selanjutnya perdebatan konsili Nicea berlanjut dengan pusat perdebatan di 
sekitar istilah homoousian, satu istilah yang banyak ditolak orang.  Perdebatan 
bergeser bolak-balik, di mana baik Arius dan Athanasius secara bergantian ditolak.  
Kelompok Barat berpihak pada pandangan Athanasius, sedangkan kelompok 
Timur menghendaki suatu pernyataan yang dimodifikasi.  Pada tahun 381 M, 
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Kaisar Theodosius mengadakan Konsili Konstantinopel dan menerima pengakuan 
iman Nicene, dengan meneguhkan kata homoousian.

Konsili Konstantinopel
Pengakuan iman Nicea hanya mengukuhkan “Kami percaya kepada Roh 

Kudus.”  Tidak ada formulasi doktrinal yang jelas tentang Pribadi Roh Kudus.
Sementara Arius mengajarkan bahwa Roh Kudus merupakan ciptaan 

pertama dari Sang Putra.  Macedonius, bishop dari Konstantinopel, mengajarkan 
bahwa Roh Kudus adalah makhluk ciptaan, seperti malaikat, yang lebih rendah 
dari Sang Putra.  Athanasius menekankan bahwa Roh Kudus juga sehakikat 
(homoousian) dengan Putra dan Bapa.  Namun baru setelah Konsili Konstan- 
tinopel pada tahun 381 M, hal itu diselesaikan.  Konsili tersebut mengadopsi 
pernyataan berikut ini: “Kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan, Pemberi 
Kehidupan, yang keluar dari Bapa, yang bersama-sama dengan Bapa dan Sang 
Putra disembah dan dimuliakan, yang telah difirmankan dengan perantaraan 
para nabi.”  Pernyataan itu menekankan bahwa Roh Kudus tidak lebih rendah 
dari Putra dan juga Bapa tetapi sehakikat dengan Bapa dan Putra.

kristologi aBad permulaan 

Latar Belakang
Perdebatan Trinitarian merupakan perdebatan kristologis juga.  Pembahasan 

berkisar bukan hanya tentang keilahian sejati dan kemanusiaan sejati dari 
Kristus, melainkan juga relasi di antara kedua natur itu.  Pendulum itu berayun 
bolak balik; Doketis menyangkali kemanusiaan Kristus; Ebionis menyangkali 
keilahian-Nya; Arianis “menurunkan” keilahian-Nya, sedangkan Apollinarianis 
“menurunkan” kemanusiaan-Nya; Nestorianis menyangkali kesatuan dari kedua 
natur itu, sedangkan Eutychianis menekankan hanya satu natur.

apolinarianisme
Apollinaris (the Younger) melawan Arianisme, dan mengajarkan ekstrem 

yang berlawanan, yang juga dibuktikan sesat.  Apollinaris mengajarkan “bahwa 
pra-eksistensi Logos yang Ilahi terjadi pada “roh” yang ada dalam manusia 
Yesus, sehingga Yesus memiliki tubuh manusia dan “jiwa” manusia, tetapi bukan 
“roh” manusia.  Ia juga berpegang pada kepercayaan bahwa Kristus memiliki 
tubuh, tetapi bahwa tubuh itu begitu agungnya sehingga hampir bukan tubuh 
manusia . . . Apollinaris menurunkan natur kemanusiaan Kristus pada sesuatu 
yang bukan manusia.”11  Apollinaris percaya roh manusia adalah tempat ber-
takhtanya dosa; karena itu, untuk membuang segala kemungkinan dosa dari 
Kristus, Apollinaris merasa bahwa ia harus menyangkali roh kemanusiaan dari 
Yesus.  Masalah dari pandangan Apollinaris ini adalah bahwa sementara ia mem-
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pertahankan keilahian Kristus, ia menyangkali kesejatian dari kemanusiaan 
Kristus.  Dalam pengajaran Apollinaris, Yesus menjadi bukan manusia.  Berbicara 
tentang kesatuan dari pribadi Kristus, Apollinaris menyangkali kemanusiaan 
Kristus.  Apollinaris dikutuk pada Konsili Konstantinopel pada tahun 381 M.

Nestorianisme
Nestorius tidak menyukai pernyataan Chalcedon yang menjelaskan bahwa 

Maria adalah “ibu dari Allah.”  Meskipun pernyataan itu juga menegaskan tentang 
“kemanusiaan-Nya,” Nestorius menolak pernyataan yang memimpin orang 
pada penyembahan kepada Maria.  Bukannya mengakui dua natur dalam satu 
Pribadi berkaitan dengan Kristus, Nestorius “menyangkali kesatuan yang sejati 
antara natur Ilahi dan natur manusia Kristus . . . (dan) secara virtual berpegang 
pada dua natur dan dua pribadi.”12  Nestorius mengajarkan bahwa sementara 
Kristus menderita dalam kemanusiaan-Nya, keilahian-Nya tidak terlibat (ini juga 
merupakan pandangan John dari Damaskus).  Pengajaran ini suatu penyangkalan 
akan inkarnasi yang sebenarnya; bukannya meneguhkan Kristus sebagai Allah 
dan manusia, Ia dilihat sebagai dua pribadi, Allah dan manusia, dengan tidak ada 
kesatuan di antara mereka.  Nestorius percaya bahwa karena Maria hanya sumber 
dari kemanusiaan Yesus, maka Ia harus merupakan dua pribadi yang berbeda.

Nestorius berusaha mempertahankan keilahian Kristus melawan Ari-
anisme dan untuk menolak Mariolotri.  Tetapi pada akhirnya ia menyangkali 
kesatuan dari Kristus.  Ia dikutuk pada Konsili di Efesus pada tahun 431 M.

Eutychianism
Sebagai reaksi terhadap Nestorius, Eutyches (380-456 M) mendirikan bidat 

Monophisit, dengan mendeklarasikan bahwa Kristus hanya memiliki satu natur. 
“Natur Ilahi dimodifikasi dan diakomodasikan sedemikian rupa pada natur 
manusianya, sehingga Kristus tidak benar-benar Ilahi . . . Pada saat yang sama 
natur manusianya dimodifikasi dan diubah dengan asimilasi pada natur Ilahi 
sehingga Ia bukan lagi manusia sejati.”13

Hasil dari pengajaran Eutychian adalah Kristus bukan manusia dan juga 
bukan Ilahi; Eutychian menciptakan natur ketiga.  Dalam pengajaran mereka, 
Kristus hanya memiliki satu natur yang bukan Ilahi dan juga bukan manusia.

Pandangan ini dikutuk pada Konsili Chalcedon pada tahun 451 M, tetapi 
pandangan ini diteruskan dalam gereja Coptic di Mesir.

Suatu variasi dari pandangan ini kemudian dipropagandakan dengan sebutan 
yang baru, yaitu pandangan monothelit, yang menyatakan bahwa Kristus hanya 
memiliki satu kehendak.  Pengajaran ini dikutuk di Konstantinopel pada tahun 
680 M.
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antropologi aBad permulaan 

dosa dan anugerah
Pelagius.  Pelagius, seorang biarawan dari Inggris, adalah seorang laki-

laki yang agak berbeda dengan Agustinus, ia dilatih untuk hidup tenang serta 
cermat dan tidak tahu menahu tentang konflik spiritual seperti yang dialami 
oleh Agustinus.

Pelagius pertama kali mengemukakan doktrin manusia dan keselamatan- 
nya di Roma kira-kira tahun 400 M.  Pada tahun 410 M ia datang ke Afrika di 
mana ia bertemu dengan Agustinus. Ia memiliki ketidaksepakatan yang sangat 
tajam dengan Agustinus.

Isu-isu yang dipertentangkan adalah tentang dosa asal dan kebebasan 
kehendak.  Pelagius mengajarkan bahwa manusia dilahirkan netral dengan 
kemampuan dan kebebasan untuk memilih baik atau jahat; manusia tidak 
dilahirkan dengan dosa asal.  Karena Allah menciptakan setiap jiwa secara 
individu pada saat kelahiran, setiap pribadi lahir bebas dan netral seperti Adam, 
dan setiap pribadi memiliki kemampuan untuk berbuat baik dan jahat; pada 
faktanya, hidup yang tanpa dosa itu mungkin.  Dosa Adam tidak berpengaruh 
pada umat manusia; hal itu hanya memengaruhi dirinya sendiri.  Jadi, setiap 
pribadi setiap saat dapat memilih yang baik atau yang jahat, karena ia memiliki 
kemampuan untuk menjadi baik dan juga menjadi jahat.

Pelagius menjelaskan masalah dosa dalam dunia karena “pendidikan yang 
salah” atau “contoh yang salah.”17 Anugerah Allah menolong untuk mengatasi 
kejahatan dalam kehidupan ini, tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan 
untuk keselamatan, karena manusia dapat memilih dengan kemampuannya.  

PENYIMPANGAN DARI DOKTRIN KRISTUS14

Kelompok Waktu Referensi
Natur 

Manusia
Natur Ilahi

Docetists Akhir abad ke-1 1 Yohanes 4:1-3 Disangkal Disetujui

Ebionites Abad ke-2 Irenaeus Disetujui Disangkal

Arians Abad ke-4 Dikutuk di
Nicea, 431 M

Disetujui Diturunkan

Apollinarians Abad ke-4 Dikutuk di 
Konstantinopel, 381 M

Diturunkan Disetujui

Nestorians Abad ke-5 Dikutuk di
Efesus, 431 M

Disetujui Disetujui15

Eutychians Abad ke-5 Dikutuk di
Chalcedon, 381 M

Diturunkan Diturunkan16
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Karena manusia tidak dilahirkan dengan mewarisi kejahatan, Pelagius juga 
menolak keharusan dari baptisan anak untuk keselamatan; baptisan anak hanya 
sekadar ritus penyerahan.

Agustinus.  Agustinus dilahirkan pada tahun 354 M di Afrika Utara.  Meski-
pun ia memiliki ibu Kristen, ia telah menjalani kehidupan yang tidak keruan 
dan tanpa kedamaian.  Dalam pencariannya akan kedamaian, ia menjadi murid 
dari Manichaeans dan kemudian mempelajari filsafat Neo-Platonik.  Di bawah 
pengaruh Ambrose, bishop dari Milan, Agustinus diperkenalkan pada Kekris-
tenan, tetapi ia mengalami “kuasa dosa yang mengerikan dan kemampuannya 
dikuasai oleh keinginan berdosanya.”18  Setelah membaca Roma 13:14, Agustinus 
mengalami pembebasan dari beban-bebannya dan dipertobatkan. Ia langsung 
mulai mempelajari dengan rajin surat-surat Paulus, dan dari surat-surat Paulus 
ia mengalami anugerah Allah.

Tidak diragukan, ia disebutkan sebagai teolog besar di antara Paulus dengan 
Luther, Agustinus yang merumuskan doktrin berikut ini.19

Status awal manusia sebelum Kejatuhan adalah kesempurnaan yang natural 
di mana ia menikmati gambar Allah dalam hikmat, kekudusan, dan kekekalan.  
Melalui Kejatuhan manusia telah kehilangan status haknya dengan Allah.  Kasih 
Allah digantikan dengan kasih untuk diri sendiri; ia bergeser pada status di mana 
ia tidak dapat untuk tidak berdosa (Latin, non posse non peccare).  Kehendak 
itu sama sekali dipengaruhi, sekarang memiliki kecenderungan pada yang jahat 
bukan netral.  Manusia tidak lagi bebas.

Kejatuhan natur yang berdosa dan disposisi telah diteruskan pada seluruh 
umat manusia.  Dalam doktrin Agustinus tentang imputasi dosa, semua umat 
manusia “hadir secara seminal” di dalam Adam.  Karena itu, pada waktu Adam 
berdosa, setiap pribadi dari seluruh umat manusia sampai pada akhir zaman 
dinyatakan bersalah dan dianggap secara pribadi berperan serta dalam dosa yang 
pertama. Ini merupakan pemahaman Agustinus tentang Roma 5:12.  Bahkan 
bayi-bayi termasuk tercemar karena dosa ini.

Anugerah Allah adalah hal yang esensial mutlak bagi pembebasan manusia 
dari kerusakan total ini. Karena Kejatuhan, kebebasan manusia hanya 
kebebasan untuk berdosa; sekarang manusia tidak mampu lagi melaku-      
kan yang benar.  Untuk menjamin keselamatan, Allah menyatakan anugerah-
Nya—yang disebut oleh Agustinus “anugerah yang tidak dapat ditolak.”  
Anugerah Allah tidak bekerja bertolak belakang dengan natur manusia, tetapi 
“mengubah kehendak manusia, sehingga manusia secara suka rela memilih apa 
yang baik.  Kehendak manusia itu diperbarui dan dengan demikian dipulihkan 
pada kebebasan yang sebenarnya.  Allah dapat dan melakukan semua itu pada 
kehendak manusia, sehingga manusia berdasarkan pilihan bebasnya berpaling 
pada kebajikan dan kekudusan.  Dengan cara ini anugerah Allah menjadi sumber 
dari segala yang baik dalam diri manusia.”20  Anugerah ini dibutuhkan untuk 



The Moody handbook of Theology44

kemampuan percaya pada Injil.  “Anugerah diberikan kepada manusia yang 
berdosa, bukan karena ia percaya, tetapi supaya ia dapat percaya; karena iman 
itu sendiri merupakan pemberian dari Allah.”21

Konklusi.  Perbedaan antara Pelagius dan Agustinus sangat tajam.  Pelagius 
percaya bahwa manusia dilahirkan netral, tanpa suatu kehendak yang rusak dan 
tanpa warisan kecenderungan kepada yang jahat.  Ia percaya bahwa manusia 
memiliki kemampuan untuk memilih melayani Allah tanpa kebutuhan apa pun 
dari anugerah Allah.  Agustinus percaya kejatuhan Adam telah memengaruhi 
seluruh umat manusia, sehingga manusia secara keseluruhan telah korup, 
kehendaknya cenderung pada yang jahat.  Hanya intervensi dari anugerah Allah 
yang dapat menyelamatkan manusia; manusia tidak bebas untuk memilih yang 
baik. Keselamatan bukan kerja sama manusia dengan Allah, tetapi manusia 
sepenuhnya bergantung pada anugerah Allah untuk keselamatan.22

Pelagius akhirnya dituduh bidat pada Sidang di Yerusalem dan Pela-
gianisme dikutuk sebagai bidat pada tahun 416 M di Sidang Carthage dan 
Mileve.  Konsili Efesus juga mengutuk Pelagianisme pada tahun 431 M.

Sayang sekali kemudian muncul semi-Pelagianisme, yang berusaha untuk 
mengambil posisi di tengah-tengah.  Para pengikut dari teologi di tengah-tengah 
yang baru ini menekankan baik anugerah Allah dan kehendak bebas manusia 
yang bekerja bersama dalam keselamatan.  Manusia dapat bekerja sama dengan 
Allah dalam keselamatan karena kehendaknya lemah tetapi tidak terluka secara 
fatal dalam Kejatuhan.  Semi-Pelagianisme pada akhirnya mencapai kesuburan- 
nya di gereja Roma Katolik.

PANDANGAN PELAGIAN DAN AGUSTINIAN TENTANG DOSA

Perbandingan Pelagius Agustinus

Akibat dari dosa Hanya Adam yang terkena Seluruh manusia terkena

Dosa asal Tidak Ya

Dosa keturunan Tidak Ya

Manusia pada waktu 
kelahiran

Lahir netral Lahir dengan natur kejatuhan

Kehendak manusia Bebas Diperbudak oleh dosa

Fakta dari dosa 
universal

Disebabkan oleh contoh yang 
buruk

Disebabkan karena keberdosaan 
manusia; manusia “tidak dapat 
berdosa”

Berpaling pada Allah 
dalam keselamatan

Dimungkinkan tanpa keber- 
gantungan pada anugerah 
Allah

Hanya mungkin melalui anugerah 
Allah
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soteriologi aBad permulaan 

Penebusan dan Keselamatan
Para bapa apostolik mengajarkan penebusan substitusionari dari Kristus 

dan mengikuti pernyataan-pernyataan dan fraseologi dari Kitab Suci; mereka 
tidak menjabarkan tema ini dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang 
penebusan.  Namun demikian, patut dipertimbangkan pernyataan-pernyataan 
mereka tentang penebusan.  Clement menunjuk pada darah Kristus sebagai 
bernilai bagi Bapa “karena telah dicurahkan untuk keselamatan kita, hal itu 
dapat memenangkan seluruh dunia pada anugerah pertobatan” (lih.  1 Cor. 7.  
Pernyataan ini kelihatannya berimplikasi bahwa manusia memberikan kon-
tribusi bagi keselamatannya (“anugerah pertobatan” sebagai hal yang ter-
pisah dari darah yang telah dicapai); hal itu juga berimplikasi penebusan yang 
tidak terbatas (“bagi seluruh dunia”).  Clement juga menyebut darah Kristus 
menyediakan penebusan bagi semua orang yang percaya (1 Cor. 12).  Ignatius 
membuat pernyataan yang serupa (Smyrn. 6).  Pernyataan-pernyataan lain yang 
serupa mengindikasikan konsep tentang darah Kristus adalah terutama untuk 
keselamatan.  Polycarp menyebut penebusan substitusionari ketika ia menyata-
kan bahwa Kristus “menanggung dosa kita atas tubuh-Nya sendiri di atas kayu 
salib” (Phil. 8).

Athanasius mengajarkan penebusan substitusionari Kristus sebagai pemu- 
asan bukan untuk kekudusan atau keadilan Allah melainkan kebenaran Allah.    
Agustinus mengajarkan bahwa kematian Kristus mengalihkan murka Allah dan 
memulihkan manusia kepada Allah; namun demikian pengajaran Agustinus 
tentang penebusan tidak diformulasikan dengan baik.

aplikasi Keselamatan
Sementara para bapa apostolik mengakui pentingnya kematian Kristus 

untuk menghasilkan keselamatan, justru mereka tetap menekankan perbuatan- 
sebagai bagian dari keselamatan.  Clement lebih panjang lebar menekankan 
kepentingan dari ketaatan dalam keselamatan, dengan mengutip Henokh, Nuh 
dan Abraham, bahkan Lot. Rahab diselamatkan “karena imannya dan kesedia-
annya memberikan tumpangan” (Clem. 1 Cor. 12).  Keselamatan diekspresikan 
dalam istilah “suatu jalan dalam kekudusan dan kebenaran” (48); baptisan 
(Clem. 2 Cor. 6); melakukan kehendak Bapa, mempertahankan kemurnian 
daging, menjaga perintah-perintah Tuhan (8); saling mengasihi (9); menolak 
hawa nafsu yang jahat (16); dan melakukan yang benar (19).  Kerja sama manusia 
dengan Allah dalam transaksi keselamatan menjadi semakin yang terutama 
dalam abad-abad berikutnya.  Kepercayaan bahwa baptisan menebus dosa 
menjadi menonjol dan demikian pula kepercayaan bahwa penderitaan bagi 
sebagian orang Kristen, seperti halnya martir, dapat menebus dosa orang lain.23
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Orang-orang seperti Pelagius menyeleweng semakin jauh dari Kitab Suci, 
menyatakan bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan melakukan hukum.  
Gnostik mengajarkan keselamatan dicapai melalui menghindari kontaminasi 
dengan materi.  Origen, penafsir alegoris, mengajarkan bahwa pada waktunya, 
semua—bahkan iblis—akan diselamatkan, setelah melalui penghukuman peng- 
ajaran.24

eklesiologi aBad permulaan

Baptisan
Pengajaran dari Kedua Belas Rasul menuntut orang untuk dibaptis dalam 

nama Allah Tritunggal; sebelum baptisan, orang yang akan membaptis dan yang 
akan dibaptis harus berpuasa (Did. 7).

Gereja Kristen mula-mula mengutamakan ritus baptisan sehingga sebagai 
akibatnya mengajarkan regenerasi baptisan.  Justin Martyr mengajarkan hal itu, 
untuk mendapatkan remisi dosa, nama Bapa harus disebutkan atas orang yang 
dibaptis (1 Apol. 61).  “Setelah baptisan orang Kristen harus tidak berdosa, dan 
beberapa dosa yang dilakukan setelah baptisan dilakukan, dinyatakan tidak 
dapat diampuni.”25  Meskipun konsep ini bukan merupakan penekanan di 
antara bapa-bapa apostolik, namun hal itu semakin ditekankan pada abad 
berikutnya.  Misalnya, Agustinus mengajarkan bahwa dosa asal dan dosa-dosa 
yang dilakukan sebelum baptisan dibersihkan melalui baptisan.26  Untuk alasan 
itu ia mengikuti baptisan anak.

Agustinus juga menekankan kebutuhan akan pertobatan dan iman sebagai 
suatu kondisi di mana baptisan dapat diterima oleh orang dewasa.  Irenaeus 
dan Origen keduanya mengakui keabsahan dari baptisan anak, tetapi Ter-
tullian menentangnya.

Cara baptisan tidak secara nyata diajarkan oleh bapa-bapa apostolik; 
namun Didache mengizinkan percik sebagai cara alternatif.  Praktik umum 
dalam gereja mula-mula, adalah selam.

Perjamuan tuhan
Dalam tulisan kepada jemaat di Efesus, Ignatius mengidentifikasikan 

Perjamuan Tuhan sebagai “obat kekekalan dan antiriot di mana kita yang 
seharusnya mati tetapi hidup untuk selamanya dalam Yesus Kristus”(Eph. 20).  
Didache memberikan instruksi-instruksi untuk mengadakan Perjamuan Tuhan, 
dengan memberikan doa-doa yang dinaikkan baik sebelum maupun sesudah 
Perjamuan.  Baptisan juga merupakan suatu kualifikasi bagi mereka yang akan 
mengikuti Perjamuan (Did. 9, 10).  Justin Martyr mengajarkan bahwa “makanan 
yang disucikan oleh doa yang datang kepadanya, dari mana daging dan darah 
kita disehatkan oleh transformasi, adalah daging dan darah dari Yesus berinkar-
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nasi: (1 Apol. 66).  Permulaan dari doktrin transubstansiasi Roma Katolik dapat 
dilihat dari pernyataan ini.

Orang Kristen mula-mula melaksanakan agape (Yun.) atau perjamuan  kasih 
sebelum Perjamuan Tuhan. Makanan ini diakui sebagai pengucapan syukur kepada 
Allah, diberkati oleh bishop dan disajikan sebagai persembahan pengucapan 
syukur (Yun., eucharist) kepada Allah; sehingga makanan tersebut dikenal sebagai 
pengucapan syukur atau persembahan syukur.  Dengan kedatangan keimaman, 
imam mengambil tempat Kristus dalam mempersembahkan tubuh dan darah 
Kristus sebagai korban bagi dosa-dosa.  Misa Roma Katolik jelas merupakan 
awal dari ritus ini di gereja mula-mula.  Meskipun pengakuan sakramen ini 
sebagai peringatan, Agustinus sendiri mengajarkan elemen-elemen itu menjadi 
tubuh dan darah Kristus.

eskatologi aBad permulaan

Papias, yang menulis kira-kira tahun 130-140 M, memberikan pernyataan 
yang lebih berkembang tentang kerajaan milenial.  Irenaeus mengindikasikan 
bahwa Papias berbicara tentang “Kerajaan, di mana orang benar akan bangkit dari 
kematian dan memerintah, yaitu pada saat ciptaan diperbarui dan dibebaskan dari 
ikatan dan akan menghasilkan kekayaan segala jenis makanan” (Frag. 14).  Papias 
merujuk pada pengajaran Tuhan yang menyatakan bahwa “batang akan tumbuh, 
dan setiap batang menghasilkan sepuluh ribu ranting . . . benih gandum akan 
menghasilkan puluhan ribu buluh . . . rumput akan menghasilkan yang serupa, 
dan semua binatang, menggunakan buah-buah ini yang dihasilkan dari tanah, 
dan mereka akan menjadi berdamai dan harmonis, taat pada manusia dalam 
segala ketaatan” (ibid).  Photius mengindikasikan bahwa Papias dan Irenaeus 
mengajarkan “bahwa kerajaan surga akan terdiri dari kenikmatan dalam hal 
makanan materi tertentu” (Frag. 17).  Pernyataan-pernyataan ini memberikan 
peneguhan yang jelas tentang kerajaan milenial yang bersifat harfiah.

Dari jajaran penulis abad permulaan, Irenaeus mungkin penulis yang telah 
memberikan pernyataan yang paling menakjubkan berkaitan dengan kerajaan 
milenial.  Ia membedakan antara kebangkitan, pengajaran bahwa orang benar 
akan bangkit terlebih dahulu untuk menerima aturan baru yang diciptakan 
dan untuk memerintah.  Penghakiman akan terjadi dalam pemerintahan ini.  
Irenaeus mendasarkan kepercayaannya pada kovenan Abraham (Kej. 12:1-3) 
(Against Heresies 32).

Ia juga berbicara tentang kovenan baru di mana tanah yang diwariskan 
akan diperbarui sehingga “menghasilkan ranting-ranting yang sangat banyak” 
(33).  Ia mengajarkan bahwa orang benar akan dibangkitkan dan memerintah 
dalam aturan penciptaan yang baru dan dibebaskan, menghasilkan makanan yang 
berkelimpahan (33).  Irenaeus mengutip Yesaya 11 dan 65 pada waktu menyebut 
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era milenial.  Penggunaan Kitab Suci oleh Irenaeus kelihatannya cukup banyak 
dan sistematis daripada penulis-penulis di masanya.

George N. H. Peters mengidentifikasikan Justin Martyr, Tatian, Irenaeus, 
Tertullian, Hippolytus, dan Apollinaris (demikian pula yang lainnya) sebagai 
premilenialis pada abad II.27  Amilenialisme dapat dihubungkan dengan sekolah 
penafsiran alegoris di Alexandria, Mesir, dan orang-orang seperti Clement, 
Origen, dan Dionysius.  Agustinus kemungkinan besar adalah amilenialis pertama 
yang eksplisit, mengajarkan bahwa masa sekarang adalah konflik antara gereja 
dan dunia.  Alasan Agustinus mendukung amilenialisme patut diperhatikan: 
Ia memperhatikan bahwa orang Kristen yang berpegang pada pandangan 
milenial melihat kerajaan dalam pengertian kedagingan.  Akibatnya, Agustinus 
meninggalkan suatu pandangan milenial yang harfiah.
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Periode abad Pertengahan dapat dikatakan mulai dari tahun 590 
M, ketika Gregory I ditahbiskan menjadi uskup di Roma, sampai 1517, ketika 
Martin Luther memicu Reformasi Protestan.  Gregory I merupakan mahasiswa 
Agustinus yang serius dan menulis secara produktif dalam menafsirkan 
doktrin-doktrin Agustinus.

Era dari 500-1500 M juga sering disebut sebagai Masa Kegelapan karena 
kekorupan dari gereja pada periode itu—suatu kondisi yang memimpin pada 
Reformasi di bawah Martin Luther, yang berusaha untuk membersihkan gereja 
dan merestorasikan doktrin yang benar pada gereja itu.

Doktrin Roma Katolik berkembang selama periode abad pertengahan. 
Secara umum, gereja mengambil posisi semi-Pelagian, yang mengajarkan 
bahwa kejatuhan manusia tidak lagi dianggap sebagai kematian secara spiritual 
tetapi kelemahan spiritual; sehingga dapat bekerja sama dengan Allah dalam 
hal keselamatan. Khususnya, doktrin seperti purgatori, doa kepada Maria dan 
orang-orang kudus, pengorbanan Misa, dan transubstansiasi muncul pada   
periode ini.

Perdebatan abad Pertengahan 

Perdebatan tentang Iconoclastic
Istilah iconoclastic berasal dari kata icon (dari bahasa Yunani, eikon— 

“duplikat”), menunjuk pada suatu gambar atau patung religius, dan klan 
(Yunani berarti “memutuskan”).  Jadi, iconoclast adalah seorang pengikut 
penghancuran patung dan gambar.  Menjelang akhir abad III, orang-orang di 
gereja mulai menggunakan gambar atau patung untuk penyembahan,1 suatu 
praktik yang bertambah banyak pada abad-abad berikutnya.  Cabang gereja 
di Timur khususnya terlibat melalui pengaruh dari ibadah orang-orang tidak 
percaya.  Demikian pula di Barat menjadi terlibat dalam bentuk penyembahan 
seperti itu.  Gambar dan patung Maria, Kristus, para rasul dan orang-orang 
kudus lainnya semakin banyak digunakan sebagai penolong bagi orang yang 
tidak terpelajar dalam doa-doa mereka.  Gereja memang mengajarkan bahwa 
gambar dan patung itu untuk dihormati tetapi tidak untuk disembah, karena 
bisa terjadi orang yang tidak terpelajar itu menyembah gambar dan patung 
tersebut. 
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Basil yang Agung mengindikasikan bahwa “hormat yang ditujukan pada 
gambar dan patung itu diteruskan pada duplikatnya”—suatu tindakan yang 
jelas akan mendorong orang untuk menggunakan dan beribadah pada gam-
bar dan patung itu.  Para penganut pengguna gambar dan patung itu men- 
deklarasikan bahwa “mereka memperindah Gereja-gereja, membangkitkan 
ingatan pada masa lalu, dan mengambil tempat Kitab Suci bagi orang-orang 
yang tidak terpelajar.”2  Isu tentang hal ini mencapai puncaknya pada tahun 726 
M, pada waktu Kaisar Leo melarang penggunaan gambar dan patung itu.  Paus 
Gregory II dan III, serta John dari Damaskus, mempertahankan penggunaan 
gambar dan patung itu.  John mengajarkan bahwa gambar dan patung itu memiliki 
nilai sakramental dan anugerah yang dinyatakan.  Ia juga membedakan antara 
beribadah kepada Allah dengan menghormat gambar dan patung itu.  Pada tahun 
787 M, sebuah konsili gereja ekumenikal bertemu di Nicea dan menyetujui 
penggunaan gambar dan patung itu, dengan menyatakan bahwa gambar dan 
patung Kristus dan orang-orang kudus harus menerima “penghargaan dan 
penghormatan.”  Setelah itu, gambar dan patung yang disembah menjadi bagian 
integral dari gereja.  Pada tahun 843M, gereja Timur meninggalkan penggunaan 
patung-patung dan menggantikannya dengan lukisan.

Perdebatan Filioque
Perdebatan tentang filioque (Yunani berarti “sang Putra”) berkaitan dengan 

pertanyaan, “Siapakah yang mengutus Roh Kudus?”  Apakah hanya Bapa atau 
Bapa dan Putra?  Secara historis, hal itu kelihatannya bukan masalah urutan yang 
telah menandai perbedaan antara gereja-gereja di Timur dengan di Barat. Gereja 
Yunani (Timur) mengajarkan “prosesi tunggal” dari Roh Kudus—hanya Bapa 
yang terlibat dalam pengutusan Roh Kudus.  Berdasarkan pada Yohanes 15:26 
dan fakta bahwa Putra memiliki esensi yang sama dengan Bapa, gereja Roma 
(Barat) mengajarkan “prosesi ganda” dari Roh Kudus—di mana Bapa dan Putra 
bertanggung jawab dalam pengutusan Roh Kudus.  Pada Konsili di Toledo tahun 
589 M, frasa “dan Putra” ditambahkan di Pengakuan Iman Nicene.  Gereja Timur 
menolak untuk menerima doktrin itu dan ini merupakan isu paling akhir yang 
secara permanen memisahkan gereja-gereja Timur dengan Barat pada tahun 1054.

Perdebatan tentang Predestinasi
Gereja Roma Katolik terus memeluk semi-Pelagianisme, hal ini membuat 

seorang biarawan yang bernama Gottschalk, pada abad kesembilan, berusaha 
mengembalikan gereja pada doktrin predestinasi dari Agustinus.  Gottschalk 
dengan bersemangat membela doktrin Agustinus, menekankan bahwa Allah 
telah menetapkan segala sesuatu berdasarkan ketetapan-Nya yang kekal.  
Gottschalk menentang pemikiran bahwa pilihan Allah itu berdasarkan kema-
hatahuan Allah akan respons manusia secara spiritual.  Ia mengajarkan predes-
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tinasi ganda: suatu pilihan untuk keselamatan bagi sebagian orang dan 
reprobasi untuk penghukuman kekal bagi sebagian yang lain. Sebagian orang 
yang lain mengatakan bahwa dosa bukan bagian dari predestinasi Allah; Allah 
hanya mempredestinasikan penghukuman karena dosa.  Oleh karena itu, pilihan 
untuk penghukuman bukan merupakan suatu fakta.  Gottschalk juga menekankan 
keselamatan karena anugerah bukan karena perbuatan.

Gottschalk sangat ditentang karena pengajarannya tentang cara diselamat-
kan, sama sekali tidak menyediakan tempat untuk sakramen-sakramen dan 
perbuatan-perbuatan baik, juga untuk aspek-aspek lain dari doktrin gereja abad 
pertengahan.  Pada tahun 848 M, di Sinode Mainz, Gottschalk dikutuk, didera 
dan dipenjara seumur hidup.  Ia mati pada tahun 869 M tanpa menyangkali apa 
yang ia percaya.

Perdebatan tentang Perjamuan tuhan
Pada tahun 831 M, Radbertus, seorang biarawan dari biara di Corbie, 

Perancis, menulis sebuah tulisan yang berjudul “On the Body and Blood of the 
Lord,” di mana ia mengajarkan doktrin transubstansiasi.  Radbertus mengajarkan 
bahwa pada waktu imam mengatakan perkataan Kristus (“Ini adalah tubuh-Ku . 
. . . ini adalah darah-Ku”), maka mukjizat pun terjadi: Roti dan anggur berubah 
menjadi tubuh dan darah Kristus yang sebenarnya.  Meskipun penampilan 
luar, termasuk di dalamnya warna, bentuk dan rasa dari unsur fisikal itu tetap 
sama, namun di dalamnya telah terjadi mukjizat. Radbertus mendasarkan 
kepercayaannya pada Yohanes 6 (“Aku adalah roti kehidupan . . . makanlah daging 
dari Putra Allah dan minum darah-Nya”) dan pernyataan Kristus di ruang atas, 
ditafsirkan sebagai bahasa harfiah.  Ia mengatakan bahwa nilai dari mukjizat ini 
hanya diaplikasikan pada orang percaya yang mengambil bagian dalam iman; 
hal itu tidak efektif pada orang tidak percaya.

Pandangan ini awalnya ditentang, tetapi diadopsi secara resmi di abad keti-
gabelas oleh gereja Roma Katolik.

SkolaStikiSme abad Pertengahan

Scholastikisme merupakan sebuah istilah yang diberikan pada sekolah 
monastik yang disebut scholae selama abad XI dan XII.  Pada waktu itulah para 
sarjana belajar supaya dapat mempertahankan dan menjelaskan iman mereka 
dari sudut pandang rasional.  Mereka tidak berusaha untuk membuka kebenaran 
baru tetapi berusaha mempertahankan doktrin-doktrin gereja melalui pena-
laran.  “Teologi harus diperlakukan dari sudut pandangan filosofis, bukan dari 
sudut pandang Biblikal.”3

Skolastikisme menjadi menonjol di sebagian besar daerah, karena pener- 
jemahan di abad XII dari karya-karya Aristotle.  Skolastik mengikuti logika 
deduktif dari Aristotle dalam pendekatan mereka pada pemahaman kebenaran 
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biblikal.  Ada tiga bentuk skolastikisme, yaitu Realisme, yang mengikuti Plato, 
yang mengajarkan bahwa ide universal ada dan terpisah dari objek-objek 
yang individual.  Anselm dan Bonaventura adalah realis terkemuka.  Realis 
Moderat, yang mengikuti Aristotle, mengajarkan bahwa ide universal seperti 
kebenaran dan kebaikan memiliki eksistensi objektif tetapi tidak terpisah-
kan dari eksistensi mereka dalam hal-hal yang individual.  Abelard dan 
Thomas Aquinas (yang adalah skolastik terbesar) merupakan perwakilan dari 
pandangan ini.  Nominalisme, yang merupakan reaksi terhadap realisme, 
mengajarkan bahwa ide tidak memiliki eksistensi di luar akal.  Occam mewa-
kili pandangan ini.  Nominalis menyangkali segala sesuatu di luar pengalaman 
manusia, mereka menyangkali Trinitas.  Konsep dari nominalisme dilihat pada 
abad-abad terakhir dalam empirisme dan pragmatisme. 

antroPologi abad Pertengahan

anselm
Anselm (1033-1109) mengajarkan doktrin dosa asal, tetapi menekankan 

bahwa asal dapat juga disebut “natural” karena hal itu tidak menunjuk pada 
asal mula umat manusia.  Hal itu hanya menunjuk pada kondisi dari setiap 
individu sebagai akibat dari Kejatuhan.  Karena semua natur manusia diwakili 
oleh Adam dan Hawa, dosa mereka berakibat pada semua umat manusia; hal 
itu menyebabkan natur yang korup dalam diri manusia.  Anak-anak juga 
terkena karena mereka mengambil bagian natur manusia.  Mereka berdosa 
dalam Adam dan karena itu tercemar oleh dosa dan dianggap bersalah.

Anselm mengajarkan bahwa kebebasan sejati telah hilang sebagai akibat 
dari Kejatuhan tetapi “faktor kerelaan” tidak dimusnahkan.  Manusia tetap 
memiliki kehendaknya; tetapi Anselm membedakan antara kebebasan—yang ia 
tolak—dengan kemampuan sukarela, yang ia akui.  Anselm menolak 
pandangan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam pengertian dapat mem-
bedakan untuk memilih baik yang benar atau yang salah; kehendak manusia 
dibuat dengan tujuan untuk memilih yang baik.4

thomas aquinas
Thomas hanya menjabarkan dosa sebagai sesuatu yang negatif—kehilangan 

dari kebenaran semula—dan juga sesuatu yang positif—hawa nafsu kedagingan.  
Natur keberdosaan ini diteruskan oleh orang tua kepada keturunannya.  Aquinas 
mengajarkan bahwa dosa Adam ditransfer kepada seluruh umat manusia karena 
kesatuan dari umat manusia. Ia mendeklarasikan, “Semua yang lahir dari Adam 
dapat diperhitungkan sebagai satu manusia, jadi manusia berasal dari Adam 
adalah anggota dari satu tubuh.”  Akibat dari dosa asal adalah keterpisahan kehen- 
dak manusia dari Allah, kekacauan dari kuasa-kuasa jiwa, dan patut dihukum.5
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Para skolastik, dengan siapa Aquinas diidentifikasikan, mengakui dosa-dosa 
utama seperti kesombongan, mementingkan diri sendiri, hawa nafsu, kemarahan, 
kerakusan, iri hati, dan kemalasan.  Semua itu mereka bagi menjadi dosa-dosa 
fana yang terdiri dari pelanggaran atas hukum Allah dan yang memisahkan 
manusia dari Allah; sedangkan, dosa-dosa ringan diperhitungkan hanya “suatu 
penyelewengan dari Allah tanpa refleksi yang cukup atau kehendak yang dise- 
ngaja. Mereka dapat ditebus dengan penghukuman yang sementara.”6

Ketidakberdosaan Maria
Oleh karena keutamaan Maria semakin bertumbuh, maka gereja kemudian 

mengajarkan bahwa Maria tidak berdosa.  Namun, pertanyaan yang diperdebat-
kan adalah apakah Maria dikandung tanpa dosa, atau apakah ia juga tercemar 
oleh dosa asal, dan kemudian menjadi bersih dalam tahap sebelum melahirkan.7 
Radbertus pertama mengajarkan bahwa Maria tetap tidak berdosa dalam kan- 
dungan dan masuk ke dunia tanpa tercemari oleh dosa.  Pada waktu doktrin 
konsepsi tanpa dosa pertama kali disajikan tahun 1140, hal itu ditentang oleh 
Bernard dari Clairvaux dan Thomas Aquinas, tetapi kepercayaan itu sedikit 
demi sedikit diterima dan dideklarasikan sebagai dogma pada tahun 1854.

Konklusi
Selama periode abad pertengahan, pandangan Roma Katolik tentang antro- 

pologi muncul—manusia pada mulanya memiliki kebenaran yang diberikan 
secara supranatural; ia tidak netral secara moral.  Sebagai akibatnya adalah 
kejatuhan, manusia kehilangan kebenarannya yang supranatural, tetapi ia tidak 
kehilangan kemampuan naturalnya.  Akibatnya bukan kekorupan secara total, 
melainkan netralitas moral di mana dari situlah manusia memiliki kemampuan 
untuk bekerja sama dengan Allah dalam keselamatan (semi-Pelagianisme).

Soteriologi abad Pertengahan

Penebusan
Anselm.  Anselm mengajarkan bahwa dosa manusia telah merampas kemu-

liaan Allah yang seharusnya ditujukan kepada-Nya.  Allah dapat memilih antara 
menghukum manusia atau menyediakan pemuasan di mana melaluinya kemuliaan 
Allah akan dipertahankan dengan menyediakan Putra-Nya sebagai pemberian.  Ia 
memilih yang terakhir dan melalui kematian Kristus mengembalikan kemuliaan 
kepada Allah.  Sebagai akibatnya Kristus menerima upah.  Ia meneruskannya 
pada orang-orang berdosa dalam bentuk pengampunan8 (Untuk pembahasan 
lebih lanjut tentang hal ini dapat dilihat di bagian tentang teori-teori dari arti 
penebusan Kristus di bab 24, “Soteriologi, Doktrin Keselamatan”).
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Abelard.  Sebagai reaksi terhadap teori komersial dari Anselm, Abelard 
mengajarkan bahwa Allah tidak menuntut kematian Kristus untuk menebus 
dosa. Melainkan, Allah telah menyatakan kasih-Nya dengan kematian Kristus.  
Dalam pandangan Abelard, Allah dengan bebas mengampuni orang berdosa 
karena kasih-Nya yang dinyatakan dalam kematian Kristus.  Pandangannya 
disebut pandangan pengaruh Moral.

Pandangan lain.  Bernard dari Clairvaux menolak teori Abelard dengan 
menyatakan bahwa darah Kristus, bukan teladan-Nya, yang memberikan pene- 
busan pada orang percaya.  Peter Lombard mengombinasikan konsep Anselm 
dan Abelard dengan menyatakan bahwa Kristus mati untuk orang berdosa.  
Kematian itu telah menggerakkan orang berdosa untuk mengasihi Allah, dan 
sebagai hasilnya mereka dibebaskan dari dosa.

Thomas Aquinas juga merefleksikan pandangan dari Anselm dan Abelard.  
Ia memandang Kristus sebagai kepala dari umat manusia yang menyatakan 
kesempurnaan kepada umat manusia.  Aquinas memandang Kristus sebagai 
“guru dan pola bagi umat manusia melalui pengajaran-Nya, tindakan-Nya, dan 
penderitaanNya.  Penderitaan-penderitaan ini secara khusus lebih menyatakan 
kasih Allah dan membangkitkan suatu kasih yang responsif dalam hati manusia.”9

Konklusi.  Abad pertengahan memberikan kontribusi yang kecil bagi kesa- 
daran di masa berikutnya tentang doktrin penebusan.

anugerah allah
Meskipun gereja abad pertengahan memberikan pernyataan verbal kepada 

Agustinus, pengajaran doktrinal telah bergerak semakin condong ke arah semi-
Pelagianisme.  Pandangan secara umum menyatakan bahwa kehendak manusia 
tidak musnah pada waktu Kejatuhan; ia dapat bekerja sama dengan Allah dalam 
hal keselamatan.  Namun, secara umum, skolastik mengakui kebutuhan anugerah 
dalam keselamatan meskipun anugerah didefinisikan secara beragam.  Thomas 
Aquinas mengajarkan bahwa anugerah adalah esensial bagi keselamatan.  Ia 
mengindikasikan bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk berbalik dari keadaan 
bersalahnya atau keberdosaannya pada kebenaran terpisah dari anugrah Allah.10 
Namun demikian, Aquinas membedakan antara anugerah yang “bebas” dengan 
“anugerah pengudusan.”11  Pengetahuan (iman dan pengertian), demonstrasi 
(penyembuhan, mukjizat, nubuat prediktif), dan komunikasi (bahasa lidah dan 
penerjemahan) termasuk di dalam anugerah yang bebas.  Anugerah pengudusan 
melibatkan anugerah operatif (pencegahan) dan anugerah kerja sama (berikutnya).  
Dalam anugerah kerja sama, Aquinas memahami manusia akan bekerja sama 
dengan  Allah dalam menerima anugerah Allah.

Peter Lombard juga membedakan antara anugerah operatif, yang sepenuhnya 
adalah pekerjaan Allah yang memampukan manusia untuk kembali pada Allah 
dalam iman, dan anugerah kerja sama (yang melibatkan semua anugerah berikut-
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nya), yang menuntut kerja sama manusia dengan Allah untuk penerimaannya.  
Kecenderungan yang ada, bahkan di kalangan skolastik adalah ke arah semi-
Pelagianisme.

iman dan Perbuatan baik
Skolastik mengategorikan iman dalam dua dimensi.  Fides informis yang 

merupakan suatu pengetahuan akan doktrin gereja, sedangkan fides informata 
adalah iman yang menghasilkan perbuatan-perbuatan kasih.  Hanya fides infor-
mata yang menghasilkan keselamatan dan justifikasi.  Lebih dari itu, kehidupan 
religius dipusatkan bukan pada iman, tetapi pada kasih dan perbuatan-perbuatan 
baik.  Hal itu karena pandangan skolastik tentang justifikasi tidak menghasilkan 
relasi yang baru dengan Allah, tapi hanya sekadar kemampuan untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan baik.12

Justifikasi
Skolastik mengajarkan bahwa justifikasi terpengaruh bukan sebagai tindakan 

yang berkaitan dengan hukum Allah tetapi sebagai usaha kerja sama, di mana 
Allah melaluinya memberikan anugerah pengudusan kepada setiap individu.  
Sebagai akibatnya, setiap individu berbalik kepada Allah dalam pertobatan 
dan iman dalam suatu tindakan yang berdasar pada kehendak bebas.  Namun 
demikian, dalam pengajaran skolastik, justifikasi tidak memasukkan kepastian 
keselamatan; hal itu tidak dapat dicapai. 

ekleSiologi abad Pertengahan

Sakramen-sakramen
Ada dua interes yang berkaitan dengan sakramen di gereja abad pertengahan: 

untuk menyajikan keselamatan bagi individu dalam bentuk yang dapat dipahami 
dan untuk mengikat keselamatan pada setiap individu di gereja.13  Sakramen 
menjadi tanda-tanda yang dapat dilihat sebagai komunikasi anugerah kepada 
individu.

Jumlah sakramen belum ditetapkan; sebagian otoritas telah mengikuti enam, 
yang lain tujuh, dan yang lainnya dua belas.  Peter Lombard orang yang pertama 
menjelaskan tujuh sakramen: Baptisan, Perjamuan Tuhan, konfirmasi, sakramen 
untuk orang sakit, pengakuan dosa, ordinasi/pentahbisan, dan pernikahan.  
Ketujuh sakramen ini secara resmi diakui pada Konsili di Florence pada tahun 
1439.

 Hal itu menjadi nyata bahwa menurut teologi abad pertengahan keselamatan 
dan pengudusan dicapai melalui perbuatan-perbuatan bukan melalui anugerah 
Allah.
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Kepausan15

Selama periode skolastik, dan dengan dukungan dari para skolastik seperti 
Thomas Aquinas dan Bernard dari Clairvaux, kepausan mengklaim supremasi 
spiritual dan supremasi sementara atas seluruh dunia.  Konsep itu muncul dari 
pemahaman bahwa Kristus telah memberikan otoritas kepada Petrus atas para 
rasul yang lain, dan bahwa Petrus telah menjadi bishop pertama di Roma dengan 
otoritas yang demikian dilanjutkan kepada bishop-bishop seterusnya di Roma.

Gratian mengajarkan bahwa ketidaktaatan pada paus sama dengan ketidak- 
taatan pada Allah.  Thomas Aquinas mengajarkan bahwa paus, sebagai bishop di 
Roma, adalah kepala tertinggi yang menjamin kemurnian moral dan pengajaran 
dalam gereja; hanya paus yang dapat mengajarkan apa yang harus dipercayai.  
Paus Innocent III mendeklarasikan paus itu sebagai “wakil dari Kristus” di bumi 
dan karena itu harus diperlakukan sebagai “yang kudus” atau “yang paling 
kudus.”  Innocent III juga mengajarkan bahwa Melkisedek adalah suatu tipe 
dari paus.  Karena paus memiliki kunci kerajaan dan kuasa untuk mengikat dan 
membebaskan, setiap orang yang tidak tunduk pada otoritas paus dideklarasi-
kan sebagai orang yang sesat.  Oleh karena itu, tidak ada keselamatan di luar 
gereja Roma Katolik.  Supremasi paus juga diteruskan pada negara.  Innocent 
III mendeklarasikan bahwa Tuhan memberikan seluruh dunia kepada Petrus 
supaya diperintah olehnya.  Jadi, semua otoritas sipil harus tunduk pada paus.  
Paus memiliki otoritas untuk menurunkan penguasa, menerima penghormatan, 
memberikan wilayah, menghukum pembangkang, dan membatalkan pemerin- 
tahan suatu negara.  Paus Gergory VII mendeklarasikan bahwa ia bertanggung 
jawab pada Allah atas kerajaan-kerajaan dari dunia.  Pada tahun 1302 Paus 
Boniface VIII memberikan pernyataan kepausan bahwa paus memiliki otoritas 
atas dua dunia—dia menguasai pedang rohani demikian pula pedang dunia.

PENGARUH SPIRITUAL DARI SAKRAMEN ABAD PERTENGAHAN14

Sakramen Pengaruhnya

Baptisan Regenerasi; memberikan kehidupan spiritual

Konfirmasi Menguatkan kehidupan spiritual

Perjamuan Tuhan Menyehatkan kehidupan spiritual

Pengakuan Dosa Memulihkan kehidupan spiritual yang hilang karena dosa

Orang Sakit Menyembuhkan jiwa; kadang-kadang tubuhnya

Ordinansi/Pentahbisan Menciptakan pemimpin-pemimpin gereja

Pernikahan Berkat Allah atas keluarga: Menghasilkan anak-anak; surga 
dipenuhi dengan orang pilihan
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natur gereja
Sebuah konsep pengidentifikasian gereja dengan kerajaan Allah berkembang 

selama periode abad pertengahan, mengambil dukungannya dari dua dokumen 
palsu, the Donation of Constantine (ditulis kira-kira pertengahan abad VIII), 
dan the Decretals of Isodore (ditulis kira-kira pertengahan abad IX).  Dokumen 
yang pertama diakui sebagai yang ditulis oleh Constantine, yang menghendaki 
istananya, kota Roma, daerahnya, dan kota-kota di Italia sampai pada paus 
dan penerusnya.  Semua kehidupan mulai dan bergerak di sekitar gereja, dan 
semua yang tidak berkaitan dengan gereja harus ditolak dan dianggap sekular. 
Tetapi gereja sendiri menjadi tersekularisasi.16  Karena gereja dianggap kerajaan 
Allah, maka gereja cenderung lebih memikirkan tentang politik bukan tentang 
keselamatan orang-orang.

Konsep tentang gereja di Abad Pertengahan mengembangkan elemen-elemen 
berikut ini.17  (1) Natur yang kelihatan dari gereja ditekankan; karena Kristus 
dapat dilihat dalam inkarnasi, maka gereja sekarang meneruskan inkarnasi 
Kristus.  Paus, sebagai penerus Petrus yang kelihatan, memiliki otoritas mutlak.  
(2) Ada pemisahan antara pengajaran gereja (semua pejabat gereja dengan paus 
sebagai kepala) dan pendengar gereja (orang setia yang menghormati pekerja 
gereja).  (3) Gereja terdiri dari tubuh (mereka yang mengakui iman yang sejati) 
dan jiwa (mereka yang dipersatukan dengan Kristus oleh pemberian supranatural 
dan anugerah-anugerah).  (4) Gereja membagikan anugerah Kristus melalui para 
pejabat gereja sebagai agennya.  (5) Gereja adalah “sebuah lembaga keselamatan, 
bahtera yang menyelamatkan.”  Gereja mengajarkan iman yang sejati, meng-
akibatkan pengudusan melalui sakramen-sakramen, dan memerintah orang 
percaya sesuai dengan hukum eklesiastikal.
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RefoRmasi menandai suatu titik balik yang besar dalam perkembangan 
doktrinal di gereja.  Sejak seribu tahun sebelumnya, otoritas gereja telah ber- 
kembang terus sampai pada tradisi gereja Roma Katolik dan otoritas kepausan 
yang menetapkan apa yang harus dipercayai oleh seseorang.  Reformasi telah 
mengubah semua itu.

Ada beberapa faktor yang memicu Reformasi Protestan.  Salah satunya 
adalah faktor politik.  Islam telah menjatuhkan Constantinople pada tahun 
1453, dan menyebabkan keruntuhan gereja Timur.  Setelah itu Islam bergerak 
ke Barat, dan mengancam kuasa dari kepausan dan juga memengaruhi kepausan 
melalui literaturnya, yang menyebar sampai Eropa.  Selain itu, pendirian pro- 
pinsi nasional dan kota-kota otonomi di Eropa telah menantang otoritas politik 
Roma.  Semangat nasionalistik bangkit melalui pemimpin-pemimpin politik 
lokal yang mendorong dan mendukung para Reformator.

Faktor kedua adalah pendidikan, yang dipicu oleh Renaissance.  Rena- 
issance (bahasa Perancis, artinya “lahir kembali”) membuka pikiran manusia 
untuk mempelajari literatur klasik di samping Alkitab.  Para humanis Kristen ada 
di garis depan dalam gerakan pendidikan ini, khususnya Erasmus, yang meng-
hasilkan PB dalam edisi Yunani.  Hasil kerja Erasmus mendorong orang-orang 
untuk mempelajari PB dalam bahasa aslinya, bukan Latin Vulgate.  Lahirnya 
percetakan memungkinkan lebih banyak orang dapat mempelajari Kitab Suci 
sendiri. 

Renaissance telah pula menyebabkan penekanan pada sentralitas manusia, 
yang pada derajat tertentu memengaruhi munculnya ajakan para Reformator 
untuk memiliki iman dan keselamatan yang bersifat pribadi.

Ada pula faktor ekonomi dan sosial yang mendorong Reformasi.  Dengan 
berakhirnya Abad Pertengahan, maka muncullah perkembangan ekonomi 
melalui pasar yang dihasilkan oleh kota-kota dan koloni-koloni.  Golongan 
kelas menengah muncul untuk menolak aliran uang ke Roma.

Tidak diragukan lagi, faktor religius tentu saja sangat signifikan.  Setelah 
memiliki akses ke PB, para Reformator dan para humanis Kristen menemukan 
ketidakkonsistenan antara gereja di PB dengan praktik-praktik gereja di 
Roma.  Korupsi ditemukan mulai dari keimaman sampai kepausan di gereja 
Roma; ada jual beli jabatan di gereja.  Penjualan surat penghapusan dosa yang 
memungkinkan seseorang membayar di muka untuk dosa, untuk memasti-        
kan pengampunan dosa.  Praktik inilah yang secara khusus membangkitkan 
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amarah Martin Luther dan puncaknya adalah pemutusan hubungan dengan 
gereja Roma.

Orang-orang seperti Luther telah mengembalikan otoritas Kitab Suci—di 
mana hanya Alkitab yang merupakan otoritas terakhir bagi apa yang kita percaya 
dan lakukan.  Pembaruan penekanan pada otoritas Alkitab dan studi Kitab Suci 
telah memberikan kesadaran tentang doktrin pembenaran berdasarkan iman, 
demikian pula doktrin-doktrin Kristen historik lainnya.  Luther di Jerman dan 
Zwingli serta Calvin di Switzerland menyebarkan pengajaran Kitab Suci dari 
mimbar dan melalui tulisan yang berjilid-jilid.  Hari yang baru telah terbit. 
Pengetahuan dari Kitab Suci kembali dipropagandakan.

PemimPin-PemimPin RefoRmasi

marthin Luther (1483-1546)
Martin Luther, katalis dari Reformasi Protestan, dilahirkan dari keluarga 

petani di Eisleben, Saxony, pada tahun 1483.  Dasar dari pemikiran teologinya 
mungkin muncul pada saat ia dikonfrontasi oleh kebutuhan wahyu Ilahi pada 
waktu ia belajar di University of Erfurt.  Luther masuk ke biara Roma Katolik, 
karena ia telah berjanji pada Santa Anna bahwa ia akan menjadi biarawan setelah 
ia diselamatkan dari kilat yang sangat dahsyat.  Namun, dalam perjalanan ke 
Roma, Luther terganggu pada waktu ia melihat kekorupan gereja Roma Katolik.  
Ia kembali ke Wittenberg di mana ia menerima gelar doktor dalam teologi dan 
kemudian mengajar Alkitab.

Melalui studi Alkitab, khususnya Roma 1:17, Luther sampai pada suatu 
pengetahuan bahwa pembenaran hanya berdasarkan iman.  Hal itu menjadi dasar 
teologinya dan oposisi terhadap gereja Katolik.  Pada tanggal 31 Oktober 1517, 
Luther memakukan Sembilan Puluh Lima Tesis di pintu gereja di Wittenberg.  
Pernyataan-pernyataan itu merupakan garis besar dari ketidaksepakatannya 
dengan gereja Katolik.  Luther menekankan sola scriptura—hanya Kitab Suci 
yang merupakan otoritas bagi semua orang—bukan gereja dan konsilinya.

Luther meninggalkan legasi teologis yang sangat banyak: Ia mengajarkan 
bahwa hanya sakramen baptisan dan Perjamuan Tuhan yang sah; ia menulis 
banyak buku, menantang gereja Roma dan membuat buku katekismus sendiri; 
ia memberikan gereja beberapa himne yang agung, seperti “A Mighty Fortress;” 
ia mendirikan sistem pendidikan, mengajarkan orang-orang untuk membaca 
Alkitab.
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John Calvin (1509-1564)
John Calvin, yang merupakan teolog Reformasi yang dihormati dan ber-

pengaruh, dilahirkan di Perancis pada tahun 1509.  Ia mengawali studinya di 
University of Paris, di mana ia dipengaruhi oleh humanis.  Kemudian, Calvin studi 
di Orleans, dan studi lanjutnya di Bourges.  Pada tahun 1534 ia mengidentifikasi-
kan dirinya dengan Protestanisme dan dipaksa untuk meninggalkan Perancis.  
Calvin pergi ke Basel, Swiss, dan pada usianya yang masih muda, yaitu dua 
puluh enam tahun ia menyelesaikan magnum opus-nya, The Institutes of the 
Christian Religion, suatu apologetik yang mempertahankan Protestanisme di 
hadapan raja Perancis.  Karya ini kemudian direvisi beberapa kali sampai pada 
akhirnya berisi delapan pasal dan berjumlah empat jilid.

Setelah pendahuluan yang singkat di Strasbourg, Calvin kembali ke Geneva, 
Swiss pada tahun 1541, dan tinggal di sana sampai akhir hayatnya.  Di tempat 
itu, Calvin sebagai pendeta menghabiskan waktunya dengan berkhotbah dan 
mengajar setiap hari.  Ia juga menulis tafsiran-tafsiran dari kedua puluh tujuh 
kitab PL dan semua kitab di PB kecuali Wahyu.  Otoritas Calvin di Geneva adalah 
dalam bidang eklesiastikal dan politik, sehingga ia mendakwa (dan kadang-kadang 
menghukum) orang karena bidat. Pembakaran Servetus karena bidat melawan 
Trinitas sekarang dipandang sebagai hal serius yang telah merusak karir 
Calvin.  Namun demikian, pada zaman Calvin, di Geneva dan juga di tempat 
lain, para pemimpin dan para bidat seperti itu mengetahui bahwa jenis peng-
ajaran Servetus merupakan kejahatan yang lebih serius dibandingkan dengan 
pembunuhan dan patut dihukum mati.  Calvin tidak berhasil dalam berba-
gai usahanya untuk menyelamatkan Servetus, dan pada akhirnya dengan 
sedih harus menjatuhkan hukuman kepadanya.

Calvin disebut penafsir Alkitab ilmiah yang pertama.  Ia mendirikan teologi 
di atas kedaulatan Allah, yang telah mengarahkan gereja Reformed di Eropa dan 
Skotlandia.

Ulrich Zwingli (1484-1531)
Pada saat Calvin melayani jemaat yang berbahasa Perancis di Swiss, Ulrich 

Zwingli, yang lahir pada tahun 1484, melayani jemaat yang berbahasa Jerman.  
Zwingli studi di Berne, Vienna dan Basel, di mana ia masuk keimaman Roma 
Katolik dari tahun 1506-1518.  Pada masa akhir dari periode itu, yaitu pada 
waktu ia sedang studi PB Yunani Erasmus, Zwingli bertobat kepada Kristus 
dan pandangan Reformasi.  Di tahun 1519, pada waktu ia menjadi pastor di 
gereja katedral yang besar di Zurich, Zwingli mulai berkhotbah ekspositori dan 
menentang praktik-praktik Roma Katolik.  Dalam perdebatan publik di hadapan 
sidang kota, pandangan Zwingli diadopsi, dan hal itu menyebabkan penyebaran 
teologi Reformasi dan praktiknya.  Pastor menikah, patung-patung dilarang, Misa 
dihapuskan, dan harta gereja dimanfaatkan untuk pendidikan.
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Zwingli, yang mengadopsi pandangan memorial dari Perjamuan Tuhan, 
telah menyebabkan putus hubungan dengan Luther, meskipun mereka sepakat 
dalam hal keselamatan berdasarkan iman.  Zwingli dibunuh pada tahun 1531, 
di dalam sebuah perang dengan provinsi tetangga Roma Katolik.  Zwingli juga 
telah meninggalkan jejak, yaitu Anabaptis, yang telah mengadopsi beberapa 
pandangan yang lebih radikal dibandingkan dengan pandangan-pandangan dari 
Luther dan Calvin.

BiBliologi RefoRmasi

menurut Luther
Menurut Martin Luther, Alkitab merupakan satu-satunya otoritas yang 

tanpa salah berkaitan dengan iman dan keselamatan.  Berdasarkan pandangan 
ini, maka Luther menolak otoritas paus, konsili gereja, surat penghapusan dosa, 
dan sakramen-sakramen Roma Katolik.  Luther mendeklarasikan, “Firman Allah 
akan mengukuhkan artikel-artikel iman, dan bukan yang lainnya, bahkan 
bukan pula malaikat.”  Lebih lanjut, Kitab Suci berotoritas karena merupakan 
kesaksian Roh Kudus.  Luther menyebut Kitab Suci sebagai “Kitab yang diberikan 
oleh Allah, Roh Kudus, kepada gereja-Nya” dan di pendahuluan dalam tafsiran 
Kitab Kejadian, ia menyebut Kejadian sebagai “Kitab Suci dari Roh Kudus.”1

Di Kitab Suci, Luther prihatin atas apa yang diarahkan pada Kristus. Oleh 
karena itu, kitab Yakobus disebut sebagai “surat yang berilalang,” sedang-
kan Roma, Galatia, dan Efesus ia tempatkan yang terutama, dengan alasan 
surat-surat itu memberikan instruksi tentang Kristus.  Luther juga memper-
tanyakan penulisan kitab Pengkhotbah oleh Salomo dan ia percaya bahwa Ester 
seharusnya tidak dimasukkan ke dalam kanon PL.

Luther memberikan prinsip-prinsip yang bermanfaat untuk menafsirkan 
Kitab Suci.  (1) Iluminasi Roh Kudus dan bukan sekadar surat dari hukum yang 
penting.  (2) Peristiwa sejarah adalah esensial.  (3) Perbedaan harus dikenali 
antara PL, yang adalah hukum, dan PB, yang adalah Injil.  (4) Kitab Suci memiliki 
unsur yang menyatukan, yaitu Kristus.  (5) Penafsiran harfiah adalah penting; 
penafsiran alegori merupakan “taktik-taktik monyet.”2

menurut Zwingli
Ulrich Zwingli mengakui infalibilitas Kitab Suci, dan menyebutnya 

sebagai “kuasa yang pasti,” artinya “kepastian dari Firman akan melaksanakan 
apa yang difirmankannya.”3  Ia bertobat melalui pembacaan PB Yunani Erasmus, 
berdasarkan pertobatannya itu ia menolak otoritas gereja Roma Katolik, dan 
percaya bahwa hanya Kitab Suci yang memiliki otoritas dalam hal-hal kesela- 
matan.
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Zwingli mendedikasikan dirinya untuk mempelajari Kitab Suci dengan 
serius. Setelah menyadari otoritas Kitab Suci, maka ia mulai berkhotbah secara 
eksegesis, dan mengawalinya dari Matius.  “Karyanya sebagai reformator berdasar 
pada prinsip . . . bahwa semua hal-hal yang diperdebatkan harus diputuskan ber-
dasarkan Firman Allah.  Zwingli selalu berusaha untuk mendasarkan tindakan-
tindakannya atas pengajaran Alkitab dan menghadapi oponen-oponennya, baik 
Roma Katolik, Lutheran, atau Anabaptis, dengan argumentasi-argumentasi 
alkitabiah.  Sama halnya dengan Luther, ia menginginkan teologi dan gereja 
yang berdasarkan Firman.”4 

Sebuah tesis penting dari Zwingli adalah kejelasan Firman Allah dan kemam- 
puan orang biasa untuk memahaminya.  Zwingli mendeklarasikan bahwa Alkitab 
“adalah sempurna pada dirinya sendiri, dan dinyatakan untuk urusan manusia.”  
Oleh karena itu, tidak dibutuhkan orang eklesiastikal, baik itu paus, imam, atau 
konsili gereja untuk menafsirkan Firman Allah.  Hal itu merupakan pelayanan 
Roh Kudus.  Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Kitab Suci dapat ditafsirkan 
pada waktu dibaca dengan kerendahan hati, doa dan tanpa prasangka. Di tengah 
kondisi ini, Roh Kudus akan menerangi pembaca berkaitan dengan artinya.

menurut Calvin
John Calvin menegaskan bahwa Alkitab, bukan gereja yang merupakan 

otoritas akhir dalam hal-hal religius.  Alkitab dilihat sebagai otoritas yang 
mengikat semua orang dalam segala zaman.  Kepercayaannya pada inspirasi 
dikukuhkan pada waktu ia menyatakan bahwa tugas dari orang-orang untuk 
menerima “tanpa pengecualian semua yang telah disajikan di dalam Kitab Suci 
yang sakral.”

Calvin telah disebut sebagai “raja penafsir,” “pengeksegesis yang besar di 
abad keenam belas,” dan “pencipta dari eksegesis yang murni.”5  Yang lain telah 
menyebut Calvin sebagai penafsir ilmiah yang pertama.  Calvin menghasilkan 
tafsiran eksegesis yang utuh pada hampir keseluruhan dari Kitab Suci, demikian 
pula sebuah eksposisi dari teologinya dalam Institutes of the Christian Religion.  
Ia menjelaskan prinsip-prinsip penting berikut ini untuk menafsirkan secara 
alkitabiah.6  (1) Iluminasi dari Roh Kudus merupakan suatu keharusan untuk 
mempersiapkan penafsir Kitab Suci.  (2) Penafsiran alegori berasal dari setan, 
dan akan memimpin jemaat menjauh dari kebenaran Kitab Suci, karena itu harus 
ditolak.  (3) Kitab Suci menafsirkan Kitab Suci.  Hal itu melibatkan beberapa hal 
bagi Calvin.  Hal itu berarti penafsiran harfiah; hal itu berarti memperhatikan 
Kitab Suci dan membiarkan penulis mengatakan apa yang dikehendakinya; hal 
itu berarti suatu studi dari tata bahasa Kitab Suci, artinya kata-kata, konteks, dan 
membandingkan Kitab Suci dengan Kitab Suci pada subjek-subjek yang sama.
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KRistologi RefoRmasi

Calvin dan Zwingli mengikuti pandangan ortodoksi Kristus—Ia adalah 
satu Pribadi dengan dua natur yang berbeda, tanpa adanya tumpang-tindih 
dari kedua natur tersebut.  Namun demikian, dalam hal ini, mereka berbeda 
dengan pandangan Luther, yaitu Luther berpegang pada kehadiran secara nyata 
dari Kristus dalam Perjamuan Tuhan, dan mengajarkan bahwa natur manusia 
Kristus mengambil atribut-atribut tertentu dari natur Ilahi, seperti kemahatahuan, 
kemahahadiran, dan kemahakuasaan.

Masalah dari pandangan ini adalah bahwa pandangan tersebut tidak mem- 
pertahankan perbedaan yang semestinya dari kedua natur Kristus.

antRoPologi RefoRmasi

Pandangan dari Para Reformator
Luther dan Calvin secara umum sepakat berkaitan dengan kerusakan total 

dari manusia—yang menyebabkan ketidakmampuan dirinya untuk mengusahakan 
keselamatan bagi dirinya sendiri.  Keduanya mengakui bahwa kerena kerusakan 
total dari manusia, maka anugerah Allah harus ada untuk menebus manusia yang 
telah jatuh.  Zwingli juga sepakat dalam hal ini.  Theodore Beza (1519-1605), 
penerus Calvin di Geneva, mengajarkan bahwa Adam merupakan kepala federal 
dari umat manusia, karena itu pada waktu Adam, sebagai representatif manusia 
berdosa, maka seluruh umat manusia jatuh dan menjadi tercemari.  Sehingga, 
setiap anak yang lahir ke dunia telah lahir dalam kondisi yang telah tercemar.

Karena kondisi manusia yang telah rusak total, maka Calvin menolak ide 
kehendak bebas; hal itu telah ditiadakan oleh karena Kejatuhan.  Ia mengajarkan 
bahwa kehendak itu terikat, dan hanya dapat bergerak ke arah yang jahat.7  
Namun demikian, Calvin tetap mengajarkan bahwa manusia bertanggung jawab 
atas dosanya, karena ia berdosa berdasarkan kehendaknya sendiri, dan bukan 
secara kompulsif.  Lebih lanjut, meskipun penalaran manusia telah cacat, namun 
manusia masih dapat membedakan yang baik dan yang jahat, karena itu manusia 
tetap bertanggung jawab untuk “tidak menghendaki yang baik tetapi yang jahat.”8

Deduksi selanjutnya dari doktrin kerusakan total itu adalah predestinasi, di 
mana Luther, Calvin dan Zwingli menyetujuinya.  Karena kerusakan total, manu- 
sia tidak dapat bergerak ke arah Allah, maka Allah harus mempredestinasikan 
seseorang untuk keselamatan.

Pandangan Socinian
Faustus Socinus (1539-1604) mengikuti pandangan dari Pelagian dalam 

menyangkali kerusakan manusia.  Socinus mengajarkan bahwa manusia tidak 
diciptakan berdasarkan gambar Allah dalam arti kesempurnaan moral, tetapi 
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hanya berkaitan dengan kuasa atas ciptaan yang lebih rendah.9  Meskipun 
Adam berdosa, dosanya tidak memiliki efek pada keturunannya, karena natur 
moral manusia ditransmisikan pada keturunannya.10  Orang-orang yang berdosa 
pada masa sekarang ini, bukan karena dosa yang diturunkan, melainkan karena 
teladan yang buruk.  Socinus mengajarkan bahwa sebelum Kejatuhan, semua 
orang dilahirkan dengan natur Adam dan dengan demikian manusia memiliki 
kemampuan untuk tidak melakukan perbuatan dosa.

Pandangan Arminian
Jacobus Arminius (1560-1609) tadinya adalah Calvinis yang ketat, ia studi di 

bawah Beza, di Geneva.  Dalam sebuah perdebatan, ia merasa lawannya memiliki 
argumentasi yang lebih kuat daripada yang ia miliki dan kemudian ia mengubah 
pandangannya, dan memercayai anugerah universal serta kehendak bebas.  Pada 
dasarnya posisinya adalah semi-Pelagianisme di mana ia menyangkali doktrin 
dosa asal, memperdebatkan ide bahwa kesalahan dosa Adam diperhitungkan pada 
keturunannya.  Ia berpendapat bahwa hanya pencemaran dari dosa Adam yang 
diteruskan pada generasi setelahnya, tetapi pencemaran ini hanya merupakan 
suatu kelemahan, dan hal itu tidak mengakibatkan seseorang menjadi berada 
di bawah hukuman.  Melainkan, hal itu menunjuk pada ketidakmampuannya 
untuk mencapai hidup kekal dengan usahanya sendiri.  Kejatuhan manusia 
tidak atau tidak pernah mengakibatkan manusia tidak mampu untuk membuat 
gerakan yang positif ke arah Allah.11  Hal itu dicapai melalui anugerah yang 
diberikan oleh Allah kepada semua orang sebagai akibat dari kerusakan yang 
diturunkan, sehingga memampukan manusia untuk bekerja sama dengan Allah 
dalam keselamatan.

soteRiologi RefoRmasi

Predestinasi
Calvin mengajarkan doktrin keselamatan berdasarkan anugerah, di mana 

keselamatan berakar pada ketetapan Allah yang kekal.  Karena Allah berdaulat, 
maka semua peristiwa yang terjadi telah ditetapkan oleh Allah; karena itu, Calvin 
juga mengajarkan doktrin predestinasi ganda.  Ia mendeklarasikan, “Predestinasi 
disebut sebagai ketetapan kekal dari Allah, yang mana Ia telah menetapkan dalam 
dirinya nasib dari setiap orang.  Oleh karena mereka semua tidak diciptakan 
dalam kondisi yang sama, tetapi kehidupan kekal telah ditetapkan terlebih dahulu 
bagi sebagian orang, dan penghukuman kekal bagi yang lain.  Setiap orang, oleh 
karena itu, diciptakan untuk yang satu atau untuk yang lain dengan tujuan ini, 
kita katakan, ia ditetapkan untuk hidup atau untuk mati.”  Doktrin predestinasi 
melibatkan pemilihan untuk keselamatan dan reprobasi untuk penghukuman 
yang kekal.  Calvin menekankan keharusan dari keduanya.  Pemilihan untuk 



The Moody handbook of Theology72

keselamatan sepenuhnya merupakan anugerah Allah, reprobasi hanya karena 
dosa dan salah.12

Luther juga mengajarkan keharusan dari doktrin predestinasi, berdasarkan 
pada kerusakan total dan ketidakmampuan manusia; Zwingli mendasarkan 
kepercayaannya dalam predestinasi pada providensia Allah.13

Penebusan
Pandangan Para Reformator.  Meskipun Protestan dan Roma Katolik meng- 

akui nilai dari penebusan Kristus, gereja Roma Katolik mengikuti pengajaran 
Thomas Aquinas, sedangkan para Reformator pada umumnya mengikuti 
pandangan penebusan dari Anselm.  Namun, Anselm mengajarkan bahwa 
Allah telah dirampas kemuliaan-Nya oleh dosa manusia dan Kristus mati untuk 
memuaskan kemuliaan Allah.  Para Reformator mengajarkan bahwa Kristus 
mati untuk memuaskan keadilan Allah.  Kristus menanggung penghukuman 
dosa dan dengan itu memuaskan keadilan Allah.  Karya Kristus hanya dapat 
diterapkan melalui iman, yang menyatukan orang percaya dengan Kristus; 
sehingga orang percaya mendapatkan imputasi dari pembenaran Kristus.  Luther 
mengatakan Kristus “telah menebus saya dengan darah-Nya yang berharga dan 
dengan penderitaan serta kematian-Nya yang tanpa salah, supaya saya menjadi 
milik-Nya, dan hidup di bawah-Nya dalam kerajaan-Nya.”  Calvin mengajarkan 
bahwa kematian Kristus merupakan penebusan yang partikular—Ia mati hanya 
bagi orang pilihan.

Pandangan Socinian.  Socinus menyanggah ide bahwa keadilan Allah meng-
haruskan kematian Kristus.  Ia mengajarkan bahwa Allah dapat mengampuni 
orang berdosa dengan kehendak-Nya—tanpa penebusan Kristus. Allah mengam-
puni orang berdosa berdasarkan kemurahan-Nya, bukan karena kematian Kristus.  
Yang Allah tuntut dari orang berdosa adalah pertobatan dan kerinduan untuk 
menaati hukum Allah.  Socinus mengajarkan bahwa kematian Kristus adalah 
suatu teladan ketaatan yang harus memberikan inspirasi bagi yang lain.

Pandangan Socinus secara historis dilihat sebagai Pelagianisme dan yang 
paling terkini sebagai Unitarianisme.

Pandangan Grotian.  Hugo Grotius (1583-1645) bereaksi melawan peng- 
ajaran Socinian.  Namun, dalam pengajaran teori pemerintahannya, Grotius 
berbeda dengan para Reformator.  Grotius bersikeras bahwa Allah tidak harus 
menuntut pembayaran secara penuh untuk pelanggaran dosa; jadi, kematian 
Kristus merupakan tanda pembayaran Allah, dengan menerima kematian 
Kristus sebagai tanda pembayaran, maka Ia mengesampingkan tuntutan dari 
hukum.

PB mengajarkan kematian Kristus pada diri-Nya sendiri telah memuaskan 
tuntutan hukum itu.  Grotius jelas keliru dalam hal ini.
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Pandangan Arminian.  Teologi Arminian terutama dirumuskan oleh 
Curcellaeus dan Limborch, yang menulis untuk mengoreksi kesalahan-
kesalahan Socinianisme.  Mereka memandang kematian Kristus sebagai ana-
logi dengan persembahan korban di PL, yang mana kematian binatang itu 
bertujuan untuk membebaskan yang bersalah dari penghukuman.  Meskipun 
kematian Kristus merupakan suatu pengorbanan, pengorbanan bukan merupakan 
pembayaran hutang dan bukan pemuasan keadilan dari dosa.14  Dalam analogi 
dengan persembahan korban di PL, orang yang beribadah di PL, yang memenuhi 
tuntutan hukum dengan mempersembahkan korban binatang dan menerima 
remisi dari dosa.  Demikian pula, meskipun Kristus tidak mengalami peng-
hukuman yang persis sama, yang harus diterima oleh orang berdosa, Allah 
berjanji untuk mengampuni orang berdosa berdasarkan pada kematian Kristus.  
Ia melakukan hal itu dengan menghapuskan klaim-klaim dari keadilan.  Dalam 
kematian-Nya, Kristus tidak menderita apa yang patut diterima oleh manusia, 
melainkan kematian Kristus merupakan substitusi untuk suatu pinalti.

Kematian Kristus menurut pandangan Arminian bukan merupakan ekuivalen 
yang tepat untuk dosa dan juga bukan suatu pinalti substitusi, tetapi suatu 
substitusi untuk suatu hukuman (penalty).15  Suatu penalty substitusi menuntut 
nilai yang ekuivalen; suatu substitusi untuk suatu penalty nilainya bisa lebih 
rendah.  Sama halnya dengan pandangan pemerintahan Grotius, di mana Kristus 
tidak membuat pembayaran yang penuh untuk dosa, hal itu terlihat dalam 
pandangan Arminian.

PANDANGAN PENEBUSAN DARI REFORMASI

Pribadi Kematian Kristus Karya Allah

Socinius Tidak perlu. Pengampunan melalui kemurahan-
Nya, bukan melalui kematian Kristus.

Grotius “Tanda pembayaran;” pembayaran 
sepenuhnya tidak perlu.

Mengesampingkan tuntutan hukum.

Arminius Bukan ekuivalen yang strik untuk 
dosa, tetapi suatu substitusi untuk 
suatu penalty.

Pengampunan melalui kematian 
Kristus tetapi mengesampingkan 
klaim-klaim dari keadilan.

Luther Penebusan substitusionari untuk 
dosa; mengalihkan murka Allah.

Kebenaran diimputasikan kepada 
orang percaya.

Calvin Penebusan substitusionari untuk 
dosa; mengalihkan murka Allah.

Kebenaran diimputasikan kepada 
orang percaya.
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iman dan Perbuatan
Pandangan Lutheran.  Penjelasan tentang anugerah didapatkan oleh 

Luther pada waktu membaca Roma 1:17, kira-kira sebelum tahun 1517.  Sete- 
lah itu, dalam pemutusan dengan doktrin Roma Katolik, Luther sampai pada 
keyakinan yang kuat bahwa justifikasi hanya berdasarkan iman (Lat., sola fide).  
31 Oktober 1517, pada waktu Luther menempelkan Sembilan puluh sembilan 
Tesis di pintu gereja di Wittenberg, dapat dilihat sebagai permulaan Reformasi, 
dengan pengukuhan dari keselamatan berdasarkan anugerah melalui iman, 
bukan pandangan sinergistik dari gereja Roma Katolik.  Sebagai akibatnya, 
Luther menolak doktrin pengakuan dosa, pengampunan dosa, dan bentuk lain 
apa pun dari usaha manusia yang dibutuhkan untuk keselamatan dari Roma 
Katolik. Luther sampai pada suatu kesimpulan bahwa hanya anugerah Allah 
yang merupakan dasar dan fondasi dari keselamatan serta justifikasi manusia.  
Ia mengajarkan bahwa hanya anugerah Allah yang mengampuni dosa-dosa dan 
mengimputasikan kebenaran dari Kristus pada mereka yang percaya.

Luther mengajarkan bahwa perbuatan tidak berbagian dalam keselamatan. 
Perbuatan-perbuatan baik merupakan hasil atau buah dari keselamatan, tetapi 
tidak pernah menjadi bagian dari keselamatan.  Ia membedakan antara “per-
buatan dari hukum” yang dilakukan dalam keadaan tidak percaya dan tidak 
memberikan keselamatan, dan “perbuatan dari iman” yang merupakan bukti 
dari justifikasi.  Perbuatan-perbuatan baik yang sejati ini ditemukan dalam 
Sepuluh Hukum, sebagaimana yang dinyatakan Luther:  “Karena itu kita memiliki 
Sepuluh Hukum, ringkasan dari doktrin ilahi, yang harus kita lakukan supaya 
seluruh kehidupan kita berkenan kepada Allah, . . . di luar Kesepuluh Hukum 
tidak ada perbuatan atau apa pun yang baik atau berkenan pada Allah.”

Pandangan Calvinis.  John Calvin pada umumnya sepakat dengan Luther 
dalam subjek justifikasi dengan iman.  Calvin juga menekankan justifikasi seba- 
gai tindakan forensik (legal), di mana Allah mendeklarasikan orang berdosa yang 
percaya sebagai orang benar, suatu tindakan yang dimungkinkan berdasarkan 
anugerah Allah.  Kontras dengan Luther, Calvin memulai doktrin keselamatan 
dengan pemilihan Allah atas orang berdosa.  Calvin memahami pemilihan untuk 
keselamatan sebagai tanpa syarat, karena “apabila pemilihan bergantung pada 
iman dan perbuatan baik manusia, maka anugerah itu tidak cuma-cuma, dan 
pada faktanya akan berhenti menjadi anugerah.”16

Dalam relasi dengan Yakobus 2:20, Calvin mengajarkan bahwa justifikasi 
berdasarkan perbuatan tidak berhubungan dengan pengimputasian pembenaran, 
melainkan sebagaimana yang Luther juga ajarkan, perbuatan yang mendemon- 
strasikan realitas dari justifikasi.  Jadi, Calvin mengajarkan “justifikasi ganda.”  
“Pertama-tama, justifikasi adalah penerimaan di hadapan Allah melalui imputasi 
dari kebenaran.  Hal ini terjadi hanya melalui iman.  Kedua dan sebagai kon- 
sekuensinya, justifikasi merupakan deklarasi atau manifestasi di hadapan manu-        
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sia yang dibenarkan berdasarkan iman.  Ini merupakan justifikasi melalui per- 
buatan.”17

Doktrin keselamatan Calvin menghasilkan tonggak peringatan, di mana ia 
menghubungkan justifikasi dengan pengudusan.  Sementara mempertahankan 
perbedaan keduanya, ia menghubungkan keduanya ke dalam tindakan penye-
lamatan.  Kristus tidak menjustifikasi seseorang yang juga tidak Ia kuduskan.  
Justifikasi, menurut Calvin, menjadi motivasi untuk pengudusan.  Meskipun 
justifikasi adalah cuma-cuma, pengudusan menjadi respons ucapan syukur dari 
orang percaya.18  Calvin menandai: “Tidak ada orang yang dapat menerima 
anugerah dari Injil, tetapi ia harus meninggalkan kesalahan dari kehidupan yang 
lama, masuk pada jalan yang benar, dan menyerahkan semua perhatiannya pada 
kehidupan pertobatan.”

Pandangan Armenian.  Berbeda dengan doktrin pemilihan tanpa syarat dari 
Calvin, Armenian mengajarkan pemilihan bersyarat; yaitu, Allah memilih untuk 
menyelamatkan bagi mereka yang Ia tahu akan percaya kepada Kristus.  Tetapi 
provisi telah diberikan pada semua manusia, karena Kristus mati bagi setiap 
orang, bukan hanya bagi yang dipilih.  Meskipun manusia tidak mampu untuk 
merespons pada Allah karena dosa, Allah memberikan anugerah bagi semua 
orang, yang memungkinkan mereka secara bebas memilih untuk percaya kepada 
Kristus atau menolak Kristus.  Namun demikian, orang percaya dapat menolak 
Roh Kudus, berpaling kembali pada dunia, dan kehilangan keselamatannya.  
Ketekunan adalah esensial untuk mempertahankan hidup kekal.

eKlesiologi RefoRmasi

Pandangan Lutheran
Gereja.  Melalui pemisahannya dengan Roma Katolikisme, Martin Luther 

menolak infalibilitas gereja, demikian pula konsep dari keunikan keimaman. Ia 
mengajarkan keimaman semua orang percaya.  Ini merupakan penemuan penting 
dari kebenaran Alkitab.  Luther mengajarkan bahwa gereja adalah “kumpulan 
dari semua orang percaya Kristen di bumi.”  Ini merupakan gereja yang benar, 
yang meliputi semua orang percaya yang dipersatukan dengan Kristus dalam 
iman.  Luther menggunakan istilah Kristen untuk menekankan universalitas  
gereja.  Sementara mempertahankan hanya ada satu gereja, Luther mem-
bedakan antara gereja yang kelihatan, yang dapat dilihat melalui pelayanan 
Firman dan sakramen-sakramen, dengan gereja yang tidak kelihatan, yang dapat 
dilihat dengan provisi keselamatan melalui Roh Kudus dan melalui perse-
kutuan mistikal dengan Kristus.

Baptisan.  Luther mengajarkan bahwa sakramen baptisan dan Perjamuan 
Tuhan merupakan alat untuk mengomunikasikan anugerah Allah.  Mereka bukan 
bergantung pada iman atau nilai seseorang, tetapi bergantung pada janji Allah.  
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Jadi, Luther kemudian mengajarkan bahwa orang tidak percaya mendapatkan 
manfaat dari sakramen-sakramen itu.

Konsep baptisan Luther tidak berbeda dalam penyelenggaraan dari pan- 
dangan Roma Katolik; ia banyak mempertahankan seremonial Roma yang 
dihubungkan dengan ritus. Luther mengajarkan bahwa baptisan diperlukan 
untuk keselamatan dan, pada faktanya, menghasilkan regenerasi pada orang 
itu.  Luther menekankan bahwa baptisan merupakan kesepakatan antara Allah 
dan manusia di mana Allah berjanji untuk mengampuni dosa-dosa orang itu dan 
terus menyediakan anugerah-Nya sementara orang itu berjanji kepada Allah suatu 
kehidupan pertobatan yang didasarkan pada pengucapan syukur.19  Berkaitan 
dengan baptisan Luther menyatakan: “Hal itu merupakan perintah yang serius, 
bahwa kita harus dibaptiskan atau kita tidak dapat diselamatkan . . . melalui 
Sakramen [itu], kita diterima ke dalam Gereja Kristen.”

Luther juga berpegang pada baptisan anak, mengajarkan bahwa meskipun 
anak-anak tidak dapat menyatakan imannya, namun Allah, melalui anugerah-
Nya, membuat iman dalam anak yang tidak sadar itu.  Ia mendasarkan baptisan 
anak atas perintah untuk membaptiskan semua bangsa (Mat. 28:19).

PANDANGAN REFORMATOR TENTANG GEREJA
DAN ORDINANSI-ORDINANSI

Pandangan Gereja Baptisan Perjamuan Tuhan

Lutheran Semua orang percaya di 
bumi terdiri dari gereja 
yang tidak kelihatan.  
Gereja yang kelihatan 
diamati melalui pela- 
yanan Firman dan 
sakramen-sakramen.

Perlu untuk keselamatan. 
Efek Keselamatan. 
Baptisan anak perlu; 
Allah memungkinkan 
iman di dalam diri 
mereka.

“Konsubstansiasi”—
Kristus secara fisik 
hadir “di dalam, 
dengan, di bawah” 
elemen-elemen itu. 

Reformed Gereja universal disem-
purnakan pada saat 
kedatangan kembali 
Kristus.  Keselamatan 
dimungkinkan di luar 
gereja.

Tanda dari iman orang 
percaya. 
Baptisan anak perlu dan 
tanda dari kovenan.

Kristus secara spiritual 
hadir dan memediasi 
anugerah pada parti- 
sipan.

Anabaptis Bukan ekuivalen yang 
strik untuk dosa, tetapi 
suatu substitusi untuk 
suatu penalty.

Baptisan hanya bagi 
orang percaya.
Baptisan anak ditolak.  

Hanya peringatan.
Roti dan cawan melam-
bangkan Kristus dan 
kematian-Nya.
Tidak ada anugerah 
yang dimediasi.
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Perjamuan Tuhan.  Luther menolak doktrin transubstansiasi Roma Katolik, 
yang mengajarkan bahwa unsur-unsur itu benar-benar berubah menjadi tubuh 
dan darah Kristus.  Luther dengan tajam tidak setuju dengan Zwingli, yang mene- 
guhkan kehadiran Kristus secara nyata di Perjamuan Tuhan.  Pandangannya 
disebut sebagai konsubstansiasi, di mana ia mengajarkan bahwa meskipun 
elemen-elemen itu tidak berubah, namun Kristus secara fisik hadir, “di dalam, 
bersama, dan di bawah” elemen-elemen itu. 

Pandangan Reformed
Gereja.  Meskipun ada kesamaan alasan meninggalkan gereja Roma Katolik, 

tetap ada perbedaan di antara gereja-gereja Lutheran dengan Reformed tentang 
apa yang tetap dan apa yang harus ditolak. “Lutheran hanya menolak gam-
baran-gambaran dari Gereja Katolik yang kelihatannya oleh mereka dilarang 
secara ekspresif oleh Kitab Suci.  Gereja Reformed berangkat lebih jauh dari itu 
dan hanya menerima apa yang mereka percaya disahkan oleh Kitab Suci.”20

Sementara Luther menekankan bahwa gereja dapat dilihat melalui ordinansi 
dan keselamatan terjadi melalui gereja yang kelihatan, orang percaya Reformed 
berpegang bahwa keselamatan mungkin di luar wilayah gereja yang kelihatan. 
Mereka mengajarkan Roh Kudus dapat bekerja dan menyelamatkan orang 
“kapan, di mana, dan sebagaimana yang Ia kehendaki.”21  Orang-orang percaya 
Reformed juga memperluas penjelasan tentang gereja yang tidak kelihatan: Gereja 
itu universal karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat gereja di semua 
tempat dan segala zaman; gereja itu tidak akan sempurna sampai Tuhan 
kembali; tidak selalu mungkin membedakan orang percaya dari orang tidak 
percaya dalam gereja.

Baptisan. Orang-orang percaya Reformed mengajarkan bahwa sakramen-
sakramen hanya dapat dijalani oleh orang percaya sebagai tanda dari iman 
mereka.  Namun, Allah memang mengomunikasikan anugerah-Nya melalui 
sakramen-sakramen.

Pengikut Reformed berpegang bahwa meskipun baptisan hanya bagi orang 
percaya, namun anak-anak harus dibaptis untuk mengindikasikan bahwa mereka 
termasuk di dalam kovenan.  Baptisan merupakan simbol jaminan bagi orang tua 
bahwa anak-anak termasuk di dalam kovenan, jadi anak-anak mereka berada di 
bawah kovenan, dan mereka memiliki hak untuk dibaptis.22

Perjamuan Tuhan.  John Calvin menolak pendapat Luther tentang kehadiran 
aktual dari Kristus pada Perjamuan Tuhan, dan ia juga menolak ide Zwingli bahwa 
hal itu hanya merupakan peringatan.  Calvin mengajarkan bahwa ordinansi hanya 
untuk orang percaya dan bahwa Kristus secara spiritual hadir, menjadi pengantara 
anugerah bagi partisipan yang percaya.  Meskipun Calvin mengajarkan bahwa 
orang percaya mengambil bagian bersama Kristus pada saat Perjamuan Tuhan, 
namun hal itu tidak melalui elemen-elemen materi, tetapi secara spiritual melalui 
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iman.  Orang tidak percaya yang mengambil bagian dalam elemen-elemen itu 
tidak akan mendapatkan manfaat dari Perjamuan Tuhan sebagaimana orang 
percaya. 

Pandangan anabaptis
Gereja.  Pandangan Anabaptis tentang gereja berbeda dengan Roma Katolik 

dan paling tajam dengan para Reformator lainnya.  Nama Anabaptis artinya 
dibaptis lagi.  Anabaptis menekankan bahwa gereja terdiri dari orang-orang 
percaya; jadi, karena anak-anak tidak mampu untuk percaya, maka mereka bukan 
bagian dari gereja.  Dalam perbedaan dengan Luther dan Calvin, Anabaptis juga 
mempertahankan perbedaan yang tajam antara gereja dan negara.  Doktrin yang 
biasa berkembang adalah tidak melawan, larangan untuk mengangkat senjata 
dalam peperangan.  Sebagian juga bersikeras bahwa Anabaptis melarang 
untuk melayani sebagai polisi atau pekerjaan yang berkaitan dengan tanggung 
jawab hukum.

Anabaptis mengadopsi hidup sederhana yang mereka usahakan untuk hidup 
sesuai dengan pengajaran Khotbah di Bukit.  Anabaptis juga berdedikasi untuk 
menjaga kemurnian gereja dan dengan sungguh-sungguh melaksanakan disiplin 
gereja (hukuman fisik) terhadap suami yang tidak memperlakukan istrinya 
dengan benar.  Mereka juga melaksanakan disiplin gereja untuk alasan-alasan 
lain.  Hal itu merupakan lembaran yang menyedihkan dalam sejarah gereja untuk 
mencatat bahwa bukan hanya Roma Katolik tetapi juga Lutheran dan Calvinis 
telah menganiaya para Anabaptis sampai mati.23

Baptisan.  Anabaptis menekankan bahwa hanya orang percaya yang dibaptis; 
sebagai hasilnya mereka menolak baptisan anak, dan harus dibaptis ulang bagi 
mereka yang menjadi percaya tetapi baru menerima baptisan anak.  Dalam hal ini 
Anabaptis berbeda dengan Zwingli, yang menganut baptisan anak.  Baptisan harus 
dilaksanakan hanya bagi mereka yang secara sadar memperlihatkan iman mereka 
di dalam Kristus.  Nama “Anabaptis” (kata depan ana adalah Latin, yang berarti 
“lagi”) diambil dari tuntutan pengikut untuk membaptis ulang mereka yang 
telah dibaptis anak.  Menariknya, cara baptisan tidak menjadi isu di Anabaptis; 
sebagian berpegang pada selam dan banyak yang berpegang pada percik.

Perjamuan Tuhan.  Luther pecah dari Zwingli atas isu Perjamuan Tuhan 
telah diketahui dengan baik.  Sementara Luther menerima kehadiran Kristus 
yang mengelilingi elemen-elemen itu, dan orang percaya Reformed percaya 
dalam komunikasi anugerah dalam elemen-elemen itu, Zwingli mengajarkan 
bahwa Perjamuan Tuhan hanya sekadar peringatan untuk memperingati kema- 
tian Kristus.  Sementara Luther memahami pernyataan Kristus, “Ini adalah 
tubuh-Ku,” sebagai bahasa harfiah, Zwingli mengatakan bahwa roti itu hanya 
sekadar melambangkan tubuh Kristus.  Anabaptis mengikuti pandangan Zwingli 
berkaitan dengan Perjamuan Tuhan.  Namun Perjamuan Tuhan berarti sangat 
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TEOLOGI PARA REFORMATOR

Doktrin Luther Calvin Zwingli/Anabaptis

Kitab Suci Otoritas satu-satunya 
yang tanpa salah untuk 
iman dan keselamatan. 
Kitab Suci menunjuk 
pada Kristus.

Alkitab, bukan gereja 
yang merupakan fina- 
litas terakhir.  Penafsir 
ilmiah yang pertama.

Z: Otoritas yang tanpa 
salah harus menentu- 
kan semua praktik-
praktik.  Kitab suci akan 
digenapi.  Orang biasa 
dapat mengerti.

Predestinasi Semua peristiwa dite- 
tapkan oleh Allah.  
Mengajarkan predesti-
nasi ganda.

Predestinasi diperlukan, 
karena depravitas dari 
manusia.

Predestinasi berdasar- 
kan pada providensia 
Allah.

Kristus Dalam Perjamuan 
Tuhan, natur manusia 
mengambil karakteristik 
Ilahi seperti kemaha- 
hadiran.

Pandangan ortodoksi; 
satu Pribadi dengan dua 
natur, tanpa ada kecam-
puradukan.

Pandangan ortodoksi; 
satu Pribadi dengan 
dua natur, tanpa ada 
kecampuradukan.

Manusia 
dan dosa

Manusia tercemar dan 
tidak mampu untuk 
membebaskan dirinya 
sendiri.  Anugerah diper- 
lukan karena dosa.

Manusia tercemar dan 
tidak mampu untuk 
membebaskan dirinya 
sendiri.  Anugerah 
diperlukan karena dosa.

Manusia tercemar dan 
tidak mampu untuk 
membebaskan dirinya 
sendiri.  Anugerah 
diperlukan krena dosa.

Penebusan Kristus mati sebagai 
kematian substitusionari 
bagi semua.

Kristus mati sebagai 
kematian substitusio- 
nari bagi semua.

Kristus mati sebagai 
kematian substitusio- 
nari bagi semua.

Keselamatan Justifikasi hanya dengan 
iman, bukan perbuatan.

Justifikasi dengan iman 
sebagai tindakan legal 
dari Allah, mengimputa-
sikan kebenaran kepada 
orang percaya.  Pemi- 
lihan tanpa syarat ada- 
lah dasar.

Kristus mati sebagai 
kematian substitusio- 
nari; membayar dosa 
asal dosa aktual.  Ber- 
gantung pada pemi- 
lihan kekal.

Gereja Keimaman dari semua 
orang percaya, terdiri 
dari semua orang per- 
caya di bumi.

Keselamatan bisa di luar 
gereja.  Gereja adalah 
yang kelihatan dan tidak 
kelihatan.

A: Gereja hanya terdiri 
dari orang-orang per- 
caya; anak-anak tidak 
termasuk.  Gereja dan 
negara terpisah.  Orang 
percaya adalah pasifis.

Baptisan Mengomunikasikan anu- 
gerah.  Hasilkan peng- 
ampunan dosa; perlu 
untuk keselamatan.  
Anak-anak dibaptis.

Hanya untuk orang per-
caya, tetapi anak-anak 
dibaptis untuk memper-
lihatkan mereka ada di 
dalam kovenan.

Z: Anak-anak dibaptis.
A: Hanya orang per- 
caya; menolak baptisan 
anak.

Perjamuan 
Tuhan

Kristus hadir dalam arti 
yang nyata.  Orang-
orang tidak percaya bisa 
mendapat manfaat.

Komunikasikan anuge- 
rah.  Orang percaya ber- 
bagian dalam Kristus 
melalui iman

Z: Hanya peringatan.  
Roti adalah simbol dari 
Kristus, bukan tubuh 
harafiah-Nya.
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besar bagi Anabaptis.  Makan dan minum dalam persekutuan persaudaraan 
memberikan kekuatan dan dorongan bagi mereka dan menyatakan kepemilikan 
dalam kumpulan jiwa-jiwa yang sudah ditebus, dan bagian dari “tubuh Kristus 
yang sejati.”24  Perjamuan Tuhan dilihat sebagai peneguhan kesatuan di dalam 
diri orang percaya dan menyediakan elemen horizontal dari keterlibatan dan 
persekutuan secara spiritual.25
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Meskipun kelihatannya aneh untuk menyebut perkembangan dari 
abad XVII sampai XX sebagai “modern,” dari perspektif sejarah komprehensif 
yang meliputi milenium, penyebutan ini tidaklah terlalu keliru.  Dalam 
pemahaman inilah topik pasal ini diberikan.

Karena ada ketumpangtindihan antara pekembangan doktrinal di gereja 
modern dan teologi kontemporer (abad XX), pasal ini hanya akan memberikan 
ringkasan dari pandangan-pandangan utama teologis yang muncul setelah 
Reformasi.  Banyak teologi spesifik, khusus yang berkembang di gereja sejak 
permulaan abad ini yang dibahas panjang lebar dan rinci di bagian 5 di buku 
ini, “Teologi Kontemporer.”

Teologi Kovenan

Teologi kovenan berkembang dari Reformasi, secara khusus melalui 
tulisan-tulisan teologi dari orang-orang seperti Zwingli, Bullinger, Calvin dan 
Cocceius.  Meskipun orang-orang ini tidak mengajar apa yang dikenal sekarang 
sebagai teologi kovenan, teologi mereka telah meletakkan dasar untuk apa yang 
kemudian dikenal sebagai teologi kovenan.  Johannes Wollebius (1586–1629), 
seorang teolog Reformed dari Basel, dan William Ames (1576–1633), seorang 
Puritan, keduanya memberikan kontribusi penting bagi perkembangan teologi 
kovenan.  Johannes Cocceius (1603–1669), murid dari Ames, bertanggung 
jawab atas sistematisasi teologi kovenan.

Teologi kovenan meliputi dua hal utama: Kovenan kerja dan kovenan 
anugerah.  Kovenan kerja, meskipun tidak disebutkan secara spesifik di PL, 
namun terimplisit.  Menurut teolog-teolog kovenan, Allah masuk ke dalam 
kovenan dengan Adam sebelum Kejatuhan.  Dalam kovenan ini Ia menjanjikan 
hidup kekal bagi yang taat selama periode percobaan dan kematian apabila 
Adam tidak taat.  Dalam pengujian ini Adam berdiri sebagai kepala federal bagi 
semua umat manusia; apabila ia taat, ia akan dikukuhkan dalam kebenaran 
dengan manfaat yang diturunkan pada semua umat manusia.  Sebaliknya, karena 
ia gagal dan jatuh, tindakan ketidaktaatan Adam telah ditransmisikan pada 
semua umat manusia—semua lahir di dalam dosa dan di bawah otoritas dosa.

Setelah Kejatuhan Allah masuk ke dalam kovenan yang lain dengan Adam 
(yang mewakili umat manusia) di mana Allah berdasarkan kemurahan-Nya 
yang melimpah, menjanjikan hidup kekal bagi semua yang percaya kepada 

TEOLOGI
MOdErn

31



The Moody handbook of Theology84

Yesus Kristus.  Secara esensial, kovenan anugerah berdasarkan pada kovenan 
penebusan, dibuat dalam kekekalan oleh Allah Tritunggal, di mana Bapa meng- 
utus Putra-Nya, yang setuju untuk menyediakan keselamatan bagi dunia melalui 
kematian penebusan-Nya.  Kovenan anugerah dipahami sebagai aplikasi dari 
kovenan penebusan dan karena itu terbatas pada yang dipilih.

Teologi luTheran

Setelah pendirian Lutheranisme pada abad XVI, teologi Lutheran dipe- 
ngaruhi oleh pikiran neo-Aristotelian, yang telah menjadi dasar pemikiran di 
universitas-universitas Jerman.1  Namun, bukan karena doktrin Lutheran, gerakan 
pietistik dipimpin oleh Philipp Jakob Spener (1635–1705), pendeta Jerman dan 
pendeta kerajaan, bereaksi terhadap metodologi skolastik dan mengajak orang-
orang untuk mengalami pengalaman rohani secara individu.  Di abad XVIII, 
Christian Wolff (1679–1754), ahli matematika dan filsafat Jerman, memimpin 
teologi Lutheran pada rasionalisme, dengan mengklaim bahwa tidak ada yang 
harus diakui apabila tidak ada bukti.  Ia berusaha untuk menyelaraskan 
iman dan penalaran, tetapi konsekuensinya adalah penalaran menjadi otoritas 
terakhir.2

Setelah Reformasi, teologi Lutheran yang berbeda berkembang.  Fondasi-
nya adalah prinsip sola Scriptura—hanya Alkitab yang merupakan otoritas 
yang patut dipercaya untuk orang Kristen.  Kebenaran inilah yang memimpin 
Luther untuk memutuskan hubungan dengan gereja Roma Katolik di tahun 
1517, dan hal itu berlanjut menjadi kebenaran dasar yang memimpin pada 
teologi Lutheran sampai tahun 1600-an. 

Doktrin kedua yang penting, yang merupakan jantung dari teologi Lutheran 
setelah periode Reformasi adalah cara justifikasi.  Sebagaimana Luther, demikian 
pula halnya dengan para pengikutnya, mereka mengajarkan bahwa justifikasi 
didasarkan pada jasa dari kematian Kristus, di mana hanya kematian-Nya 
yang menebus dosa-dosa.  Pengakuan Augsburg pada tahun 1530 menjelaskan 
justifikasi sebagai “membebaskan orang yang bersalah dan dinyatakan benar, dan 
hal itu dilakukan berdasarkan kebenaran orang lain, yaitu Kristus.”

Doktrin ketiga yang penting dari Lutheran yang dikembangkan adalah sola 
fide, hanya iman yang menjadi alat di mana seseorang mendapatkan keselamatan 
dan justifikasi Allah.

Teologi RefoRmed

Sebutan Reformed adalah untuk membedakan doktrin Calvinistik dari teologi 
Lutheran atau Anabaptis.3  Fondasi dari teologi Reformed ditemukan di Institutes 
of the Christian Religion dari John Calvin, meskipun memang ada keragaman 
yang cukup banyak di antara para pengikut tradisi Reformed.  Beberapa katekisme 



85Teologi Modern

dan konfesi iman dihasilkan pada zaman ini.  Konfesi Helvetic yang pertama 
(1536) disusun oleh Johann Bullinger (1504–1575; penerus Zwingli) dan yang 
lain, merepresentasikan iman Reformed di semua wilayah Switzerland.4  Konfesi 
Helvetic kedua (1566), juga ditulis oleh Bullinger dan diterbitkan dalam bahasa 
Latin, Jerman, dan Perancis, telah memiliki pengaruh yang lebih luas.5  Katekisme 
Heidelberg (1563)6 telah memiliki pengaruh yang luas sampai sekarang ini.

Institutes dari Calvin juga mendapatkan tempat di Inggris di kalangan 
Puritan dan Presbyterian independen.  Bahkan di kalangan sebagian Anabaptis, 
yang dikenal sebagai Baptis Partikular untuk mengindikasikan pengikutan 
mereka pada penebusan partikular, mengikuti teologi Reformed.  Westminster 
Confession of Faith7 menjadi standar doktrinal untuk penganut-penganut iman 
Reformed di Inggris.

Teologi Reformed juga meluas sampai ke Belanda, kemungkinan menemukan 
penganut yang besar di antara orang Belanda dari penganut yang terkini seperti 
Herman Bavinck (1895–1964) dan Abraham Kuyper (1837–1920).  Kuyper ada- 
lah pendiri Free University of Amsterdam dan juga perdana menteri Holland.   
Pengikut dari tradisi Reformed yang lain di abad kedua puluh adalah orang-orang 
seperti James Orr di Skotlandia dan Benjamin B. Warfield, J. Gresham Machen, 
dan Cornelius Van Til di Amerika.

Inti dari teologi Reformed dapat dirangkum dalam The Canon of the Synod 
of Dort8 (1619), yang merupakan respons terhadap Remonstrance—pengakuan 
terhadap doktrin James Arminius.  Lima pernyataan positif yang merangkum 
Calvinisme dinyatakan dalam Synod of Dort: (1) total depravitas dari manusia; 
(2) pemilihan tanpa syarat bagi keselamatan; (3) penebusan terbatas (hanya 
untuk orang pilihan); (4) anugerah yang tidak dapat ditolak; (5) ketekunan 
orang-orang kudus.

Teologi liberal

Akar dari teologi liberal (juga disebut sebagai modernisme) dapat ditelu- 
suri sampai ke Jerman pada abad XVIII.  Immanuel Kant (1724–1804) biasa- 
nya dipertimbangkan sebagai bapa dari religius liberalisme modern.  Kant 
menyangkali bukti-bukti dari eksistensi Allah, dan mempertahankan bahwa 
manusia hanya dapat mengetahui Allah melalui penalaran.  Pendekatan ini 
merupakan hasil dari Pencerahan, yang memandang tradisi dan otoritas Alkitab 
dengan kecurigaan dan mengklaim jasa dari penalaran.  Friedrich Schleiermacher 
(1768–1834) membawa gambaran baru pada teologi melalui penekanannya pada 
“perasaan” dalam agama.  Schleiermacher berusaha untuk membuat teologi cocok 
dengan pikiran modern.  Ia mengajarkan bahwa agama tidak dapat diidentifikasi 
dengan kredo-kredo, melainkan dengan ekspresi dari perasaan, baik itu ekspresi 
seni, literatur atau yang lain.  Schleiermacher mendefinisikan agama sebagai 
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“perasaan dari kebergantungan yang absolut.”  Sebaliknya, ia mengidentifikasi-
kan dosa sebagai keegoisan yang menguasai seseorang akan dunia ini.  George 
Hegel (1770–1831) membawa pemikiran liberal ke arah lain.  Hegel membawa 
konsep evolusi ke dalam sejarah (dan agama) pada waktu ia mengajarkan bahwa 
sejarah adalah pertemuan dari gerakan-gerakan yang berlawanan (tesis-antitesis) 
dengan percampuran dari keduanya (sintesis).  Banyak orang merasakan bahwa 
filsafat Hegelian sangat dipengaruhi oleh Ferdinand C. Baur (1792–1860) dan 
Julius Wellhausen (1844–1918) di dalam hal studi kritis terhadap Alkitab.  Maka, 
lahirlah higher criticism, di mana pandangan tradisional tentang penulis kitab-
kitab di Alkitab dipertanyakan.

Inti dari teologi liberal termasuk sebagai berikut.9  Penekanan pada pena- 
laran manusia dan pengalaman; kepercayaan-kepercayaan agama harus lulus 
tes penalaran manusia dan penemuan-penemuan ilmiah; dan kekristenan harus 
beradaptasi pada dunia modern.  Alkitab bukan tanpa salah, dan kitab yang 
berotoritas; Alkitab adalah catatan dari pengalaman-pengalaman orang lain; 
dan memiliki nilai keteladanan bukan dogmatik.  Tidak ada perbedaan di antara 
natural dan supranatural: Perbedaan antara Allah dan natur, manusia dan bina-
tang, Kristus dan manusia dihilangkan; hasil logis dari pandangan ini adalah 
panteisme.

Liberalisme merupakan pandangan yang optimistik tentang hidup yang 
kehilangan pengaruhnya sebagai akibat dari PD I, dan melalui kelahiran pende- 
katan baru pada kepercayaan-kepercayaan religius yang disebut Neo-ortodoksi.

Teologi neo-orTodoKsi

Istilah neo-ortodoksi berarti “ortodoksi yang baru;” namun demikian, 
meskipun hal itu adalah baru, hal itu bukan ortodoksi.  Neo-ortodoksi meru- 
pakan suatu reaksi terhadap kegagalan dari liberalisme.  Terjadinya PD I mende- 
monstrasikan kekeliruan teologis dari liberalisme dengan menyangkali dosa dan 
meneguhkan bahwa pada dasarnya manusia itu baik.  Karl Barth (1886–1968), 
berusaha untuk menemukan kebenaran pada saat ia meninggalkan pengajaran 
liberalnya dan menyerahkan dirinya untuk mempelajari Kitab Suci dengan serius.  
Publikasi Commentary on the Epistle to the Romans dari Barth pada tahun 1919 
dipertimbangkan sebagai permulaan dari neo-ortodoksi, dan pemutusan dengan 
liberalisme.  Namun demikian, neo-ortodoksi memiliki keragaman opini-opini 
teologis yang luas.

Soren Kierkegaard (1813–1855), seorang filsuf dan teolog Denmark mem-
bawa penekanan pada pengalaman dalam teologi yang kemudian dikembangkan 
oleh teolog-teolog neo-ortodoksi.  Kierkegaard menentang ortodoksi yang kaku 
dari orang-orang sebangsanya yang memberikan penekanan verbal pada kredo-
kredo dan yang membuat seseorang secara otomatis menjadi orang Kristen 
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karena mereka adalah anggota dari gereja negara.  Kierkegaard mengajarkan 
bahwa kehidupan bukan hanya sekadar memercayai doktrin-doktrin, tetapi 
juga meliputi pengalaman dan komitmen.  Berbeda dengan penekanan liberal 
akan imanensi dari Allah, Kierkegaard mengajarkan transendensi dari Allah dan 
bahwa adalah sukar untuk manusia mengenal Allah.  Manusia harus mengambil 
“loncatan iman” untuk menemukan Allah.  Teologi Kierkegaard (juga dikenal 
sebagai “teologi keputusasaan”) menandai kelahiran dari eksistensialisme, pene- 
kanan pada pengalaman pribadi sebagai standar dari realitas. 

Karl Barth mengikuti Kierkegaard dalam mengakui ketrasendenan Allah 
dan menekankan pengalaman beragama.  Barth mengajarkan bahwa Allah tidak 
dapat diketahui secara objektif karena Ia adalah transenden; Ia harus diketahui 
secara subjektif melalui pengalaman (Banyak pandangan Barth akan dibahas nanti 
dalam pasal ini demikian pula dalam bagian 5: Teologi Kontemporer).  Emil 
Brunner (1889–1966) dikenal dengan penekanannya pada Kristologi, di mana ia 
menentang pandangan liberal akan Kristus dan mengajarkan perjumpaan secara 
pribadi merupakan keharusan untuk mengenal Allah.  Dari pengajarannya muncul 
sebutan “teologi krisis,” karena Allah berjumpa dengan manusia dalam suatu 
krisis.  Reinhold Niebuhr (1892–1971), sebagai pendeta para buruh di wilayah 
Detroit, mengonsentrasikan diri pada etika sosial.  Rudolf Bultmann (1884–1976) 
menyangkali bahwa Alkitab patut dipercaya, ia mengusulkan bahwa hal itu telah 
dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dari gereja, jadi bukan benar-
benar pengajaran tentang Allah dan Kristus.  Pemikirannya telah memengaruhi 
banyak teolog, sehingga pandangan itu yang disebut Bultmannisme telah menjadi 
sinonim dengan bentuk partikular dari neo-ortodoksi.

Inti utama dari neo-ortodoksi adalah sebagai berikut.10  Alkitab bukan 
wahyu, tetapi kesaksian dari wahyu; hal itu tidak sama secara objektif dengan 
Firman Allah; wahyu Allah bukan dalam perkataan.  Yesus Kristus adalah poin 
pusat (focal) dari wahyu Allah: Manusia berjumpa dengan Allah dalam peng-
alaman perjumpaan dengan Yesus Kristus. Peristiwa-peristiwa dari Kitab Suci, 
seperti kebangkitan Kristus, diistilahkan geschichte, “cerita,” sebagai kontras 
dengan historie, “sejarah.” Geschichte menunjuk pada ketransendenan, kebenaran 
berdasarkan pengalaman akan Allah yang tidak dipengaruhi oleh kebenaran 
atau kekeliruan yang merupakan karakteristik dari partikular historie yang 
terikat dengan bumi. Historie secara historis dapat diverifikasi, karena itu, level 
yang lebih rendah dari Kitab Suci di mana kesalahan-kesalahan dapat dan 
telah ditemukan. Geschichte secara historis tidak dapat diverifikasi dan, karena 
itu, level yang lebih tinggi dari Kitab Suci di mana kesalahan-kesalahan tidak 
dapat ditemukan. Karena itu, tidaklah penting apakah cerita-cerita di Alkitab 
itu benar-benar terjadi dalam ruang dan waktu; fakta bahwa banyak catatan 
Alkitab adalah “mite” atau “saga” tidak memengaruhi artinya yang lebih tinggi 
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dan keabsahannya.  Allah adalah transenden, “yang sama sekali lain.”  Per-
bedaan yang tajam ada antara manusia dan Allah; manusia dapat bersekutu 
dengan Allah hanya melalui suatu “loncatan iman.”

Kesimpulan

Jadi, ini adalah sejarah teologi.  Hal ini adalah untuk orang-orang Kristen 
pada zaman sekarang untuk memeluk kekuatan-kekuatan dan menghindari 
kesalahan-kesalahan dari teolog-teolog pada waktu lalu.  Hal ini dapat dilakukan 
dengan mengevaluasi semua doktrin-doktrin di dalam terang Firman Allah.  Oleh 
karena Alkitab diberikan untuk memberikan manfaat bagi kita (2Tim. 3:16-17).
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Bagian 4 Teologi
Dogmatik





Perbedaan

Teologi dogmaTik sering kali dibingungkan dengan teologi sistematik 
dan sering digunakan sebagai sinonim dengan teologi sistematik.1  Meskipun 
William G. T. Shedd menulis tiga jilid teologi sistematik yang diberi judul 
Dogmatic Theology, ia menggunakan istilah systematic dan dogmatic secara 
bergantian.2  Meskipun definisi berikut ini akan mengindikasikan perbedaan 
antara teologi dogmatik dan teologi sistematik, kelihatannya, secara umum, 
sebutan dogmatic theology lebih umum di Jerman dan Holland, sedangkan 
teologi sistematik merupakan sebutan populer di Inggris dan Amerika.3

definisi

Kata dogma berasal dari kata Yunani dan Latin, yang berarti “hal yang 
dipegang sebagai suatu opini” dan juga bisa menunjuk pada “suatu doktrin atau 
badan dari doktrin-doktrin teologi dan agama yang secara formal dinyatakan 
dan diproklamasikan sebagai suatu yang berotoritas oleh gereja.”4  Berkhof 
menjelaskan dogma sebagai “suatu doktrin, berasal dari Kitab Suci, secara formal 
dijelaskan oleh Gereja, dan dideklarasikan sebagai sesuatu yang bersandar pada 
otoritas Ilahi.”5  Berdasarkan sejarah, konsili-konsili gereja berusaha untuk 
menyelesaikan masalah-masalah teologis dan membedakan kebenaran dan 
kekeliruan, oleh karena itu, konsili-konsili gereja merumuskan pernyataan-
pernyataan doktrinal yang disebut sebagai dogma.6  Oleh karena gereja telah 
secara resmi mengukuhkan dogma-dogma itu, maka pernyataan-pernyataan 
itu mengikat orang-orang Kristen.  Adalah penting untuk melihat bahwa dari 
awal, istilah dogma menekankan hanya pernyataan-pernyataan dari Kitab Suci, 
dan juga pengukuhan otoritas dari gereja tentang dogma itu.

Istilah dogmatic theology kemungkinan besar pertama kali digunakan oleh 
L. Reinhardt pada tahun 1659 sebagai judul sebuah buku.  Kata dogma atau 
dogmatic menjadi kabur setelah Reformasi dan digunakan untuk menunjuk 
“artikel-artikel iman yang secara resmi dirumuskan oleh gereja,” jadi, istilah itu 
mengindikasikan teologi dogmatik dari gereja Roma Katolik, gereja Reformed, 
dan yang lain.7

Di dalam relasi dengan teologi dogmatiknya, Shedd menjelaskan dogma 
sebagai “1. Hal itu menunjuk pada suatu proposisi doktrinal yang disusun 
berdasarkan studi secara eksegetikal dari Kitab Suci.  2. Hal itu menunjukkan 
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suatu derajat atau keputusan dari Gereja.  Otoritas dari dogma, pada awalnya, 
adalah ilahi; kemudian hari, menjadi manusia.”8  Definisi ini membedakan teo- 
logi dogmatik dari teologi sistematik.  Suatu definisi dari teologi sistematik tidak 
perlu melibatkan pernyataan berotoritas dari gereja.  Banyak teologi-teologi 
sistematik telah ditulis tanpa sangsi resmi atau mewakili suatu gereja atau badan 
gerejawi tertentu.  Teologi dogmatik membahas doktrin-doktrin yang sama dan 
biasanya dalam garis besar dan cara yang sama seperti teologi sistematik, tetapi 
dari posisi teologis tertentu dan merupakan identifikasi dari gereja.

Louis Berkhof menjelaskan kata dogma sebagai suatu yang menunjuk 
pada “pernyataan-pernyataan atau formulasi-formulasi dari doktrin-doktrin 
yang dianggap sebagai kebenaran yang didirikan oleh lembaga Kristen yang 
merumuskannya, dan karena itu dibungkus dengan otoritas.”9  Jadi, sepanjang 
abad, grup-grup Kristen yang berbeda—gereja bapa-bapa gereja, gereja Roma 
Katolik, dan para Reformator—semua meneguhkan dogma-dogma mereka 
sesuai dengan pemahaman mereka akan Kitab Suci.  Karl Barth menjelaskan 
dogma sebagai “proposisi-proposisi doktrinal yang dipercayai dan diakui oleh 
Gereja, yang dideposit dalam Simbol-simbol Gereja, dengan otoritas yang saling 
berhubungan.”10  Pernyataan ini menolong untuk memahami otoritas dari gereja 
dalam dogma-dogma.

Dalam kaitan dengan kata dogma dengan teologi dogmatik, Louis Berkhof 
menyediakan apa yang mungkin sebagai pemahaman yang terbaik dari teologi 
dogmatik: “Dogmatik berhubungan dengan kebenaran doktrinal dari Kitab 
Suci yang dipaparkan secara sistematis, dan lebih khusus dengan kebenaran itu 
sebagai yang diakui oleh Gereja.”11

OtOritas

Pandangan Roma katolik
Teologi dogmatik di gereja Roma Katolik, sementara mengakui otoritas 

Kitab Suci, juga melihat tradisi keputusan resmi gereja untuk merumuskan 
dogmanya.  Pada tahun-tahun terakhir ini, teolog-teolog Roma Katolik seperti 
Karl Rahner telah berargumentasi tentang keperluan mengalami dogma dalam 
kehidupan, dan bukan hanya sekadar mengakui pernyataan-pernyataan kredo.

Pandangan Protestan
Teologi dogmatik ditulis dalam tradisi Protestan, baik itu Calvinistik, 

Arminian, Kovenan, atau Dispensasional, melihat Kitab Suci sebagai yang 
berotoritas bukan gereja.  Dalam poin-poin perdebatan, solusi diambil dari 
Kitab Suci, bukan dalam keputusan konsili-konsili gereja.   Sebagaimana teologi 
konservatif menolak otoritas gereja dalam merumuskan doktrin-doktrinnya, 



95IntroduksI teologI dogmatIk

demikian pula dalam abad terakhir teologi konservatif menolak rasionalisme 
sebagai suatu otoritas.

Kategori-kategori teologi Calvinistik, Arminian, Kovenan, Dispensasional, 
dan Katolik ini dikelompokkan di bawah bagian yang diberi judul “Teologi 
Dogmatik.”  Setiap sistem ini merefleksikan penafsiran dan pandangan teologis 
dari lembaga gerejawi tertentu atau gerakan yang mengakui Kristus.

Catatan

1.	 F.	H.	Klooster,	 “Dogmatics”	dalam	Walter	A.	Elwell,	ed.,	Evangelical Dictionary of
Theology	(Grand	Rapids:	Baker,	1984),	328.

2.	William	G.	T.	Shedd,	Dogmatic Theology, 3	vol.	(Cetak	ulang.		Nashville:	Nelson,	1980),	
1:1	dan	seterusnya.

3.	 Hendrikus	Berkhof,	Introduction to the Study of Dogmatics	(Grand	Rapids:	Eerdmans,	
1985),	 7;	 dan	 Louis	Berkhof,	 Introduction to Systematic Theology	 (Cetak	ulang.
Grand	Rapids:	Baker,	1979),	17.		Meskipun	sebenarnya	Louis	Berkhof	lebih	memilih	
untuk	menyebutnya	 sebagai	dogmatic theology,	 tetapi	untuk	alasan	praktikal,	 ia
menggunakan	ekspresi	systematic theology	untuk	karyanya.

4. Webster’s New Collegiate Dictionary	 (Springfield,	Mass.:	Merriam,	 1949),	 245.
Penggunaan	di	dalam	Alkitab	dan	di	luar	Alkitab	dari	kata	itu	memberikan	arti	seperti	
“ketetapan,”	 “ordinansi,”	 “keputusan,”	atau	“perintah.”	 	Kata	 itu	digunakan	untuk	
menyatakan	ketetapan	Kaisar	(Luk.	2:1;	Kis.	17:7),	perintah	dari	Kristus	(Barnabas	1:6;	
1 Mg.	13:1),	atau	hukum	Musa	(1 Macc.	1:3;	Ef.	2:15;	Kol.	2:14).		Bandingkan	dengan	
William	F.	Arndt	dan	F.	Wilbur	Gingrich,	A Greek-English Lexicon of the New Testament 
and Other Early Christian Literature,	edisi	ke-2,	direvisi	oleh	F.	Wilbur	Gingrich	dan	
Frederick	W.	Danker	(Chicago:	U.	of	Chicago,	1979),	201.		Contoh-contoh	ini	kemudian	
mengindikasikan	bahwa	kata	 itu	digunakan	untuk	menekankan	kepercayaan	pada	
seseorang	atau	sekelompok	orang.

5.	 Louis	Berkhof,	The History of Christian Doctrines	(Cetak	ulang.		Edinburgh:	Banner	of
Truth,	1969),	18-19.

6.	 Hendrikus	Berkhof,	Introduction to the Study of Dogmatics,	4-5.

7.	 T.	W.	J.	Morrow,	“Dogma”	dalam	New Dictionary of Theology,	diedit	oleh	Sinclair	B.	
Ferguson	J.	I.	Packer,	dan	David	F.	Wright	(Downers	Grove,	Ill:	InterVarsity,	1988),	203.

8.	 Shedd,	Dogmatic Theology,	1:11.

9.	 Louis	Berkhof,	Introduction to Systematic Theology, 19.

10.	 Ibid.,	20.

11.	 Ibid.,	35.
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ApAbilA kitA berbicArA tentAng cAlvinisme maka itu berarti kita 
berbicara tentang iman Reformed.  Istilah Reformed pada hari ini, pada dasarnya 
sinonim dengan Calvinisme dan secara historis membedakan gereja-gereja 
Calvinistik dari tradisi-tradisi Anabaptis dan Lutheran.1  Teologi Calvinisme 
atau iman Reformed berakar pada tulisan-tulisan John Calvin, khususnya 
yang diekspresikan dalam Institutes of the Christian Religion.  Teologi Calvin 
berpusat pada kedaulatan Allah, doktrin-doktrin lain diikatkan pada premis 
itu.  Teologi Calvin dinyatakan kembali dalam banyak bentuk pernyataan-
pernyataan konfesional yang telah dianut sepanjang berabad-abad di Eropa, 
Inggris, dan Amerika.

Perkembangan Historis dari teologi Calvinistik 

John calvin dan institutes
John Calvin (1509–1564) lahir di Noyon, Picardy, enam belas mil di 

sebelah Utara–Timur Paris.  Ia memulai studi untuk menjadi imam di University 
of Paris pada usia empat belas tahun, tetapi pada waktu ia mengalami konflik 
dengan bishop, maka ia berubah menjadi studi tentang hukum.  Ia menjadi 
sangat fasih dalam bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani.  Pertobatannya terjadi 
melalui kontaknya dengan kaum Protestan, kemungkinan besar pada tahun 
1533 atau 1534, namun informasi yang rinci sangat kurang dalam hal ini. 
Pada waktu itu, Calvin menolak “superstisi dari kepausan.”  Ia dianiaya oleh 
karena imannya, dipenjarakan, tetapi kemudian dibebaskan.  Ia mendapatkan 
perlindungan di Basel, Switzerland, di mana ia mulai pelayanan menulisnya yang 
ekstensif.  Pada tahun 1536, Calvin menerbitkan edisi pertama dari Institutes 
(pada waktu ia berusia 26 tahun).  Institutes pada awalnya ditulis dalam bahasa 
Latin dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis oleh Calvin.  Ia 
secara konstan merevisi tulisannya, memperluas edisi pertama Institutes dari 
enam pasal menjadi delapan puluh pasal dalam edisi keempat yang merupakan 
edisi terakhirnya pada tahun 1559.2

Di Geneva-lah, Switzerland, di mana Calvin berteman dengan Guillaume 
Farel (1489–1565), seorang pemimpin Reformasi, yang kemudian menyebabkan 
Calvin mengembangkan Institutes dan juga menjadi seorang pemimpin dalam 
Reformasi.  Di Geneva, ia dengan Farel mulai mengajarkan teologi Reformasi, 
tetapi kemudian dihentikan.  Calvin pergi ke Strasbourg selama tiga tahun 
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(1538–1541) sebagai seorang pendeta bagi pengungsi Perancis.  Kesempatan 
untuk berkiprah dalam kancah politik pada tahun 1541 memungkinkan ia untuk 
kembali ke Geneva dan bekerja dengan Farel.  Calvin melayani sebagai seorang 
pendeta demikian pula sebagai seorang pemimpin masyarakat, membentuk 
suatu kesatuan gereja dengan negara.  Ia menerapkan hal-hal moral yang ketat 
dalam masyarakat, tetapi juga mengembangkan perdagangan di Geneva, dan 
menjadikannya suatu negara yang makmur.  Calvin juga seorang penulis yang 
produktif, ia menulis tafsiran dari empat puluh sembilan kitab di Alkitab, demi- 
kian juga pamflet-pamflet dan Institutes yang cukup tebal.

penyebaran calvinisme
Pengaruh John Calvin dirasakan di seluruh Eropa, pada saat pengajaran 

doktrinalnya menyebar dengan cepat.  Heidelberg Cathecism, yang ditulis 
pada tahun 1563 oleh teman-teman Calvin, telah memengaruhi gereja-gereja     
Reformed di Belanda, Jerman, dan Amerika.  Belgic Confession, yang ditulis 
pada tahun 1561 oleh Guy de Bray, menjadi patokan kepercayaan di gereja 
Dutch Reformed.  Synod of Dort yang diselenggarakan pada tahun 1618–1619, 
mengutuk Arminianisme dan Remonstrants, dan meneguhkan doktrin Calvinistik 
sebagai pengekspresian dari Pengakuan-pengakuan Heidelberg dan Belgic.

Selama periode yang telah disebutkan terdahulu, Calvinisme telah meng-
gantikan Lutheranisme sebagai kekuatan yang berpengaruh.  Calvinisme juga 
menyebar sampai ke Skotlandia dalam bentuk Presbyterianisme.  Dari Skotlandia, 
Calvinisme pada puncaknya memengaruhi Puritanisme di Inggris.  John Knox 
(1505–1572), yang belajar di bawah Calvin di Geneva, merupakan pemimpin 
Reformasi di Skotlandia. Ia kembali untuk memimpin Skotlandia pada penolakan 
secara resmi pada otoritas Paus dan pengadopsian pengakuan iman Calvinistik.  
Di Inggris, Calvinisme juga berkembang, sebagai akibatnya telah menghasilkan 
the Thirty Nine Articles (1563) dari Church of England yang dilatar 
belakangi oleh teologi Calvinisme.  Kaum Puritan menjadi kekuatan yang penting 
bagi Calvinisme di Inggris.  Berdasarkan pada karya-karya William Tyndale dan 
John Knox, kaum Puritan berusaha untuk memurnikan the Church of England.

Kolonialisasi Amerika membawa Calvinisme ke pantai Amerika Utara.  
Pengakuan Westminster menjadi standar dari gereja-gereja Presbyterian.

Pada akhirnya, Calvinisme menghasilkan semacam sarjana-sarjana yang 
terkemuka dan pemimpin-pemimpin Kristen baik di Eropa maupun di Amerika. 
Di Eropa, Abraham Kuyper menjadi perdana menteri dan sarjana Calvinistik; 
James Orr menulis pembelaan untuk Calvinisme di Skotlandia, sementara 
Amerika menghasilkan yang serupa seperti Charles dan A. A. Hodge, William 
G. T. Shedd, J. Gresham Machen, Benjamin B. Warfield, Cornelius Van Til, dan 
banyak yang lainnya.
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The Synod of Dort
Di Belanda timbul sebuah konflik antara pengikut Jacobus Arminius dan 

Calvinis.  Calvinisme diserang karena pengajarannya tentang predestinasi dan 
reprobasi demikian juga dengan isu-isu lainnya.  The State General meminta 
untuk diselenggarakan sidang pada tahun 1618 untuk membereskan isu-isu ini, 
namun kelompok Arminian tidak hadir sebagai yang sederajat.  Melainkan, kaum 
Remonstranlah yang diminta untuk mempresentasikan doktrin mereka, yang 
kemudian dikutuk. Sidang itu meneguhkan Pengakuan Heidelberg dan Belgic.  
Poin-poin berikut ini merupakan poin yang dikukuhkan di Dort dan disajikan 
berikut ini dalam bentuk yang telah disintesiskan.3

Predestinasi Ilahi.  Semua manusia berdosa di dalam Adam dan berada di 
bawah kutuk, tetapi Allah membuat provisi untuk keselamatan melalui kematian 
Kristus.  Fakta bahwa ada sebagian yang menerima dan sebagian tidak menerima 
pemberian iman itu didasarkan pada ketetapan kekal Allah dalam pemilihan 
dan reprobasi.  Pemilihan itu sifatnya tanpa syarat, bukan berdasarkan pada 
kemahatahuan Allah; sebelum dasar dunia diletakkan dan semata-mata berasal 
dari anugerah-Nya dan menurut perkenan-Nya yang berdaulat, Allah memilih 
sebagian untuk diselamatkan.  Orang yang tidak dipilih tetap berada di bawah 
hukuman, namun itu tidak berarti bahwa Allah perancang dari dosa.

Kematian Kristus.  Sementara kematian Kristus memiliki nilai yang tidak 
terbatas dan cukup untuk menyelamatkan seluruh dunia, namun kematian 
penebusan-Nya hanya bagi mereka yang dipilih.

Kekorupan dari manusia dan pertobatannya kepada Allah.  Manusia telah 
diciptakan menurut gambar Allah, tetapi melalui dosa Adam, maka seluruh 
umat manusia telah menjadi korup.  Dosa telah diturunkan pada umat manusia, 
sehingga semua orang dilahirkan dalam dosa dan merupakan anak-anak yang 
berada di bawah murka Allah.  Tetapi, pada saat manusia tidak mampu untuk 
menyelamatkan dirinya sendiri, Allah menyelesaikan keselamatan untuk individu-
individu yang dipilih melalui karya Roh Kudus.  Mereka yang telah dipilih dalam 
kekekalan oleh-Nya, Ia panggil secara efektif pada waktu-Nya.  Iman yang menya- 
dari akan keselamatan juga merupakan pemberian.

Ketekunan (pemeliharaan) orang percaya.  Mereka yang dipanggil oleh   
Allah, juga dibebaskan dari dominasi dan perbudakan dosa.  Oleh karena Allah 
adalah setia, maka Ia memelihara mereka yang percaya sampai kepada akhirnya.

pengakuan iman Westminster
Pengakuan Westminster muncul dari arena politik yang sedang kacau di 

Inggris selama pemerintahan Charles I.  Charles menghadapi perlawanan pada 
waktu ia berusaha untuk menerapkan episkopasi di the Church of Scotland dan 
menyelaraskan pelayanan-pelayanannya dengan the Common Book of Prayer 
dari the Church of England.  Perang sipil pecah dan Oliver Cromwell memimpin 
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kekuatan dari kaum Puritan menuju kemenangan.  Charles I dipenggal kepalanya 
dalam proses itu.  Pada tahun 1643 parlemen Inggris memerintahkan Sidang 
Westminster untuk mengembangkan kredo the Church of England.  121 pen-
deta Puritan Inggris bertemu setiap hari dari tahun 1643 sampai tahun 1649, 
yang terdiri dari 1.163 sesi.  Pengakuan Iman Westminster, yang diselesaikan 
pada tahun 1646, meneguhkan posisi yang kuat dari Calvinistik dan menolak 
“kesalahan-kesalahan dari Arminianisme, Roma Katolikisme, dan sektarianis-
me.”4 

Poin-poin berikut ini meringkaskan Pengakuan Iman Westminster.5

Kitab Suci.  Keenam puluh enam kitab PL dan PB diakui memberikan “inspi- 
rasi Ilahi, otoritas dan cukup sebagai patokan iman dan praktis yang tanpa salah.”  
Tradisi-tradisi dari Roma Katolik, Apokripa, dan humanisme harus ditolak.

Allah.  Allah, yang tidak terbatas keberadaan-Nya, ada sebagai Allah Bapa, 
Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.  Ia berdaulat mutlak, dari kekekalan, berdasar-
kan kehendak bebas-Nya, Ia menetapkan segala sesuatu yang terjadi.  Allah 
Tritunggal telah menciptakan dunia dari yang tidak ada dalam ruang selama 
enam hari.  Allah, dalam providensi-Nya, memelihara segala sesuatu berdasarkan 
otoritas-Nya yang berdaulat.

Manusia.  Manusia jatuh dari kebenaran asal dan menjadi mati dalam dosa, 
dosa itu dan kematian diimputasikan pada semua manusia.  Allah pada awalnya 
masuk ke dalam kovenan kerja dengan Adam, tetapi pada waktu ia berdosa, 
Allah mendirikan kovenan anugerah.  Dalam dosanya, manusia kehilangan semua 
kemampuan untuk menghendaki kebaikan spiritual apa pun.

Kristus.  Yesus Kristus adalah satu substansi dengan Bapa; lahir dari anak 
dara; sebagai Allah dan manusia, Ia menjadi Pengantara, mempersembahkan 
korban yang sempurna.  Kristus membeli rekonsiliasi bagi semua orang yang 
telah diberikan oleh Bapa kepada-Nya.

Keselamatan.  Melalui Firman-Nya dan Roh-Nya, Allah secara efektif 
memanggil semua yang ia tetapkan untuk hidup yang kekal.  Ia memperbarui roh 
mereka dan menarik mereka pada Yesus Kristus.  Jadi, keselamatan semata-mata 
hanya anugerah.  Allah membenarkan orang-orang percaya ini, mendeklarasikan 
mereka sebagai yang benar; Ia mengadopsi mereka sebagai anak-anak-Nya; dan 
menguduskan mereka.  Iman yang menyelamatkan adalah pemberian dari Roh 
Kristus.  Pertobatan adalah sebuah doktrin yang harus dikhotbahkan bersamaan 
dengan iman yang menyelamatkan.  Perbuatan-perbuatan baik merupakan buah 
dari iman yang sejati.

Ketekunan.  Mereka yang Allah selamatkan tidak dapat secara total atau 
pada akhirnya keluar dari anugerah, tetapi akan bertekun sampai pada akhirnya 
dan akan diselamatkan secara kekal.
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Jaminan.  Hanya orang-orang percaya sejati yang akan mendapatkan 
jaminan keselamatan bahwa mereka ada dalam status anugerah; orang yang 
tidak percaya tidak akan mendapatkan jaminan. 

Ibadah.  Allah harus ditakuti, dikasihi, dipuji, disembah, dipercaya dan 
dilayani dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan.  Ibadah harus sesuai dengan 
Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan tidak ada yang lain.  Doa harus dinaikkan kepada 
Allah.  Sumpah yang sah merupakan bagian dari ibadah religius.

Kewajiban kepada negara.  Allah telah menetapkan siapa yang berkuasa, dan 
orang percaya harus berdoa untuk mereka; orang percaya juga dapat dipanggil 
untuk melayani di pemerintahan.

Perceraian.  Pernikahan adalah antara satu laki-laki dan satu perempuan. 
Orang yang tidak bersalah dapat menceraikan pada saat perzinaan atau perca- 
bulan terjadi.

Gereja.  Gereja katolik dan universal terdiri dari semua orang yang dipilih; 
gereja yang kelihatan terdiri dari mereka yang mengakui iman mereka.  Semua 
orang percaya dipersatukan kepada Kristus dan berada dalam persekutuan yang 
kudus dalam ibadah kepada Allah.  Sakramen-sakramen dimeteraikan oleh kove- 
nan anugerah.  Dalam setiap sakramen ada relasi spiritual atau kesatuan sakra- 
mental.  Baptisan merupakan sakramen dan juga suatu tanda dan meterai dari 
kovenan anugerah.  Baptisan yang benar dilaksanakan dengan cara percik atau 
menyiram air ke atas orang itu.  Perjamuan Tuhan merupakan penyegaran rohani 
dan mendorong pertumbuhan di dalam Kristus.  Tidak ada remisi dosa yang 
dilakukan pada waktu komuni; ini merupakan peringatan.  Kristus memberikan 
otoritas kepada pejabat-pejabat gereja untuk menegakkan disiplin gereja. Untuk 
pemerintahan yang lebih baik dari gereja, maka harus ada sinode atau konsili.

Kematian dan penghakiman.  Setelah kematian, tubuh kembali menjadi 
debu, tetapi jiwa langsung kembali kepada Allah: Orang benar diterima di surga; 
orang fasik masuk ke dalam neraka.  Semua otoritas telah diberikan kepada 
Kristus, yang akan menghakimi dunia dalam kebenaran.

lima butir calvinisme
Calvin tidak menulis apa yang disebut “lima butir Calvinisme.”  Mereka 

berasal dari Synod of Dort (1619) dan juga sebagai suatu hasil dari pengukuhan 
keunikan dari Calvinisme selama berabad-abad.  Allah yang berdaulat adalah 
pusat dalam teologi Calvin, dan direfleksikan dalam lima butir.  Kelima butir itu 
menekankan kedaulatan-Nya dan anugerah-Nya serta kekorupan manusia dan 
dosa.  Kelima butir itu populer disebut: Kekorupan secara total (total depravity), 
pemilihan tanpa syarat ; penebusan terbatas (limited atonement); anugerah yang 
tidak bisa ditolak (irresistible grace); dan ketekunan orang-orang kudus (pre-
severence of the saints).  (Para teolog memberikan julukan bagi butir-butir ini
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“tulip,” sebuah akronim yang populer berdasarkan huruf pertama dari doktrin- 
doktrin itu).

Kelima konsep itu disusun secara logis dan berkaitan satu dengan yang 
lain.  Apabila manusia korup secara total, maka ia tidak mampu untuk membuat  
respons yang benar kepada Allah; Allah harus memanggil manusia pada kesela- 
matan melalui pemilihan yang tanpa syarat.  Allah juga menyediakan provisi 
bagi mereka yang Ia panggil untuk diselamatkan melalui kematian Kristus; Ia 
menjamin keselamatan mereka dengan panggilan yang efektif dari Roh Kudus 
dan memelihara mereka sehingga mereka dapat menerima hidup kekal yang telah 
dijanjikan kepada mereka.  Daftar yang dilampirkan dan pembahasan berikut 
ini akan memberikan penjelasan yang lebih rinci.

LIMA BUTIR CALVINISME

Doktrin Penjelasan

Kekorupan secara 
total

Sebagai akibat dari kejatuhan Adam, seluruh umat manusia terpe- 
ngaruh; semua manusia mati dalam pelanggaran dan dosa.  Manusia 
tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri.

Pemilihan tanpa 
syarat

Oleh karena manusia mati dalam dosa, ia tidak mampu berinisiatif 
untuk berespons pada Allah; karena itu, dalam kekekalan Allah 
memilih orang tertentu untuk keselamatan.  Pemilihan dan predes- 
tinasi adalah tanpa syarat; semua itu tidak berdasarkan pada 
respons manusia

Penebusan terbatas Oleh karena Allah menentukan bahwa orang-orang tertentu harus 
diselamatkan sebagai akibat dari pemilihan Allah yang tanpa syarat, 
maka Ia menetapkan bahwa Kristus harus mati untuk orang pilihan 
itu.  Semua yang telah dipilih oleh Allah dan Kristus telah mati untuk 
mereka akan diselamatkan.

Anugerah yang tidak 
dapat ditolak

Mereka yang telah dipilih oleh Allah dan Kristus telah mati untuk 
mereka, Allah menarik mereka pada diri-Nya melalui anugerah yang 
tidak dapat ditolak.  Allah membuat manusia bersedia untuk datang 
kepada Dia.  Pada waktu Allah memanggil, manusia menanggapi.

Ketekunan Orang-
orang kudus

Orang-orang yang telah dipilih Allah dan ditarik pada diri-Nya 
melalui Roh Kudus akan dipelihara dalam iman.  Tidak ada satu 
pun dari orang yang telah dipilih Allah akan terhilang; mereka pasti 
selamat secara kekal.

PengukuHan doktrinal dari teologi Calvinistik

Pembahasan berikut ini akan mengukuhkan inti utama dari Calvinisme 
sebagaimana yang diajarkan pada masa sekarang.  Ada juga pernyataan-pernya-
taan tentang pengajaran doktrinal John Calvin.  Namun, diakui bahwa Calvinisme 
telah mengalami modifikasi di sepanjang abad yang telah berlalu.  Pandangan-
pandangan yang disajikan ini adalah yang pada umumnya dipegang oleh para 
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Calvinis zaman sekarang dan diambil dari karya Calvinistik (untuk penjelasan 
lebih lanjut lih. bab 30, “Teologi Reformasi”).  Bagian ini tidak bertujuan untuk 
mempelajari semua aspek dari teologi Calvin; untuk hal itu para pembaca 
dianjurkan untuk merujuk pada buku seperti Wilhelm Niesel, The Theology of 
Calvinism.  Tujuan dari studi ini hanyalah meringkas perbedaan yang esensial 
antara Calvinisme dengan Arminianisme dan juga dari sistem doktrinal lainnya.

kedaulatan Allah
Dasar dari semua sistem Calvinisme adalah doktrin tentang kedaulatan   

Allah.  “Calvinisme menyatakan bahwa kedaulatan Allah adalah yang tertinggi; 
Ia memiliki otoritas yang mutlak dan tidak dapat dibantah atas semua ciptaan-
Nya, dan tidak ada yang terjadi atau dipandang tanpa tunduk pada kedaulatan 
kehendak-Nya.  Ia bukan hanya Pencipta dan Penopang tetapi Ia yang mengizin-
kan semua yang terjadi dari permulaan waktu sampai pada kesudahannya.”6  
Calvin sendiri mengajarkan bahwa providensia Allah dimanifestasikan dalam    
tiga cara:7 (1) Allah memelihara ciptaan-Nya—dan di luar Dia semua akan 
hancur; (2) Allah setiap hari melimpahkan kehidupan dan kemampuan bagi 
segala sesuatu sesuai kehendak-Nya—terpisah dari Dia tidak ada satu pun 
yang dapat hidup dan berada; (3) Allah memimpin segala sesuatu pada waktu 
yang telah ditentukan.  Calvin lebih lanjut mengajarkan bahwa meskipun Allah 
memelihara dan memimpin seluruh dunia setiap pribadi, pemeliharaan yang 
didasarkan pada providensia-Nya secara khusus difokuskan pada gereja, di mana 
Ia memanifestasikan tujuan Ilahi-Nya.8  Calvin berpendapat bahwa kedaulatan 
Allah tidak menghilangkan tanggung jawab manusia.  Allah memberikan manu- 
sia penalaran dan kehendak, dan manusia bertanggung jawab atas keputusan-
keputusan mereka.  Di pihak lain, tanggung jawab manusia tidak menggeser 
kedaulatan Allah.  Allah tidak hanya menunggu untuk melihat apakah keputusan 
manusia sebelum Ia bertindak; melainkan, Allah berdaulat atas tindakan dan 
keputusan manusia untuk mencapai tujuan-Nya.9  Dengan kata lain, Allah tidak 
memerintah peristiwa apa pun di luar diri-Nya, tetapi hanya berdasarkan apa 
yang berkenan pada-Nya.10  Dengan demikian Allah menentukan hasil dari semua 
orang, peristiwa dan segala sesuatu.

Hasil dari kedaulatan Allah adalah bahwa tujuan Allah akan tercapai.  Tidak 
ada yang dapat menggagalkan rencana-Nya; sejarah akan berjalan sesuai dengan 
kehendak Allah yang telah ditentukan sebelumnya.

predestinasi
Calvin menjabarkan predestinasi sebagai berikut: “Predestinasi disebut 

ketetapan Allah yang kekal, yang melaluinya Ia telah menetapkan di dalam 
diri-Nya apa yang akan terjadi dalam setiap individu umat manusia hidup kekal 
ditetapkan sebelumnya bagi sebagian orang, dan penghukuman kekal bagi yang 



The Moody handbook of Theology104

lain.  Setiap orang, karena itu, diciptakan untuk salah satu dari tujuan ini, kita 
sebut Ia mempredestinasikan baik untuk hidup atau untuk mati.”11

Predestinasi memiliki aspek luas dan sempit.  Dalam aspek yang luas, 
hal itu menekankan bahwa Allah menetapkan sebelumnya apa saja yang akan 
terjadi, berdasarkan pada Efesus 1:11.  Dari kekekalan Allah telah menentukan 
peristiwa-peristiwa dalam sejarah.  Aspek yang lebih sempit dari predestinasi 
adalah personal; artinya dari sejak kekekalan Allah telah memilih sebagian orang 
untuk keselamatan dan membiarkan sisanya berjalan menurut kehendaknya.  
Doktrin mengenai yang terakhir itu, biasa disebut dengan reprobasi (lih. Rm. 
9:16-19).12  Meskipun mereka tidak berhak atas apa pun dan tidak memiliki jasa 
dalam dirinya, namun Allah telah memilih sebagian untuk keselamatan; Allah 
juga melewati sebagian orang dan menghukum mereka dengan penghukuman 
yang kekal atas dosa-dosa mereka.  Calvin menyebutnya sebagai doktrin yang 
“mengerikan” namun tetap bersikeras bahwa itulah yang diajarkan oleh Kitab 
Suci dengan jelas dan bahwa doktrin itu tidak dapat diabaikan.13

Kata predestinate (Yunani, prooridzo) berarti “menandai sebelumnya” (Ef. 
1:5, 11; Rm. 8:29; Kis. 4:28; 1Kor. 2:7).  Atas dasar ini, Calvinis mengajarkan 
bahwa Allah, dalam tindakan predestinasinya, memilih orang-orang tertentu 
untuk keselamatan.  Pemilihan itu sendiri berdasarkan pada istilah panggil (Yunani, 
kaleo) yang berarti “memanggil keluar dari antara.”  Hal itu mengusulkan bahwa 
karya Allah yang berdaulat dalam memilih sebagian orang untuk keselamatan 
dari antara sekian banyak umat manusia.  Banyak referensi untuk memanggil 
di PB yang menekankan panggilan yang berdasarkan kedaulatan Allah untuk 
keselamatan (mis. Rm. 1:1; 8:28, 30; 9:11; 1Kor. 1:1, 2).

Sebagaimana diindikasikan sebelumnya, ada hubungan yang erat di antara 
doktrin-doktrin yang esensial dari sistem Calvinistik.  Calvinis bersikeras bahwa 
pemilihan dan predestinasi merupakan suatu keharusan karena kejatuhan 
manusia.  Apabila manusia itu mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa (Ef. 2:1), 
maka merupakan suatu keharusan bagi Allah untuk berinisiatif menyelamatkan 
manusia.  Apabila Allah tidak menandai sebagian untuk keselamatan, maka tidak 
ada seorang pun yang akan selamat.  Manusia dalam kondisi tercemarnya sama 
sekali tidak mampu untuk bergerak ke arah Allah.

kerusakan seCara total

Kerusakan secara total, pertama harus dijelaskan secara negatif: Hal itu 
tidak berarti “(1) orang yang telah rusak secara total itu tidak dapat melakukan 
atau menghasilkan suatu tindakan yang baik menurut pandangan Allah atau 
pun manusia . . . 2) bahwa orang yang telah jatuh itu tidak memiliki hati nurani 
yang bisa memberikan penilaian antara baik dan buruk untuk dia . . . (3) bahwa 
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orang terlibat dalam setiap bentuk dosa atau dalam dosa apa pun, sampai pada 
dosa yang sebesar mungkin.”14

Kata rusak (depravity) berarti bahwa karena kekorupan dari dosa maka 
“tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan jasa yang 
membuat Allah berkenan menyelamatkan mereka,” sedangkan kata total berarti 
bahwa kerusakan itu “telah meluas sampai pada semua aspek dari natur manusia, 
sampai pada keseluruhan keberadaannya.”15  Calvin mendefinisikan status keru- 
sakan manusia sebagai berikut: “Semua orang dikandung dalam dosa, dan lahir 
sebagai anak-anak yang dimurkai, tidak melakukan segala kebaikan yang dapat 
menyelamatkan, menghasilkan yang jahat, mati dalam dosa, dan budak dari 
dosa; dan tanpa anugerah kelahiran baru dari Roh Kudus, mereka tidak akan 
bersedia atau mampu untuk kembali kepada Allah, untuk memperbaiki natur 
mereka yang telah rusak, atau untuk berbuat sesuatu bagi mereka sendiri yang 
dapat memperbaikinya.”16

Kitab Suci17 menekankan kerusakan total manusia dengan manusia yang 
terus-menerus berdosa (Kej. 6:5; Yer. 17:9; Rm. 3:10-18).  Alasannya adalah 
bahwa manusia dilahirkan sebagai makhluk ciptaan yang telah jatuh dengan polusi 
dari dosa (Mzm. 51:7).  Kerusakan juga meneguhkan ketidakmampuan manusia 
untuk melakukan yang baik (Mat. 7:17-18; Yoh. 15:4-5; 1Kor. 12:3).  Kerusakan 
lebih lanjut meneguhkan ketidakmampuan manusia untuk memahami yang baik 
(Mat. 13:14; Yoh. 1:11; 8:43; Kis. 16:14; 1Kor. 1:18; 2:14; 2Kor. 3:12-18; Ef. 
4:18).  Kerusakan juga mengindikasikan bahwa manusia tidak memiliki kerinduan 
akan yang baik (Mat. 7:18; Yoh. 3:3; 6:44; 8:43; 15:4-5; Ef. 2:1).

Kerusakan total mengindikasikan bahwa manusia sama sekali tidak mampu 
untuk melakukan apa pun untuk menyelamatkan dirinya.  Allah harus mengam- 
bil inisiatif dalam prosesnya apabila manusia mau diselamatkan.

pemilihan tanpa syarat
Pemilihan tanpa syarat berkaitan secara logis dengan doktrin kerusakan 

total dari manusia.  Apabila Kitab Suci mengajarkan bahwa manusia rusak secara      
total, mati di dalam dosa dan pelanggaran, maka manusia tidak mampu untuk 
mengambil inisiatif berespons kepada Allah untuk keselamatan.  Allah harus 
bertindak.  Calvinisme mengajarkan bahwa dari sejak kekekalan, Allah telah 
memilih orang-orang tertentu untuk keselamatan tanpa syarat, artinya tanpa 
memperhitungkan perbuatan atau jasa mereka.  Tanpa syarat menekankan bahwa 
pemilihan itu tidak bergantung pada kemahatahuan Allah yang mengetahui bahwa 
sebagian orang akan percaya pada Kristus.  Pemilihan bukan berdasarkan pada 
kemampuan manusia atau respons manusia.  Tanpa syarat menekankan pada 
bahwa Allah saja yang mengambil inisiatif dalam prosesnya.
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Ada enam hal yang terlibat dalam pemilihan.18  (1) Pemilihan adalah ber- 
dasarkan kedaulatan Allah dan ketetapan Allah yang kekal (Rm. 8:29; Ef. 1:4, 
5,11).  (2) Pemilihan merupakan suatu keharusan karena kejatuhan manusia 
dan kerusakan total. Oleh karena hal itu mencerminkan anugerah Allah, bukan 
usaha manusia (Rm. 9:11).  (3) Pemilihan adalah “di dalam Kristus.”  Dari sejak 
kekekalan Allah memilih orang-orang percaya untuk dipersatukan dengan Kristus 
(Rm. 8:29; Ef. 1:4, 5, 11).  Dalam pemilihan Allah mengefektifkan keselamatan 
melalui mengutus Juruselamat dan panggilan yang efektif bagi orang-orang 
tertentu untuk keselamatan.  (4) Pemilihan melibatkan keselamatan atas orang 
pilihan dan penyediaan bagi keselamatan mereka.  Allah menetapkan untuk 
mempredestinasikan, memanggil, membenarkan, dan memuliakan orang-orang 
tertentu (Rm. 8:29-30).  Hal ini telah direncanakan dan diefektifkan sejak 
kekekalan.  (5) Pemilihan dan reprobasi adalah individual, personal, spesifik 
dan partikular.  Kata ganti kepunyaan di Roma 8 dan Efesus 1 menekankan 
pada natur pemilihan yang individual.  (6) Tujuan dari pemilihan adalah untuk 
kemuliaan dan pujian bagi Allah (Ef. 1:6, 12).  Segala sesuatu ditujukan untuk 
menyatakan kemuliaan dan pujian bagi Allah.

penebusan terbatas
Pandangan ini juga menunjuk pada penebusan partikular, yang menyata- 

kan bahwa “Allah bertujuan dalam penebusan hanya untuk menyelamatkan 
orang pilihan dan artinya hanya semua orang pilihan yang diselamatkan.”19  
Kematian Kristus menyelamatkan mereka yang dimaksudkan untuk diselamat- 
kan.  Hubungan kembali dibuat dengan doktrin yang sebelumnya, yaitu doktrin 
pemilihan tanpa syarat.  Apabila Allah telah memilih orang-orang tertentu untuk 
keselamatan dari sejak kekekalan, maka hal yang secara logis berikutnya adalah 
bahwa Ia juga akan menyediakan penebusan hanya bagi mereka yang telah Ia 
pilih.

Penekanan atas penebusan partikular dilihat dari sejumlah ayat-ayat (penu- 
lisan miring ditambahkan): “karena Dialah yang akan menyelamatkan umat-Nya 
dari dosa mereka” (Mat. 1:21); Gembala yang baik “memberikan nyawanya 
bagi domba-dombanya” (Yoh. 10:11); “tetapi untuk mereka, yang telah Engkau 
berikan kepadaKu” (Yoh. 17:9); menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh-
Nya “dengan darah Anak-Nya sendiri” (Kis. 20:28); tetapi yang “menyerahkan-
Nya bagi kita semua” (Rm. 8:32); sebagaimana “Kristus telah mengasihi jemaat 
dan telah menyerahkan diri-Nya baginya” (Ef. 5:25).  Setiap ayat Alkitab di atas 
menyatakan bahwa bukan untuk setiap orang, tetapi hanya bagi orang pilihan.  
Kristus mati bagi “umat-Nya,” “domba-Nya,” “orang yang Ia doakan,” “orang 
yang diberikan Bapa kepada-Nya,” dan “gereja-Nya.”  Di ayat seperti Yohanes 
3:16, kata “dunia” tidak berarti setiap orang, tetapi “seluruh dunia dalam arti 
orang-orang dari setiap suku dan bangsa—bukan hanya orang Yahudi.”20  Di 
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ayat seperti Yohanes 1:29; 1 Yohanes 2:2, dan 1 Timotius 2:6, referensi yang 
diberikan kelihatannya menyatakan bahwa setiap orang itu harus dipahami 
dalam pengertian yang terbatas.  Pada waktu tertentu Alkitab menggunakan kata 
“dunia” dan “semua” dalam pengertian yang terbatas.21

 Banyak Calvinis menekankan bahwa meskipun penebusan adalah partikular, 
di mana Kristus hanya mati bagi orang pilihan, namun Injil ditawarkan bagi 
setiap orang.22  Bagaimana kedua fakta ini dapat benar, hal itu merupakan suatu 
paradoks—sebuah misteri yang tidak dapat dijelaskan; hal ini merupakan salah 
satu dari sekian banyak pertentangan-pertentangan di Kitab Suci yang tidak dapat 
direkonsiliasikan.  Pikiran dan jalan Allah bukanlah pikiran dan jalan manusia.  
Ia selalu setia dan benar.  Oleh karena itu, kita tetap memercayai-Nya pada 
saat usaha filosofikal kita untuk mengharmoniskan misteri-misteri-Nya sama 
sekali tidak berhasil.

Anugerah yang tidak Dapat Ditolak
Anugerah merupakan kemurahan Allah yang tidak berdasarkan jasa manusia. 

Calvinis menekankan keharusan dari anugerah Allah untuk keselamatan.  
Apabila manusia tidak dapat melakukan apa pun juga untuk menyelamatkan 
dirinya, maka Allah yang harus bertindak; Allah harus menyediakan anugerah 
supaya manusia dapat diselamatkan.  Ini merupakan karya dari anugerah yang 
tidak dapat ditolak, yang juga menunjuk pada anugerah yang khusus dan 
efektif (karena anugerah itu efektif).  Orang yang tidak setuju dengan doktrin 
ini dapat mengatakan bahwa apabila anugerah ini tidak dapat ditolak, maka 
Allah memaksa seseorang untuk datang yang sebenarnya hal itu berlawanan 
dengan kehendak orang itu.  Hal itu bukan merupakan ide dari anugerah yang 
tidak dapat ditolak.  Menurut Calvinis, hal itu tidak menyebabkan seseorang 
datang berlawanan dengan kehendaknya.  Melainkan, anugerah yang tidak 
dapat ditolak membuat seseorang menjadi rela dan berkeinginan untuk datang, 
sebagaimana definisi yang diberikan oleh Berkhof: “Dengan mengubah hati, 
maka hal itu membuat manusia secara sempurna berkehendak untuk menerima 
Yesus Kristus untuk keselamatan dan bersedia untuk menaati kehendak Allah.23  
Anugerah yang tidak dapat ditolak merupakan karya supranatural dari Allah 
di mana karya-Nya dalam jiwa seseorang, mengubah seluruh natur melalui 
pekerjaan Roh Kudus.24

Dalam kelogisan Calvinisme, Allah, melalui pekerjaan Roh Kudus, menarik 
secara tepat orang-orang yang Allah pilih tanpa syarat dari sejak kekekalan 
dan Kristus mati untuk orang-orang pilihan itu.  Jadi, tujuan Allah tercapai.  Ia 
memilih orang-orang tertentu, Kristus mati bagi orang-orang itu, dan sekarang 
melalui Roh Kudus, Allah memberikan anugerah yang tidak dapat ditolak-Nya 
kepada mereka untuk membuat mereka bersedia untuk datang.  Mereka tidak 
mau menolaknya.
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 Dasar Kitab Suci untuk anugerah yang tidak bisa ditolak adalah Yohanes 
6:37, 44.25  Yesus berkata bahwa orang-orang tertentu yang Bapa berikan kepada-
Nya akan datang kepada Dia.  Lebih lanjut dikatakan bahwa mereka tidak akan 
datang dengan sendirinya.  Mereka tidak dapat datang, kecuali Bapa secara 
supranatural menarik mereka kepada Kristus. Yesus, sebagai Gembala yang Baik, 
membawa semua domba-domba-Nya kepada Diri-Nya; tidak ada seorang pun 
yang akan tertinggal (Yoh. 10:16).  Paulus juga meneguhkan bahwa orang-orang 
yang dipilih oleh Kristus, mereka juga dibenarkan dan pada akhirnya akan di-
muliakan (Rm. 8:28-30).  Tidak ada seorang pun yang hilang dalam proses itu.

Anugerah yang tidak dapat ditolak tidak mengangkat tanggung jawab manu- 
sia untuk percaya.  Manusia harus menanggapi panggilan itu, “Percayalah kepada 
Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat” (Kis. 16:31).  Tetapi pada waktu 
manusia percaya kepada Kristus, maka Allah-lah yang melalui anugerah yang 
tidak dapat ditolak-Nya yang memampukan manusia untuk percaya.

ketekunan Orang-orang kudus
Ini merupakan faktor kelima dan yang terakhir dari kelima butir Calvinisme.  

Sekali lagi ketekunan orang percaya ini harus dilihat secara logis berkaitan dengan 
butir-butir yang sebelumnya.  Apabila manusia itu rusak secara total, maka ia 
tidak dapat memberikan respons kepada Allah; Allah harus dengan tanpa syarat 
memilih manusia untuk keselamatan.

Kristus telah mati untuk mereka yang dipilih, sehingga menjamin kesela- 
matan mereka.  Allah kemudian menarik mereka, dan ini tidak dapat ditolak 
untuk mengefektifkan keselamatan mereka, dan juga untuk menjamin mereka 
dalam keselamatan itu sampai pada akhirnya.

John Calvin mengajarkan ketekunan dari orang-orang kudus.

Allah, kaya dengan kemurahan, dari tujuan pemilihan-Nya yang tidak 
berubah, tidak sepenuhnya menarik Roh Kudus dari milik-Nya, bahkan 
dalam ratapan kejatuhan-kejatuhan mereka; ia juga tidak mengizinkan 
mereka untuk terperosok sehingga mereka jatuh dari anugerah peng- 
adopsian dan dari status pembenaran; atau melakukan “dosa sampai 
mati,” atau melawan Roh Kudus; apabila ditinggalkan oleh-Nya, maka 
mereka akan melemparkan diri mereka pada kehancuran yang kekal.  
Jadi, bukan dengan perbuatan baik atau kekuatan mereka, tetapi dengan 
kemurahan Allah, mereka dapat mencapainya, di mana mereka tidak 
secara total jatuh dari iman dan anugerah, tidak juga sampai akhirnya 
terus-menerus dalam kejatuhan mereka dan binasa.26
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Doktrin ketekunan sering kali diekspresikan “sekali selamat, selalu selamat.” 
Secara ringkas didefinisikan, ketekunan orang-orang kudus berarti bahwa orang-
orang percaya “akan bertekun dalam kepercayaan mereka kepada Kristus sebagai 
Juruselamat mereka . . . Jadi, mereka akan selalu diselamatkan.”27  Berkhof men- 
definisikan ketekunan sebagai “pekerjaan Roh Kudus secara terus-menerus dalam 
diri orang percaya, di mana pekerjaan dari anugerah ilahi ini dimulai di dalam 
hati, diteruskan dan sampai pada pemenuhannya.28

Doktrin ini kadang-kadang menunjuk pada “jaminan kekal,” yang mene- 
kankan kepastian dari keselamatan orang pilihan itu.  Namun demikian, kete- 
kunan itu juga memiliki penekanan yang penting, yaitu, bahwa orang-orang 
Kristen bertekun di dalam kepercayaannya.  Meskipun istilah ketekunan keli-
hatannya menyatakan bahwa kelangsungan dari iman bergantung pada orang 
percaya, hal itu bukanlah yang ditekankan dalam doktrin ini.  Kelangsungan di 
dalam iman bergantung pada Allah.

Pertimbangan Kitab Suci untuk doktrin ini ditemukan di Yohanes 10:27-29, 
di mana Yesus menekankan bahwa Ia memberikan hidup kekal kepada domba-
domba itu dan mereka tidak akan pernah binasa.29  Di Roma 8:29-30, Paulus 
mengindikasikan bahwa orang-orang yang Allah pilih, mereka juga ditentukan-
Nya, dipanggil, dibenarkan, dan pada akhirnya dimuliakan.  Tidak ada seorang 
pun yang terhilang dalam proses ini.  Efesus 1:3-14 juga menekankan kebenaran 
ini.  Allah Bapa merencanakan keselamatan ini bagi orang-orang tertentu dan 
menandai mereka untuk keselamatan (Ef. 1:3-6); Allah Putra menjamin kese- 
lamatan mereka dengan menebus mereka melalui darah-Nya (Ef. 1:7-12); Allah 
Roh Kudus mengefektifkan keselamatan mereka dengan memeteraikan mereka— 
suatu tanda sebagai jaminan keselamatan yang kekal (Ef. 1:13-14).

ringkasan evaluasi dari teologi Calvinistik

Ada tujuh penekanan Calvinistik yang perlu dievaluasi secara khusus.
(1) Penekanan akan kedaulatan Allah adalah alkitabiah (Mzm. 135:6; Dan. 

4:35; Ef. 1:11, dst.).
(2) Predestinasi dan pemilihan merupakan konsep Alkitab.  Alasan banyak 

orang menolak doktrin ini adalah karena mereka beranggapan bahwa doktrin 
meniadakan tanggung jawab manusia.  Namun, kebanyakan Calvinis menyadari 
antinomi (hal yang kelihatannya kontradiksi dari pengajaran Alkitab tentang 
kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia), dan mereka menerima itu sebagai 
paradoks Ilahi.  Ada perbedaan di antara kaum Calvinis tentang bagaimana kedua 
ide yang kontras berhubungan.  Supaya teologinya alkitabiah maka kedua konsep 
itu harus dipertahankan sesuai dengan penyataan dari Kitab Suci sepenuhnya.   
Tanggung jawab manusia tidak boleh dikorbankan karena penafsiran tentang 
predestinasi dan pemilihan yang berdasarkan kedaulatan Allah.
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(3) Doktrin kerusakan total konsisten dengan Kitab Suci (lih. Ef. 2:1).  
Kejatuhan tidak hanya melukai manusia; manusia mati secara rohani, jadi hal 
itu memengaruhi pikirannya, hatinya, dan kehendaknya.  Sebagai akibat dari 
kejatuhan, maka manusia tidak berusaha untuk mencari Allah (Rm. 3:11).

(4) Pemilihan tanpa syarat merupakan keharusan yang logis dan penekanan 
yang alkitabiah.  Orang-orang percaya yang dipilih dari sebelum penciptaan dunia 
(Ef. 1:4).  Berhubungan dengan doktrin reprobasi (bahwa Allah menetapkan 
orang yang tidak dipilih untuk menderita dalam neraka yang kekal) tidak 
didukung oleh Kitab Suci, paling tidak hal itu secara jelas dinyatakan sebagaimana 
halnya pemilihan secara positif.  Meskipun John Calvin mengajarkan reprobasi, 
tidak semua Calvinis menyetujui butir tersebut.

(5) Doktrin penebusan terbatas merupakan butir yang kontroversial juga 
dalam Calvinisme—sebagian Calvinis menerimanya, sedangkan yang lebih mode-
rat menolak atau memodifikasinya.  Banyak yang moderat mengatakan bahwa 
Kristus sebenarnya mati hanya bagi orang pilihan tetapi secara potensial mati 
bagi semua orang.  Calvinis yang ketat bersikeras bahwa penebusan terbatas 
merupakan keharusan yang logis dari sudut pandang kedaulatan Allah.  Apabila 
Kristus mati untuk setiap orang dan tidak setiap orang diselamatkan, maka       
Allah telah dikalahkan; maka supaya tujuan-Nya yang berdaulat dapat tercapai, 
Kristus mati hanya bagi orang pilihan, dan secara tepatnya, hanya mereka, yang 
diselamatkan.  Meskipun doktrin ini dapat dipertahankan secara logis, hal itu 
sulit mendapat dukungan secara alkitabiah.  Dalam penebusan terbatas, Kitab 
Suci mengindikasikan Kristus mati untuk dunia (Yoh. 3:16) harus dibatasi hanya 
bagi orang pilihan; lebih lanjut, ayat-ayat seperti 1 Timotius 2:6; 2 Petrus 2:1, 
dan 1 Yohanes 2:2 mengajarkan bahwa Kristus mati bagi setiap orang.

(6) Anugerah yang tidak dapat ditolak juga merupakan suatu keharusan 
apabila manusia itu rusak secara total.  Apabila dimengerti dengan benar, anuge- 
rah yang tidak dapat ditolak tidak mengajarkan bahwa Allah membawa orang-   
orang ke dalam kerajaan-Nya bertolak belakang dengan kehendak mereka, tetapi 
Ia menggerakkan kehendak mereka untuk menerapkan kerelaan datang pada 
Kristus untuk keselamatan.

(7) Ketekunan orang-orang kudus (jaminan orang percaya) merupakan 
penekanan yang kuat di Kitab Suci.  Oleh karena keselamatan adalah akibat 
dari anugerah, dan orang percaya telah dipilih sebelum dunia dijadikan, ditebus 
oleh Kristus dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka kehilangan keselamatan 
adalah tidak mungkin.
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ArminiAnisme merupAkAn suAtu istilAh yang digunakan untuk 
menjabarkan pandangan teologis dari Jacobus Arminius (1560–1609) dan 
gerakan yang mengikuti pengajarannya.  Posisi Arminian diekspresikan secara 
rinci oleh para pengikut Arminius di the Remonstrance, sebuah dokumen yang 
dihasilkan tahun 1610, secara resmi memprotes Calvinisme yang ketat di 
Belanda.

Penekanan teologis utama dari Arminianisme adalah: Pemilihan yang 
bersyarat berdasarkan pada kemahatahuan Allah; anugerah Allah dapat ditolak; 
penebusan Kristus adalah universal; manusia memiliki kehendak bebas dan 
melalui anugerah yang disediakan dapat bekerja sama dengan Allah dalam 
keselamatan; orang percaya dapat kehilangan keselamatannya.  Meskipun 
Arminian merupakan hasil dari suatu perbedaan teologis di antara gereja      
Reformed, pandangan teologisnya dipegang oleh kelompok-kelompok yang 
beragam pada saat ini.  Methodisme dan Wesleyanisme adalah pengikut 
dari doktrin Arminian ini, demikian pula gerakan Holiness, banyak kaum 
kharismatik, dan yang lain seperti the Free Will Baptists.

Perkembangan Sejarah dari Teologi arminian 

Jacobus Arminius
Jacobus Arminius lahir di Belanda dan belajar di Marburg, Leiden, Geneva, 

dan Basel.  Ia melayani sebagai pendeta jemaat di Amsterdam (1588–1603) dan 
dosen di Universitas Leiden, Belanda selama enam tahun terakhir dari hidupnya.

Meskipun Arminius pada awalnya adalah seorang Calvinis yang ketat (ia 
telah belajar di bawah Beza (menantu dari Calvin) di Geneva, kemudian ia 
mempertahankan Calvinisme melawan Koornheert, pada waktu itu ia percaya 
bahwa lawannya lebih dapat mempertahankan pandangannya.  Kekalahannya 
ini telah memimpin Arminius untuk menolak Calvinisme.

Arminius membantah doktrin-doktrin Calvinisme tentang predestinasi dan 
reprobasi dan berusaha untuk memodifikasi Calvinisme sehingga “Allah tidak 
dapat dianggap sebagai perancang dosa, juga manusia sebagai robot di tangan 
Allah.”1  Dalam perkembangan konsep ini, ia menulis sebuah artikel tentang 
Roma 9, yang mendukung pemilihan bersyarat.  Doktrin yang berkaitan dengan 
doktrin yang dianutnya adalah kemampuan manusia untuk berinisiatif akan 
keselamatannya dan bekerja sama dengan Allah dalam keselamatan.  Hal ini 
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kontras dengan Luther dan Calvin yang mengajarkan bahwa kebebasan kehendak 
telah hilang karena Kejatuhan, Arminius percaya bahwa Allah memberikan 
setiap orang anugerah yang utama, yang memampukan setiap orang untuk 
merespons panggilan dari injil.  Arminius juga membantah supralapsarianisme— 
pandangan Calvin yang menyatakan bahwa Allah menetapkan keselamatan 
dan reprobasi bagi orang-orang tertentu sebelum Kejatuhan.  Ia percaya bahwa 
supralapsarianisme membuat Allah menjadi perancang dosa.

Arminius juga mengajarkan pandangan penebusan yang tidak terbatas dari 
Kristus—di mana Kristus menderita bagi setiap orang.  Sebagai tambahan, ia 
menekankan bahwa anugerah Allah dapat ditolak.  Arminius juga mengajarkan 
bahwa orang percaya dapat terhilang selamanya.

sidang di Dort
Pandangan dari Arminius memancing perdebatan yang cukup banyak di      

Holland, bahkan di antara teman-teman sejawatnya.  Oleh karena itu, Arminius 
mengajukan kepada pemerintah untuk mengadakan sidang dalam rangka 
menyelesaikan isu itu.  Arminius meninggal pada tahun 1609, sembilan tahun 
sebelum sidang itu diadakan.  Sidang di Dort diadakan oleh Gubernur Negara 
pada tanggal 13 Nopember 1618, sampai 9 Mei 1619.  Delapan puluh empat 
anggota menghadirinya, lima puluh delapan orang Belanda.  Dengan presiden 
dan sekretaris pertama yang adalah seorang Calvinis, dan seluruh delegasi dari 
Belanda pandangannya ortodoksi, nasib para Remonstran dimeteraikan.  Simon 
Episcopius, pemimpin Arminian dan penerus Arminius sebagai dosen di Leiden, 
dan kedua belas Arminian yang lain dinyatakan sebagai pembela di depan Sidang.  
Kelima artikel dari Remonstran ditolak dan lima kanon dari Calvinisme diadopsi, 
bersamaan dengan Pengakuan Belgic dan Katekisme Heidelberg.2

Penganiayaan terjadi setelah keputusan Sidang.  Dua ratus pendeta Arminian 
kehilangan posisinya; negarawan John van Olden Barneveldt dipenggal kepala- 
nya; Hugo Grotius dikutuk dan dipenjarakan seumur hidup, tetapi ia melarikan 
diri setelah dua tahun di penjara.  Banyak penganut Arminianisme melarikan 
diri ke luar negeri.

pemimpin-pemimpin Belanda
Setelah tahun 1625 penganiayaan dilarang, dan para Remonstran kembali 

ke Holand, mendirikan gereja-gereja dan sekolah-sekolah yang diizinkan oleh 
ketetapan pada tahun 1630.  Sekolah teologi yang paling terkemuka didirikan 
di Amsterdam dengan Simon Episcopius sebagai dosen teologinya.  Episcopius 
menulis sebuah pernyataan iman tahun 1621, yang cukup berpengaruh dalam 
menarik Lutheran dan grup-grup lain pada pandangan Arminian. (Sebagian yang 
kurang ortodoksi dikecewakan oleh pernyataan dalam pengakuan ini karena 
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ortodoks dalam pandangannya tentang Trinitas; Arminianisme telah dituduh 
berpandangan Socinian dalam hal Trinitas). 

Setelah penganiayaan, kaum Arminian kembali ke Holland, prinsip-prinsip 
toleransi mereka telah berpengaruh di negeri itu, di mana setelah itu menjadi 
negeri yang lebih memiliki toleransi religius.  Namun, Arminian semakin ber- 
kurang pengaruhnya di Holland.  Namun, pengaruhnya telah melewati batasan-
batasan religius dan geografis, mempersiapkan “jalan bagi Rasionalisme, yang 
cukup berhasil di Gereja-gereja yang besar dan mapan di Holland, Geneva, dan 
Jerman.”3

inggris dan John Wesley
Doktrin Arminian telah dianut di Inggris sebelum Arminius.  Artikel tentang 

Agama, misalnya, cukup membingungkan sehingga dapat ditafsirkan secara 
Arminian atau Calvinistik.4  Thomas Cranmer (1489–1556) menerbitkan buku 
tahun 1543 yang berjudul A Necessary Doctrine and Erudition for Any Christian 
Man, yang substansinya adalah Arminian.  Universitas Cambridge, meskipun 
doktrinnya Calvinistik, namun pengaruh Arminian dapat dirasakan.  Baro, seo- 
rang pengungsi Perancis dipilih untuk menjadi dosen divinitas di Cambridge 
tahun 1574, mengajarkan bahwa “Allah menetapkan semua manusia untuk hidup 
kekal, tetapi dengan persyaratan iman mereka dan ketekunan mereka.”5  Terbitan-
terbitan Arminian selanjutnya adalah: John Playfere, dosen di Cambridge, menulis 
An Appeal to the Gospel for the True Doctrine of Predestination (1608), dan 
Samuel Hoard menerbitkan God’s love to Mankind Manifested by Disproving 
His Absolute Decree for Their Damnation di tahun 1633.

Setelah perang sipil, Charles II yang meremehkan Presbiterian, mendirikan 
kembali doktrin Arminian di Church of England.  Doktrin menjadi dominan di 
sana selama lima puluh tahun.  Namun, perlu diperhatikan bahwa Arminianisme 
di Inggris berbeda dengan Arminianisme di Holland.  Arminianisme di Inggris 
mengabaikan doktrin anugerah dan menekankan teori keteladanan sehubungan 
dengan penebusan Kristus.  Arminianisme di Inggris mengarah ke Pelagianisme, 
dan seperti John Wesley yang berusaha membangkitkan pengajaran yang benar 
dari Arminius.6

John Wesley (1703–1791), anak dari sembilan belas bersaudara, dididik   
oleh Susanna, ibunya yang sangat berbakti sejak usia dini.  Wesley dididik di 
Oxford dan mengalami “pertobatan religius” tahun 1725, di mana ia memulai 
studi metodikal Alkitab yang disebut “The Holy Club.”  Klub ini kemudian disebut 
Methodist karena metodenya yang ketat dalam mempelajari Alkitab.  Wesley pada 
akhirnya menjadi pendiri dari denominasi Methodist.  Setelah terkesan dengan 
iman dari kaum Moravian dalam perjalanannya ke Amerika, Wesley dalam 
perjalanannya kembali ke Inggris bertemu dengan seorang kaum Moravian yang 
lain, Peter Bohler.  Ia memimpin Wesley pada iman kepada Kristus saja untuk 



117Teologi ArminiAn

keselamatannya.  Hal ini menandai pertobatan yang sejati dari John Wesley, 
dan ia memberitakan suatu berita yang baru: Keselamatan hanya berdasarkan 
iman.  Ini merupakan berita yang tidak biasa dalam Church of England yang 
menekankan sakramen.  Bersama dengan orang-orang yang tadinya berasal dari 
anggota The Holy Club, George Whitefield, Wesley memulai suatu pelayanan 
pekabaran Injil yang ekstensif.  Ia mengadakan perjalanan lebih dari 250.000 
mil dan mengkhotbahkan 40.000 khotbah.  Kebangunan Wesleyan membawa 
kembali doktrin Arminianisme ke Inggris.

 Pengakuan dokTrinal dari Teologi arminian

Doktrin Arminian ditemukan secara luas dalam berbagai grup pada masa 
sekarang: Lutheran, Methodis, Episkopalian, Anglikan, Pentakostalis, Free Will 
Baptist, dan kebanyakan kharismatik, dan orang-orang yang percaya kekudusan.   
Pandangan doktrinal yang disajikan di sini secara umum mewakili Arminianisme 
(khususnya yang dipegang oleh Wesleyans), tetapi karena keragaman dari deno-
minasi dan grup-grup yang berpegang pada inti dari Arminianisme, maka apa 
yang benar bagi yang partikular, belum tentu benar bagi yang lainnya.

Tidak semua doktrin yang fundamental bagi iman Kristen akan dibahas, 
tetapi hanya yang secara khusus merupakan keunikan dari Arminianisme mem- 
buat garis besar oposisi mereka pada Calvinisme dalam lima artikel doktrinal 
yang secara kolektif disebut “Remonstrance.”  Lima poin dari Remonstrance itu 
menekankan: (1) predestinasi bersyarat pada kemahatahuan Allah; (2) kematian 
Kristus adalah universal; (3) iman yang menyelamatkan adalah tidak mungkin 
tanpa regenerasi [dipisahkan]  dari Roh Kudus; (4) anugerah Allah dapat ditolak; 
dan (5) meskipun Allah menyediakan anugerah supaya orang-orang percaya 
dapat bertekun, Kitab Suci tidak jelas menyatakan bahwa orang-orang percaya 
tidak pernah dapat terhilang.  Kelima artikel dari Remonstrance 1610 dicetak 
dalam paragraf berikut ini.7

Artikel Kesatu: Pilihan berdasarkan kemahatahuan
Berdasarkan tujuan yang kekal dan tidak berubah dalam Yesus Kristus, 
Putra-Nya, Allah, sebelum dunia dijadikan, telah menetapkan dari 
antara umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk diselamatkan 
di dalam Kristus, demi Kristus, dan melalui Kristus.  Mereka yang 
melalui anugerah dari Roh Kudus, akan percaya pada Putra Allah, Yesus 
dan akan bertekun dalam iman ini dan ketaatan pada iman, melalui 
anugerah ini, sampai pada akhirnya; dan di pihak lain, membiarkan 
orang yang tidak percaya tetap dalam dosa dan di bawah murka, dan 
menghukum mereka dalam keadaan terpisah dari Kristus, menurut ayat 
di Injil Yohanes 3:36, “Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh 
hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak 
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akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya” dan 
sesuai pula dengan bagian lain dari Kitab Suci.

Artikel Kedua: Penebusan yang tidak terbatas.
Sesuai dengan hal di atas, Yesus Kristus, Juruselamat dunia, mati 
bagi semua orang dan setiap orang, sehingga Ia telah menebus dan 
mengampuni mereka semua melalui kematian-Nya di salib; namun 
tidak ada seorang pun yang akan benar-benar menikmati pengampunan 
dari dosa ini, kecuali orang percaya, sesuai dengan ayat di Injil Yohanes 
3:16, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga 
dikaruniakannya Anak-Nya yang tunggal, supaya barang siapa yang 
percaya kepada-Nya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang 
kekal.”  Dan di 1 Yohanes 2:2, “Dan Ia adalah pendamaian untuk 
segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk 
dosa seluruh dunia.”

Artikel Ketiga: Ketidakmampuan natural.
Manusia tidak memiliki anugerah keselamatan di dalam dirinya sendiri, 
juga tidak memiliki kekuatan dari kehendak bebasnya.  Sehingga dalam 
keadaannya yang berdosa, ia tidak dapat dan tidak mampu berpikir, 
berkehendak, dan melakukan apa pun yang benar-benar baik (seperti 
Iman yang menyelamatkan); tetapi ia harus dilahirkan baru oleh Allah 
dalam Kristus; melalui Roh Kudus-Nya, dan diperbarui pengertiannya, 
inklinasinya, atau kehendaknya, dan semua kuasanya, supaya ia bisa 
mengerti, berpikir, berkehendak dengan benar dan menghasilkan apa 
yang benar-benar baik, sesuai dengan Firman Kristus, Yohanes 15:5, 
“Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.”

Artikel Keempat: Anugerah pendahuluan.
Anugerah Allah ini adalah pendahuluan, kelanjutan, dan pemenuhan 
dari semua yang baik, dan sampai tahap ini semua orang yang telah 
dilahirkan baru, tanpa anugerah pendahuluan ini tidak dapat ber- 
pikir, berkehendak, dan melakukan kebaikan dan bertahan dalam 
pencobaan dari yang jahat: Sehingga semua perbuatan yang baik atau 
gerakan-gerakan yang terjadi, harus didasarkan pada anugerah Allah 
di dalam Kristus.  Tetapi dalam kaitan dengan cara kerja dari 
anugerah ini, bukan tidak dapat ditolak, sebagaimana halnya yang 
telah tertulis, bahwa ada orang-orang yang menolak Roh Kudus seperti 
di Kisah Para Rasul 7 dan di bagian Kitab Suci lain.
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Artikel Kelima: Ketekunan bersyarat.
Mereka, yang bekerja sama di dalam Kristus dengan iman yang benar, 
dan mengambil bagian di dalam Roh yang memberikan kehidupan, 
memiliki kuasa penuh untuk berjuang melawan Setan, dosa, dunia 
dan kedagingan mereka sendiri, dan mendapatkan kemenangan; 
telah dipahami dengan baik bahwa itu melalui pertolongan dari Roh 
Kudus; dan bahwa Yesus Kristus menolong mereka melalui Roh Kudus-
Nya dalam semua pencobaan, dengan mengulurkan tangan-Nya, dan 
hanya apabila mereka siap untuk konflik itu, dan berkeinginan untuk 
menerima pertolongan-Nya, tidak pasif tetapi aktif, maka mereka tidak 
akan jatuh.  Sehingga, mereka tidak akan terlepas dari tangan Kristus 
oleh karena kelicikan atau kuasa dari Setan, seperti yang dinyatakan di 
Yohanes 10:28, “dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka 
dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang 
pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku.”  Tetapi apakah mereka 
bisa, melalui keteledoran, atau meninggalkan kembali kehidupan yang 
pertama di dalam Kristus, dan kembali pada dunia yang jahat, dan ber-
paling dari doktrin yang kudus yang telah membebaskan mereka, dan 
kehilangan kesadaran yang benar dan meniadakan anugerah, hal itu 
harus ditetapkan secara khusus berdasarkan Kitab Suci, sebelum kita 
sendiri dapat mengajarkannya dengan penuh keyakinan. 

Dosa Asal
Arminian mengajarkan doktrin dosa asal; dosa itu memengaruhi keselu- 

ruhan dari keberadaan manusia; manusia terpisah dari semua kebaikan yang 
positif, dan terpisah dari anugerah Allah, manusia berbuat dosa jahat terus-
menerus.  Melalui dosa Adam, dosa dan kematian memasuki dunia.  Maut 
sebagai upah dosa teraplikasi atas semua umat manusia, karena kondisi dari hati 
manusia (bukan imputasi).8  Sebagai tambahan, semua orang mewarisi sifat 
keberdosaan dari manusia sebagai keturunan Adam.  Hal ini tidak berarti suatu 
imputasi dosa yang legal.  Pembelaan dari para Remonstran adalah sebagai 
berikut, “Tidak ada dasar untuk pernyataan bahwa dosa Adam diimputasikan 
pada keturunannya dalam anti Allah menghakimi keturunan Adam sebagai yang 
bersalah dan dituduh dengan dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh Adam.”9

Ada suatu perbedaan antara posisi Arminius dengan John Wesley.  “Arminius 
menganggap kemampuan yang diberikan kepada natur kita yang telah rusak yang 
memampukan kita untuk bekerja sama dengan Allah, berasal dari keadilan Allah, 
karena tanpa itu manusia tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas dosa-
dosanya.”  Sedangkan Wesley mengajarkan bahwa kemampuan untuk bekerja 
sama dengan Allah adalah melalui “pemberian anugerah pendahuluan secara 
cuma-cuma, yang diberikan kepada semua orang sebagai manfaat pertama dari 
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penebusan universal dari Kristus untuk semua orang.”10  Arminian mengajarkan 
berdasarkan Roma 5:16, bahwa pemberian anugerah cuma-cuma dari Kristus 
mengangkat penghukuman dan kebersalahan dari umat manusia, sehingga tidak 
ada yang dihukum secara kekal karena dosa asal atau konsekuensinya.  “Sekarang 
manusia dihukum oleh karena naturnya sendiri yang telah rusak.  Meskipun 
kerusakan itu merupakan esensi dari dosa; kebersalahan karena dosa asal diangkat 
berdasarkan pemberian cuma-cuma dalam Kristus.  Manusia dihukum semata-
mata karena pelanggarannya sendiri.”11

Jadi, sementara Arminianisme mengakui dosa asal dan kerusakan, Armi- 
nianisme juga mengajarkan bahwa efek dari dosa asal dihapuskan dan dihilangkan 
dalam diri setiap orang melalui anugerah Allah, sehingga memampukan orang 
berdosa untuk secara aktif memberikan respons pada Allah, atau bekerja sama 
dengan Allah dalam keselamatan.  Tidak ada seorang pun yang dihukum 
karena dosa Adam yang diimputasikan atau karena naturnya yang rusak, tetapi 
semata-mata karena dosa-dosa individual.

pilihan dan predestinasi
Arminius menghubungkan doktrin predestinasi (Allah memilih orang-orang 

tertentu untuk keselamatan) dengan kemahatahuan Allah.  Allah mengetahui 
siapa yang akan memilih Dia dan merekalah yang Allah predestinasikan.  Ia juga 
menghubungkan doktrin predestinasinya dengan mereka yang Allah ketahui 
bukan hanya akan percaya, melainkan juga akan bertekun.  Berkaitan dengan 
pemilihan individual, Arminius menyatakan, “ketetapan itu berdasar pada kema- 
hatahuan Allah, di mana Ia mengetahui sejak kekekalan orang mana, yang akan 

DOKTRIN ARMINIAN (REMONSTRAN)

Doktrin Penjelasan

Pilihan Berdasarkan 
Pengetahuan

Allah memilih mereka yang Ia ketahui berdasarkan kehendak 
bebasnya akan percaya kepada Kristus dan bertekun dalam iman.

Penebusan yang 
Tidak Terbatas

Dalam penebusan-Nya, Kristus menyediakan penebusan bagi semua 
orang, memungkinkan semua orang dapat diselamatkan.  Penebusan  
Kristus hanya menjadi efektif bagi mereka yang percaya.

Ketidakmampuan 
Natural

Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri; Roh Kudus 
harus mengakibatkan kelahiran baru.

Anugerah Pendahu- 
luan

Karya persiapan dari Roh Kudus memampukan orang percaya untuk 
memberikan respons pada Injil dan bekerja sama dengan Allah 
dalam keselamatan.

Ketekunan Bersyarat Orang percaya telah diberi kuasa untuk memiliki kehidupan yang 
berkemenangan, tetapi mereka dapat berpaling dari anugerah dan 
kehilangan keselamatan mereka.
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percaya dan bertobat dan yang akan bertekun di dalam anugerah itu, dan juga 
siapa yang tidak akan percaya dan tidak akan bertekun.”12

Arminianisme memasukkan semua orang dalam pendefinisian predestinasi-
nya, yang dapat didefinisikan sebagai “tujuan kemurahan Allah untuk menyela-
matkan umat manusia dari kehancuran.  Hal itu bukan merupakan tindakan 
Allah yang sembarangan dan diskriminatif yang bermaksud untuk menjamin 
keselamatan untuk sejumlah orang tertentu saja.  Hal itu melibatkan semua     
orang dan persyaratannya semata-mata pada iman di dalam Yesus Kristus.”13

Arminian selalu menganggap pemilihan untuk hidup kekal berkaitan dengan 
persyaratan beriman kepada Kristus.14  Hal itu bukan merupakan pilihan yang 
didasarkan kehendak Allah; melainkan berdasarkan pada respons iman manusia 
pada Injil.

Anugerah pendahuluan
Anugerah pendahuluan merupakan anugerah “persiapan” dari Allah yang 

diberikan kepada semua orang,15 dan memampukan seseorang untuk memberikan 
tanggapan pada undangan dari Injil.  Anugerah pendahuluan dapat didefinisikan 
sebagai “anugerah yang datang ‘sebelumnya’ atau mempersiapkan jiwa itu untuk 
masuk ke dalam tahap inisial dari keselamatan.  Hal ini merupakan anugerah 
persiapan dari Roh Kudus yang bekerja dalam diri manusia yang tidak berdaya 
dalam dosa.  Dalam kaitan dengan kebersalahan, hal itu dapat dianggap sebagai 
kemurahan; dalam kaitan dengan ketidakmampuan, hal itu memampukan 
kuasa.  Oleh karena itu, hal itu dapat didefinisikan sebagai suatu manifestasi dari 
pengaruh ilahi yang menghasilkan kehidupan yang sepenuhnya telah diregene-
rasikan.16

Hal ini memimpin pada suatu kepercayaan dalam sinergisme, “bekerja 
sama” atau suatu “tindakan kerja sama” antara manusia dengan Allah berkaitan 
dengan keselamatan.  Oleh karena Allah memberikan anugerah pendahuluan, 
efek dosa Adam dihilangkan, dan memampukan orang itu untuk memberikan 
tanggapan dalam iman pada Injil.  Manusia boleh menerima atau menolak Injil 
itu dan anugerah Allah berdasarkan kehendak bebasnya.  “Melalui kebangkitan 
dari dosa asal ini, seseorang menjadi terbuka bagi anugerah yang diberikan secara 
cuma-cuma di dalam Yesus Kristus.  Restorasi pada hubungan yang intim dan 
tidak tercemar dengan Allah melalui semua itu dimungkinkan.”17

Sistem anugerah Arminian diringkas sebagai berikut: “(1) ketidakmampuan 
manusia karena kerusakan total; (2) keadaan natur dalam anti keadaan anugerah 
melalui manfaat penebusan yang tak bersyarat; (3) keberlangsungan dari anugerah 
yang dibedakan oleh Calvinistik sebagai anugerah umum dan anugerah efektif; 
(4) sinergisme, atau anugerah kerja sama dan kehendak bebas; dan (5) kuasa 
dari manusia yang akhirnya menolak anugerah Allah yang cuma-cuma diberikan 
kepadanya.”18
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kehendak Bebas
Sangatlah jelas bahwa ada hubungan antara anugerah pendahuluan dengan 

kehendak bebas.  Wiley mengutip empat proposisi dalam mengaitkan antara 
anugerah pendahuluan dengan kebebasan kehendak.

(1) Anugerah pendahuluan dikerjakan dalam manusia natural, atau 
manusia dalam kondisi setelah kejatuhan.  Anugerah ini dikerjakan 
dalam keseluruhan keberadaannya, dan tidak atas elemen tertentu atau 
kuasa dari keberadaannya . . . (2) Anugerah pendahuluan berkaitan 
dengan manusia sebagai agen yang bebas dan bertanggung jawab. 
Kejatuhan tidak menghilangkan gambar natural Allah dari manusia, 
juga tidak menghancurkan kuasa apa pun dari keberadaannya.  Hal 
itu tidak menghancurkan kuasa dari pikiran yang menjadi milik dari 
intelek, juga kuasa dan afeksi yang tetap ada dalam perasaannya. 
Demikian pula tidak menghancurkan kuasa dari kemauan yang ada pada 
kehendak.  (3) Anugerah pendahuluan berkenaan lebih jauh, dengan 
seseorang yang diperbudak oleh dosa . . . Perbudakan ini tidak mutlak, 
karena jiwa itu sadar akan ikatan itu dan memberontak terhadap-
nya . . .  Jadi anugerah pendahuluan dibutuhkan untuk membang-
kitkan jiwa kepada kebenaran . . . dan untuk bergerak ke arah 
hati yang merindukan kebenaran.  (4) Keberlangsungan kerja 
sama antara kehendak manusia dengan anugerah yang berasal dari 
Roh Kudus, menggabungkan anugerah pendahuluan langsung ke 
dalam anugerah yang menyelamatkan . . . Arminian tetap berpendapat 
bahwa melalui anugerah pendahuluan dari Roh yang dicurahkan tanpa 
syarat kepada manusia, tetap menuntut adanya tanggung jawab 
dari kehidupan moral seseorang.19

Ringkasnya, Arminianisme mengajarkan bahwa kejatuhan manusia tidak 
menghancurkan kuasa dari pilihan.  Anugerah pendahuluan menggerakkan 
seseorang untuk melihat kebutuhan spiritualnya, dan memampukan dia untuk 
memilih keselamatan.  Wiley menekankan keutamaan dalam transaksi.

syarat-syarat untuk keselamatan
Iman yang menyelamatkan melibatkan empat hal: “(1) kesadaran akan 

dosa; (2) keberpalingan kepada Allah melalui anugerah pendahuluan dari Roh 
Kudus, yang meyakinkan dan memanggil; (3) pertobatan dan pengakuan bahwa 
dosa telah memisahkan dari anugerah Allah dan menahan kovenan yang baru 
diberlakukan; dan (4) penerapan secara personal dari kelahiran baru dalam 
Yesus Kristus.”20
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Tanggung jawab manusia dalam keselamatan melibatkan pengetahuan akan 
dosa, berpaling dari dosa, berpaling kepada Allah, dan iman dalam Kristus.  
John Wesley menekankan pertobatan dan percaya sebagai yang menghasilkan 
“iman yang menyelamatkan.”  Pada waktu Wesley berkhotbah, beritanya adalah 
“bertobatlah dan percayalah.”21  Pertobatan berarti berubah.  Wesley menyebut-
nya sebagai suatu “perubahan hati dari semua dosa pada semua kekudusan.”  
Bertobat berarti bahwa dosa harus ditinggalkan; perubahan harus terjadi.  Oleh 
karena itu, pertobatan melibatkan tindakan; lebih dari itu, pertobatan menurut 
Wesley terjadi sebelum iman.22  Wesley berkata, “Kita harus bertobat sebelum 
kita dapat percaya pada Injil.  Kita harus terputus dari kebergantungan pada diri 
sendiri terlebih dahulu sebelum kita benar-benar dapat sepenuhnya bergantung 
pada Kristus.  Kita harus menyingkirkan semua kepercayaan kepada kebenaran 
kita sendiri, atau kita tidak dapat memiliki kepercayaan yang benar di dalam-
Nya.  Sebelum kita dibebaskan dari kepercayaan pada segala sesuatu yang kita 
lakukan, kita tidak dapat sepenuhnya percaya pada apa yang Ia telah derita dan 
lakukan.”23

Wesley mendefinisikan iman yang menyelamatkan dengan tiga persyaratan: 
(1) memercayai kemurahan dan pengampunan Allah; (2) menerima jaminan 
dalam kehidupan orang percaya, misalnya bahwa Yesus adalah Putra Allah; dan 
(3) mengekspresikan kebergantungan pada Kristus, dan menyerahkan hidupnya 
kepada Kristus sebagai Tuhan.  Bagi Wesley, kepercayaan itu sepenuhnya dieks-
presikan dalam ketaatan.24  Ini merupakan kesepakatan yang dimiliki oleh Armi- 
nian pada hari ini, yang juga menekankan kepentingan dari perbuatan sebagai 
kondisi bagi keselamatan.25

Arti dari penebusan
Pada umumnya Arminian berpegang pada pandangan pemerintahan dari 

kematian Kristus, yang diajarkan oleh Grotius, bahwa kematian Kristus bukan 
merupakan kematian substitusionari bagi orang berdosa.  Kristus menderita 
untuk memuaskan keadilan atau pemerintahan dari Allah.  Jadi, Kristus bukan 
mati bagi umat manusia, melainkan Kristus membuat “tanda pembayaran” yang 
memuaskan pemerintahan Allah.  Oleh karena itu, Allah mengesampingkan 
tuntutan hukum dan mengampuni orang-orang berdosa atas dasar bahwa 
pemerintahan-Nya telah ditinggikan dan dihormati (lih. pembahasan lebih 
lanjut tentang hal ini di bab 24, “Soteriologi: Doktrin Keselamatan,” juga pada 
H. Orton Wiley, Christian Theology, 3 vol. [Kansas City, Mo.: Beacon Hill, 
1952], 2:270-300). 
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Jangkauan penebusan
Arminian mengajarkan bahwa penebusan Kristus adalah universal.  “Hal 

itu tidak berarti bahwa semua umat manusia akan diselamatkan tanpa syarat, 
tetapi bahwa pengorbanan Kristus memuaskan klaim-klaim dari hukum Allah 
dan membuat keselamatan jadi memungkinkan bagi semua orang.”26  Provisi dari 
Kristus dalam penebusan-Nya adalah untuk setiap orang; hal itu cukup untuk 
menyelamatkan setiap orang (meskipun tidak semua akan selamat).  Kitab Suci 
menekankan provisi universal (Yoh. 3:16-17; Rm. 5:8; 18; 2Kor. 5:14-15; 1Tim. 
2:4; 4:10; Ibr. 2:9; 10:29; 2Ptr. 2:1; 1Yoh. 2:2; 4:14).  Oleh karena Kristus 
memberikan provisi bagi semua orang, maka proklamasi Injil adalah kepada 
semua orang (Mat. 28:19; Mrk. 16:15; Luk. 24:47).

Arminian juga mengajarkan bahwa yang termasuk ke dalam manfaat dari 
penebusan adalah sebagai berikut:

(1) Keberlangsungan dari keberadaan umat manusia.  Sangatlah tidak 
masuk akal apabila umat manusia diizinkan untuk berkembang biak 
dalam dosa dan kerusakannya, dan tidak ada provisi yang dilakukan 
untuk keselamatan mereka . . . (2) Restorasi bagi semua umat manusia 
sampai pada tahap penyelamatan.  Penebusan disediakan bagi semua 
orang tanpa syarat.  Pemberian cuma-cuma dari anugerah.  Termasuk 
di dalamnya adalah pemulihan dari Roh Kudus bagi umat manusia di 
mana Roh memberikan pencerahan, membangkitkan dan meyakinkan.  
Jadi, manusia bukan hanya diberikan kapasitas untuk pertobatan yang 
benar, tetapi juga diberi pertolongan berdasarkan kemurahan dari Roh 
Kudus . . . (3) Keselamatan bagi mereka yang mati sejak bayi.  Kita 
harus menganggap penebusan telah memenuhi keselamatan aktual bagi 
mereka yang mati pada waktu masih bayi.27

keselamatan Dapat hilang
Arminian telah menganut doktrin bahwa orang percaya dapat kehilangan 

keselamatan mereka.  Meskipun Arminius sendiri tidak secara jelas menyatakan 
bahwa orang percaya dapat terhilang, namun kesimpulannya mengarah ke sana. 
Arminius mengajarkan bahwa manusia diselamatkan oleh anugerah tetapi tidak 
terpisah dari kehendak bebasnya.  Kehendak tetap bebas.  Arminius menekankan 
bahwa kehendak bebas harus dipergunakan dalam ketekunan orang percaya, 
kalau tidak maka keselamatan mereka bisa hilang.  “Hal itu tidak dapat dihindari 
bahwa kehendak bebas harus menang dalam mempertahankan anugerah yang 
dilimpahkan, namun dengan pertolongan anugerah yang telah diberikan terle- 
bih dahulu, dan hal itu tetap dalam kuasa dari kehendak bebas untuk menolak 
anugerah yang dilimpahkan atau menolak anugerah itu, karena anugerah itu 
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bukan merupakan tindakan impoten dari Allah, yang tidak dapat ditolak oleh 
kehendak bebas manusia.”28

John Wesley juga mengajarkan bahwa orang percaya boleh “membuat karam 
kapal dari iman dan hati nurani yang baik, sehingga ia bisa jatuh, bukan hanya 
sementara, namun sampai pada akhirnya, sehingga binasa untuk selamanya.” 
Dasar dari seseorang kehilangan keselamatannya ditemukan dalam bagian seperti 
2 Timotius 2:5 dan Ibrani 6:4-6.

ringkaSan evaluaSi dari Teologi arminian

Arminianisme menekankan sejumlah hal-hal yang penting.  Penekanan pada 
tanggung jawab manusia tentu saja merupakan faktor yang alkitabiah: Manusia 
harus percaya dan diselamatkan (Yoh. 3:16; Kis. 16:31, dll.).  Apabila manusia 
menolak untuk percaya, maka ia akan terhilang (Yoh. 5:40; 7:17).  Penekanan 
Arminianisme pada penebusan universal juga alkitabiah (1Tim. 4:10; 2Ptr. 2:1; 
1Yoh. 2:2).

Beberapa hal dari Arminianisme yang perlu dievaluasi.  (1) Arminianisme 
menyangkali imputasi dari dosa; tidak ada yang dihukum secara kekal karena 
dosa asal.  Manusia dihukum karena dosanya sendiri.  Hal ini terlihat berbeda 
dengan apa yang dinyatakan di Roma 5:12-21.

(2) Meskipun ada beragam penafsiran, namun secara umum Arminian 
mengajarkan bahwa efek dari Kejatuhan dihapuskan melalui anugerah penda- 
huluan yang diberikan kepada semua orang, dan memampukan setiap orang 
untuk bekerjasama dengan Allah dalam keselamatan.  Namun, tidak ada indikasi 
yang jelas tentang anugerah pendahuluan di Kitab Suci.

(3) Arminian mengajarkan bahwa Kejatuhan tidak menghancurkan kehendak 
bebas manusia; lebih jauh mereka mengajarkan bahwa anugerah pendahuluan 
menggerakkan hati orang tidak percaya, dan memampukan mereka untuk 
bekerja sama dengan Allah dalam keselamatan dengan suatu tindakan dari 
kehendak.  Sementara memang benar bahwa manusia harus bertanggung jawab 
dalam merespons Injil (Yoh. 5:40), kehendak manusia telah rusak akibat dari 
Kejatuhan (Rm. 3:11-12; Ef. 2:1); manusia membutuhkan anugerah Allah untuk 
keselamatan (Ef. 2:8; Kis. 13:48; 16:14).

 (4) Arminian menghubungkan predestinasi dengan kemahatahuan Allah akan 
tindakan manusia. Mereka menekankan bahwa Allah mengetahui sebelumnya 
siapa yang akan percaya, dan Ia memilih mereka.  Dalam Arminianisme, pemi- 
lihan dan predestinasi dikondisikan oleh iman. Kata kemahatahuan (Yunani,  
prognosis), pada dasarnya ekuivalen dengan pilihan (lih. Rm. 11:2; 1Ptr. 1:20). 
Data tentang kemahatahuan Allah berasal dari rencana sebelumnya, bukan dari 
informasi sebelumnya.
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(5) Arminianisme menekankan partisipasi dan tanggung jawab manusia 
dalam keselamatan: menyadari dosa, berpaling dari dosa, pertobatan, pengakuan, 
dan iman.  Bagi Arminianisme, pertobatan melibatkan perubahan tindakan, 
meninggalkan dosa, sementara kata Alkitab pertobatan (Yunani, metanoia) berarti 
“perubahan pikiran.”  Meskipun penekanan akan tanggung jawab manusia adalah 
signifikan, namun apabila melibatkan persyaratan berganda untuk keselamatan, 
maka penekanan ini akan menjadi hal yang serius, karena kemurnian dari kese- 
lamatan hanya berdasarkan anugerah dipertaruhkan.  Kondisi keselamatan yang 
ditekan di Kitab Suci semata-mata adalah iman kepada Kristus (Yoh. 3:16; 
Kis. 16:31; Rm. 10:9 dll.).

(6) Arminianisme mengajarkan bahwa orang-orang percaya dapat kehilangan 
keselamatan mereka karena kehendak manusia tetap bebas, sehingga mereka 
bisa menyangkali iman mereka yang semula kepada Kristus dan memilih untuk 
berdosa.  Sering kali pandangan ini berdasarkan pada ayat kontroversial seperti 
Ibrani 6:4-6 dan 2 Petrus 2:20-22.  Namun demikian, penekanan yang jelas dari 
Kitab Suci adalah bahwa orang percaya memiliki hidup yang kekal pada saat 
sekarang (Yoh. 3:16; 1Yoh. 5:11-13) dan tetap dijamin oleh Kristus (Yoh. 10:28) 
berdasarkan pada apa yang telah Ia kerjakan (Rm. 5:1; 8:1).

CaTaTan

1. Earle E. Cairns, Christianity Through the Centuries (Grand Rapids: Zondervan, 1954),
351.

2.	 Philip	Schaff,	The Creeds of Christendom, 3 vol., edisi ke-4 (Cetak ulang.  Grand Rapids:
Baker, 1977), 1:513-514.  Kanon dari Synod of Dort diberikan di 3:550-597.

3. Ibid., 1:516.

4. John McClintock dan James Strong, Cyclopaedia of Biblical, Theological and Eccle- 
siastical Literature, 12 vol. (Grand Rapids: Baker, 1970), 1:416-417.

5.	 Schaff,	The Creeds of Christendom, 1:659.

6. McClintock dan Strong, Cyclopaedia of Biblical Literature, 1:417.

7.	 Philip	Schaff,	The Creeds of Christendom,	3:545-549.		Schaff	memberikan	juga	paralel	
dari	teks	Belanda	dan	Latin,	teks	Belanda	mengambil	edisi	pertama	tahun	1612,	dan	
edisi	Latin	dari	edisi	tahun	1616.		Terjemahan	Inggis	dibuat	untuk	edisi	Schaff	dari	The 
Creeds of Christendom.

8. H. Orton Wiley, Christian Theology, 3 vol. (Kansas City, Mo.: Beacon Hill, 1952), 2:97-
98.

9. Ibid., 2:107-108.

10. Ibid., 2:108.

11. Ibid., 2:135.

12. Carl Bangs, Arminius (Nashville: Abingdon, 1971), 352.

13. Wiley, Christian Theology, 2:337.



127Teologi ArminiAn

14. Ibid., 2:341.

15. Steve Harper, John Wesley’s Message for Today (Grand Rapids: Zondervan, 1983), 42.

16. Wiley, Christian Theology, 2:346.

17. Paul A. Mickey, Essentials of Wesleyan Theology (Grand Rapids: Zondervan, 1980), 86.

18. Wiley, Christian Theology, 2:353.

19. Ibid., 2:356-357.

20. Mickey, Essentials of Wesleyan Theology, 133.

21. Harper, John Wesley’s Message for Today, 50.

22. Ibid., 51-53.

23. Ibid., 53.

24.	 Ibid.,	55-57.		Lihat	juga	kutipan	dari	tulisan	Wesley	tentang	pertobatan	dan	iman	dalam	
Robert W. Burtner dan Robert E. Chiles, John Wesley’s Theology (Nashville: Abingdon, 
1982), 151-162.

25. Wiley, Christian Theology, 2:373.

26. Ibid., 2:295.

27. Ibid., 2:297.

28. Bangs, Arminius, 216.

29.		Richard	S.	Taylor,	“Historical	and	Modern	Significance	of	Wesleyan	Theology,”	dalam
A Contemporary Wesleyan Theology: Biblical Systematic and Practical, 2 vol., diedit
oleh	Charles	W.	Carter,	R.	Duane	Thompson,	dan	Charles	R.	Wilson	(Grand	Rapids:
Zondervan [Asbury], 1983), 1:63.

unTuk STudi lebih lanjuT TenTang Teologi arminian

** Carl Bangs. Arminius (Nashville: Abingdon, 1971).

** Robert W. Burtner dan Robert E. Chiles, eds., John Wesley’s Theology (Nashville: 
Abingdon, 1982).

** Charles W. Carter, ed., A Contemporary Wesleyan Theology (Grand  Rapids: Asbury, 
1983).

*	J.	K.	Grider,	“Arminianism.”	 	Dalam	Walter	A.	Elwell,	ed.,	Evangelical Dictionary of 
Theology (Grand Rapids: Baker, 1984), 79-81.

* Steve Harper, John Wesley’s Message for Today (Grand Rapids: Zondervan, 1983).

* A. W. Harrison. Arminianism	(London:	Duckworth,	1937).

**	Thomas	A.	Langford,	Practical Divinity: Theology in the Wesleyan Tradition (Nashville: 
Abingdon, 1983).

* Paul A. Mickey, Essentials of Wesleyan Theology (Grand Rapids: Zondervan, 1980.
United Methodist).

	*	Thomas	C.	Oden,	Doctrinal Standards in the Wesleyan Tradition (Grand Rapids:
Zondervan, 1988).

* Roger E. Olson, Arminian Theology: Myths and Realities	(Downers	Grove,	Ill.:	2006).
Membahas tentang kesalahpahaman terhadap teologi Arminian.



The Moody handbook of Theology128

** H. Orton Wiley, Christian Theology, 3 vol. (Kansas City, Mo.: Beacon Hill, 1952).  Karya 
paling	lengkap	dan	penting	yang	menjelaskan	tentang	keunikan	dari	teologi	Arminian	
dan ditulis dari sudut pertanyaan seorang Nazarene.

* Mildred Bangs Wynkoop, Foundations of Wesleyan-Arminian Theology (Kansas City,
Mo: Beacon Hill, 1967).



teologi
kovenan

35

Teologi Kovenan merupakan suatu sistem penafsiran untuk Kitab Suci 
berdasarkan pada dua kovenan; kovenan kerja dan kovenan anugerah.  Sebagian 
teolog kovenan membagi menjadi tiga kovenan: Kerja, penebusan dan anugerah.  
Teologi Kovenan mengajarkan bahwa Allah secara inisial membuat kovenan 
kerja dengan Adam, menjanjikan hidup kekal bagi yang taat dan kematian 
bagi mereka yang tidak taat.  Adam gagal, dan kematian memasuki kehidupan 
umat manusia.  Namun, Allah bertindak untuk menyelesaikan dilema manusia 
dengan memberikan kovenan anugerah, di mana melaluinya masalah dosa dan 
kematian dapat diselesaikan.  Kristus adalah mediator terakhir dari kovenan 
anugerah Allah.

Latar BeLakang Sejarah dari teoLogi kovenan 

Johann Bullinger
Johann Heinrich Bullinger (1504–1575) mengikuti Ulrich Zwingli 

sebagai pemimpin Reformasi di Zurich.  Sebagaimana halnya dengan para 
Reformator yang lain, Bullinger berpegang pada otoritas dari Kitab Suci 
dan mengkhotbahkan doktrin Alkitabiah yang juga diterbitkan.  Ia menulis 
banyak sekali karya tulis, yaitu sebanyak 150 buku.  Ia merupakan pemimpin 
yang berpengaruh dalam gereja Reformed, hanya kedua dari Calvin dalam hal 
otoritas.

Bullinger merupakan penulis satu-satunya dari Second Helvetic Confession 
dari tahun 1566, suatu pengakuan yang memberikan pernyataan yang jelas 
tentang iman Reformed.1  Ia juga berperan di dalam perkembangan teologi 
kovenan, dan mengajarkan perwakilan federal dalam keselamatan di bukunya 
Compendium of the Christian Religion.

Johanes Wollebius2

Johannes Wollebius (1586–1629), yang mengajarkan studi PB di Basel, 
Switzerland, menerbitkan Compendium of Christian Theology pada tahun 
1626 yang mendukung teologi Reformed.  Wollebius mengajarkan bahwa Allah 
membuat sebuah kovenan kerja dengan Adam, di mana Allah berkuasa atas 
manusia sebelum Kejatuhan.  Wollebius menjelaskan kovenan kerja sebagaimana 
biasanya dijelaskan: “Janji kehidupan kekal bagi mereka yang taat dan ancaman 
kematian bagi mereka yang tidak taat.”  Wollebius memahami dua pohon 
dalam taman sebagai sakramen-sakramen dari kovenan kerja.
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Wollebius juga mengajarkan kovenan anugerah, yang dibuat berdasarkan 
kemurahan Allah setelah Kejatuhan.  Kovenan anugerah, yang disebarkan sepan-
jang abad setelah Kejatuhan, diperantarai oleh Kristus.  Wollebius menunjuk pada 
PL dan PB.  PL meliputi tiga zaman: Adam sampai Abraham, Abraham sampai 
Musa, dan Musa sampai Kristus.  PB adalah masa setelah kedatangan Kristus.  
Wollebius menekankan lima perbedaan antara dua pelaksanaan kovenan di PL 
dan PB.  Sakramen-sakramen kovenan kerja adalah sunat dan upacara Paskah 
di PL dan baptisan dan Perjamuan Tuhan di PB.

William ames3

William Ames (1576–1633) adalah seorang terpelajar, dan seorang teolog 
Puritan yang dihormati di Inggris dan di Belanda.  Ia secara keras melawan 
Arminianisme, dan melibatkan diri di Synod of Dort.  Ames, seperti Wollebius, 
mengajarkan kovenan kerja yang didirikan sebelum Kejatuhan.  Namun, Ames 
berpandangan bahwa kovenan kerja lingkupnya universal, dan diteruskan setelah 
Kejatuhan.  Dalam penggenapannya bergantung pada ketaatan manusia pada 
Allah.  Beberapa teolog menempatkan ide dari keberlangsungan kovenan di 
bawah kovenan hukum, bukan mengusulkan bahwa hal itu milik dari kovenan 
kerja.

Ames mengajarkan kovenan anugerah dibuat setelah Kejatuhan, tetapi ia 
lebih memilih untuk menyebutnya sebagai perjanjian karena hal itu berkaitan 
dengan kematian Kristus.  Ames melihat Allah sebagai partisipan tunggal dalam 
kovenan anugerah.  Ia mengajarkan tentang kecukupan universal tetapi pene- 
rapannya hanya terbatas pada mereka yang dimaksudkan oleh Allah.  Ames juga 
memahami bahwa kovenan anugerah dilaksanakan di PL dan PB; di PL meliputi 
dua zaman, sebelum Musa dan setelah Musa; di PB juga meliputi dua zaman, 
dari Kristus sampai akhir zaman, dan akhir dari semua itu.  Pada akhirnya tujuan 
dari kovenan akan tercapai: Kemuliaan Allah dan keselamatan manusia.  Tanda 
dari kovenan anugerah adalah baptisan, oleh karena itu bayi harus dibaptiskan.

Johannes Cocceius
Johannes Cocceius (1603–1669), yang mengajar di Bremen, Franeker 

dan Leiden, adalah seorang pemimpin dalam perkembangan teologi kovenan.  
Teologi kovenan menjadi semakin jelas dalam tulisannya.  Cocceius menekankan 
suatu eksegetikal teologi yang alkitabiah, di mana ia mengakui kebutuhan suatu 
teologi yang berasal dari Kitab Suci sendiri, sebagaimana yang telah dilakukan 
oleh para Reformator.

Cocceius mengajarkan bahwa Allah memasuki kovenan kerja dengan 
Adam.4  Kovenan ini memampukan Adam untuk menikmati persekutuan dan 
pertemanan dengan Allah.  Cocceius mengajarkan bahwa Adam mewakili seluruh 
umat manusia dalam kovenan kerja itu.  Apabila Adam taat pada Allah, maka ia 
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akan sampai pada pengetahuan dan pemahaman bagi kebaikan dirinya; apabila 
ia tidak taat, ia akan masuk pada yang jahat atau kematian.  Menurut Cocceius, 
pohon kehidupan merupakan “sakramen dari kota surgawi dan hidup kekal.”  
Karena Kristus hidup, maka pohon kehidupan menunjuk pada Putra Allah.  
Melalui dosanya, Adam menjadi bersalah, jatuh dari persekutuan dengan Allah, 
dari pengharapan akan hidup kekal, dari anugerah spiritual, dari kebenaran, dari 
otoritas atas makhluk ciptaan, dan dari hidup secara fisik.

Cocceius mengajarkan suatu dasar universalitik dari kovenan anugerah.5 
Allah berusaha untuk memperlihatkan kemurahan-Nya yang tidak dapat dieks- 
presikan dan “memberikan kebaikan dan kepanjangsabaran yang tidak terkatakan 
kepada seluruh umat manusia.”  Tetapi, hal itu adalah melalui seorang pengantara 
yang seorang diri dapat menebus dosa.  Kematian Kristus merupakan “jaminan 
yang telah efektif sejak awal, bahkan sebelum Sang Putra, dalam pandangan jasa-
Nya pada masa yang akan datang, telah memenuhi janji-Nya dengan menggenapi 
karya penebusan.  Meskipun, Putra Allah belum mengangkat kebersalahan dari 
dosa, namun hal itu tidak diperhitungkan lagi atas kita.”  Hal ini menjadi poin 
perdebatan bagi Cocceius.  Cocceius juga membedakan “dua masa,” pertama di 
PL “dalam penantian akan Kristus,” sedangkan di PB adalah “dalam iman kepada 
Kristus yang telah dinyatakan.”  Tetapi Cocceius menekankan bahwa baik di 
zaman PL maupun di PB, orang-orang selalu diselamatkan berdasarkan anugerah.

Herman Witsius
Herman Witsius (1636–1708) memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang 

teologi kovenan.  Ia menjelaskan kovenan kerja sebagai “kesepakatan antara 
Allah dengan Adam yang diciptakan berdasarkan gambar Allah untuk menjadi 
kepala dari semua umat manusia, dengan itu Allah menjanjikan kepadanya 
hidup kekal dan kebahagiaan, apabila ia menaati semua dengan sempurna, 
ditambah ancaman kematian, apabila ia berdosa, bahkan lebih rinci; apabila 
Adam menerima persyaratan ini.”6  Definisi ini sangat berhubungan dengan 
teologi kovenan: Adam sebagai kepala perwakilan dari umat manusia, dan 
kovenan kerja dengan janji hidup kekal apabila taat dan ancaman kematian 
apabila tidak taat.

Witsius juga menjelaskan hasil dari kovenan itu dan solusi yang diberikan 
oleh Allah.

(1) Aturan dari kovenan . . . mengikat seorang dan semua yang lain 
dalam keadaan apa pun sampai pada kesempurnaan dalam melakukan 
tugas; (2) hidup kekal dijanjikan dalam kovenan itu tidak dapat diper- 
oleh berdasarkan kondisi yang lain, selain ketaatan yang sempurna yang 
harus dipenuhi secara rinci; (3) tidak ada ketidaktaatan yang terlepas 
dari tali Allah dan selalu hukuman dosa adalah maut.  Hukum ini tidak 
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meniadakan sponsor yang memenuhi tuntutan di tempat manusia 
dengan membayar hukuman dan memenuhi persyaratan itu.7

Jadi, sementara manusia telah ditetapkan untuk mati, Allah juga memberi- 
kan solusi.

Kovenan anugerah yang baru memperlihatkan kekayaan yang tidak terse- 
lidiki dari hikmat Allah “lebih jelas daripada apabila semua mendapatkan 
kebahagiaan apabila manusia hidup berdasarkan kovenan yang pertama.”8  
Witsius menjabarkan hal ini sebagai sebuah kovenan yang disahkan antara Allah 
dan Kristus, dengan janji yang dibuat untuk Kristus sendiri (Gal. 3:17).

Pengakuan iman Westminster
Salah satu pernyataan-pernyataan terawal tentang teologi kovenan dapat 

ditemukan di Pengakuan Iman Westminster tahun 1647.  Pernyataan itu berbunyi 
sebagai berikut:9

1. Jarak antara Allah dan ciptaan-Nya sangat besar, sehingga mes- 
kipun makhluk yang berakal budi itu harus taat pada Allah sebagai 
Penciptanya, mereka tetap tidak akan pernah dapat menyadari berkat 
atau upah dari-Nya tanpa kerelaan-Nya untuk merendahkan diri pada 
mereka.  Dan karenanya Allah berkenan untuk mengadakan kovenan-
kovenan dengan manusia.

2. Kovenan pertama yang dibuat dengan manusia adalah kovenan
kerja.  Di dalamnya kehidupan dijanjikan kepada Adam dan melaluinya 
kepada keturunannya, dengan persyaratan ketaatan personal yang 
sempurna.

3. Karena kejatuhannya, maka manusia tidak dapat hidup di bawah 
kovenan itu, dan dengan demikian Tuhan membuat kovenan yang 
kedua, yaitu kovenan anugerah.  Di dalamnya Allah dengan cuma-cuma 
menawarkan kepada orang berdosa, hidup dan keselamatan melalui 
Yesus Kristus.  Ia menuntut iman di dalam Yesus untuk diselamatkan 
dan janji-janji untuk memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang 
yang ditetapkan untuk hidup, sehingga mereka akan bersedia dan dapat 
percaya.

4. Kovenan anugerah ini sering kali disebutkan di Kitab Suci sebagai
perjanjian, dengan referensi pada kematian Yesus Kristus, sebagai 
pemberi janji, dan untuk warisan kekal dan segala sesuatu termasuk 
di dalam warisan itu.

5. Kovenan ini dilaksanakan secara berbeda pada zaman hukum dan
pada zaman Injil.  Di bawah hukum, hal itu dilaksanakan dengan janji-
janji, nubuat, korban-korban, sunat, domba paskah, dan tipologi serta 
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aturan lain yang diberikan pada orang Yahudi, semua menubuatkan 
tentang Kristus.  Untuk zaman itu kovenan diberikan di bawah hukum 
melalui pekerjaan Roh yang cukup dan efektif dalam mengajar orang 
pilihan dan membangun iman mereka dalam perjanjian akan Mesias, di 
mana melalui-Nya mereka akan mendapatkan pengampunan penuh atas 
dosa-dosa mereka dan mendapatkan keselamatan kekal.  Administrasi 
ini disebut PL.

6. Di bawah Injil, Kristus sendiri, sebagai substansi dari anugerah
Allah, dinyatakan.  Peraturan PB ini adalah pemberitaan Firman Tuhan 
dan pelaksanaan sakramen baptisan dan Perjamuan Tuhan.  Meskipun 
hal ini lebih sedikit jumlahnya dan lebih sederhana, dan kurang mulia 
kelihatan dari luar, namun mereka tersedia bagi semua bangsa, Yahudi 
dan non-Yahudi, dan di dalamnya kuasa spiritual dari kovenan anugerah 
itu lebih dikembangkan dengan penuh.  Tidak ada perbedaan yang 
esensial dari kedua kovenan anugerah itu, tetapi satu kovenan dan 
kovenan yang sama di bawah dispensasi yang berbeda.

Pengakuan doktrinaL dari teoLogi kovenan

Kovenan Kerja
Definisi.  Kovenan ini secara beragam disebut kovenan hidup, karena 

mencerminkan upah dari ketaatan; hal itu juga disebut kovenan kerja karena 
perbuatan merupakan syarat yang dihubungkan dengan janji itu.  Kovenan kerja 
dapat dijelaskan sebagai berikut: Allah masuk ke dalam sebuah kovenan dengan 
Adam sebagai kepala perwakilan dari umat manusia, di mana di dalamnya Allah 
berjanji akan memberkati Adam dengan hidup kekal apabila ia taat; apabila ia 
tidak menaati Allah, maka Adam akan dihukum dengan kematian.10

Dasar Kitab Suci.  Meskipun tidak disebutkan secara spesifik tentang 
kovenan pada pasal-pasal awal dari kitab Kejadian, eksistensi dari kovenan itu 
disebutkan secara implisit.  Sebuah kovenan melibatkan kesepakatan di antara 
dua pihak.  Dalam kasus ini, antara Allah dan Adam di Kejadian 2:16-17, di 
mana Allah menetapkan persyaratan-persyaratan untuk kovenan itu.11  Prinsip 
kovenan juga disebutkan di Imamat 18:5; Yehezkiel 20:11, 13, 20; Lukas 10:28; 
Roma 7:10; 10:15; dan Galatia 3:12, di mana ayat-ayat ini berbicara tentang 
hukum yang bertujuan untuk memberikan hidup.12

Gambaran.  (1) Janjinya.  Janji dari kovenan kerja adalah apabila Adam 
menaati perintah Allah, maka ia tidak akan mati; hal ini merupakan pernyataan 
negatif dari Kejadian 2:17, “Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik 
dan yang jahat itu, janganlah kaumakan buahnya, sebab pada hari engkau 
memakannya, pastilah engkau mati.”  Dengan kata lain, apabila Adam tidak 
makan buah itu, maka ia akan hidup.  Janji kepada Adam ini konsisten dengan 
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bagian lain dari Kitab Suci yang menekankan kovenan atau hukum, di mana 
Allah menempatkan manusia di bawahnya.  Janji untuk ketaatan bukan hanya 
keberlangsungan kehidupan moral karena hal itu telah dimilikinya.  “Kehidupan 
yang dijanjikan termasuk kebahagiaan, kekudusan dan eksistensi yang kekal dari 
jiwa dan tubuh,”13 yaitu hidup kekal.  Ini merupakan “hidup yang dinaikkan 
sampai pada perkembangan yang tertinggi dalam kebahagiaan dan kemuliaan.”14

(2) Persyaratan.  Persyaratan yang Allah berikan kepada Adam adalah 
ketaatan yang sempurna.  Ini merupakan persyaratan untuk penerimaan yang 
disebut juga dalam bagian lain di Kitab Suci (lih. Gal. 3:10; Yak. 2:10).  Adam 
diperintahkan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan 
jahat (Kej. 2:17); ini merupakan persyaratan.  Ujiannya adalah apakah manusia 
akan taat kepada Allah atau mengikuti penilaiannya sendiri.15

(3) Hukuman.  Penghukuman untuk ketidaktaatan kepada kovenan kerja 
adalah “kematian” (Kej. 2:17).16  Istilah itu harus dipahami sebagai komprehen- 
sif, termasuk di dalamnya semua hal yang jahat.  Kematian dipahami sebagai 
segala sesuatu yang berlawanan dengan apa yang dijanjikan kepada Adam 
untuk hidup; Adam berdiri untuk mendapatkan hidup secara fisikal, spiritual, 
dan kekal.  “Kehidupan yang dijanjikan . . . termasuk semua yang melibatkan 
kebahagiaan, kekudusan, dan eksistensi kekal dari jiwa dan tubuh; dan karena 
itu kematian harus melibatkan bukan hanya semua kesengsaraan dalam hidup 
ini dan kehancuran dari tubuh, melainkan juga semua yang dimaksudkan oleh 
kematian spiritual dan kekal.”17

(4) Status sekarang dari kovenan kerja.  Hal ini dapat dijawab dengan dua 
cara.  Pertama, kovenan kerja tidak dibatalkan.  Allah tetap menuntut ketaatan 
yang sempurna dari manusia, sebagaimana yang Ia tuntut dari Adam (Im. 18:5; 
Rm. 10:5; Gal. 3:12); lebih lanjut, kutuk kematian merupakan bukti bahwa 
kovenan itu tidak dibatalkan.  Namun, kovenan itu dapat dipandang sebagai 
dibatalkan dalam pengertian bahwa kewajiban itu telah dipenuhi di dalam 
Kristus.18  Beberapa teolog kovenan sangat menekankan bahwa kovenan kerja 
tidak lagi berlaku.19

Kovenan Penebusan
Para teolog kovenan memandang kovenan secara berbeda.  Sebagian hanya 

menunjuk pada kovenan kerja dan kovenan anugerah, sementara yang lain 
menunjuk pada kovenan kerja, penebusan, dan anugerah.  Kovenan penebusan 
dan kovenan anugerah tidak boleh dipahami sebagai kovenan yang terpisah,  
tetapi “dua cara atau fase dari satu kovenan evangelikal yang berdasarkan 
kemurahan.”20

Definisi.  Kovenan penebusan dibuat antara Allah Bapa dengan Allah Putra 
sejak kekekalan, di mana mereka “membuat kovenan bersama untuk menebus 
umat manusia, Bapa memilih Putra untuk menjadi mediator; Adam yang Kedua, 
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yang hidupnya diberikan untuk keselamatan dunia, dan Putra Allah menerima 
perintah ini, berjanji bahwa Ia akan melakukan perkerjaan yang Bapa berikan 
kepada-Nya dan akan memenuhi semua kebenaran dengan menaati hukum   
Allah.”21

Dasar Kitab Suci.  Ada banyak ayat-ayat Kitab Suci yang menekankan 
natur kekekalan dari rencana keselamatan (Ef. 1:3-14; 3:11; 2Tes. 2:13; 2Tim. 
1:9; Yak. 2:5; 1Ptr. 1:2).  Lebih lanjut, Kristus menunjuk pada kedatangan-Nya 
sebagai utusan (Yoh. 5:30, 43; 6:38-40; 17:4-12).  Kristus juga dinyatakan sebagai 
wakil dari umat manusia, kepala dari kovenan (Rm. 5:12-21; 1Kor. 15:22).22

Dalam rencana kekal Allah, ditetapkan bahwa Bapa akan merencanakan 
penebusan melalui pilihan dan predestinasi; Putra Allah akan menyediakan 
penebusan melalui kematian-Nya untuk menebus dosa; Roh Kudus akan meng- 
efektifkan rencana itu melalui melahirkan baru dan memeteraikan orang per- 
caya (Ef. 1:3-14). 

Gambaran.  Gambaran dari kovenan penebusan berhubungan dengan 
pekerjaan yang diberikan kepada Putra Allah.  Untuk mencapai penebusan bagi 
manusia, Kristus harus menjadi manusia dalam suatu inkarnasi yang murni (Rm. 
8:3).  Sebagai wakil dari manusia, Kristus menjadi jaminan bagi kovenan yang 
lebih baik—suatu kovenan yang benar-benar dapat menyelamatkan (Ibr. 7:22).  
Kristus menundukkan diri-Nya sendiri pada ketetapan-ketetapan yang ada dalam 
hukum, dan memenuhi semua tuntutan hukum itu dengan sempurna, sehingga 
Ia dapat menebus umat manusia yang berada di bawah perbudakan hukum (Gal. 
4:4-5).  Kemerdekaan yang sesungguhnya dari perbudakan hukum itu terjadi 
melalui kematian Kristus yang menebus orang berdosa (Gal. 3:13).

Kovenan anugerah
Definisi.  Kovenan anugerah dibuat oleh Allah dengan orang pilihan, di 

mana Ia menawarkan keselamatan bagi orang pilihan yang berdosa di dalam 
Kristus (Ada perbedaan pandangan di antara para teolog Reformed berkaitan 
dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kovenan ini: Sebagian mengusulkan 
mereka adalah “orang berdosa;” yang mengusulkan mereka adalah “orang ber- 
dosa pilihan di dalam Kristus”).23

Dasar Kitab Suci.  Dasar Kitab Suci untuk kovenan anugerah sering kali 
diulang-ulang dalam frasa, “Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu” (Kej. 
17;7; lih. Yer. 31:33; 32:38-40; Yeh. 34:23-31; 36:25-28; 37:26-27; 2Kor. 
6:16-18; Ibr. 8:10).

Gambaran.24  (1) Hal itu merupakan kovenan kemurahan.  Allah memberi- 
kan Putra-Nya sebagai jaminan untuk keselamatan kita; melalui anugerah-Nya,   
Allah memampukan manusia untuk memenuhi tuntutan dari tanggung jawab 
kovenan dengan pemberian Roh Kudus.  (2) Hal itu merupakan kovenan Trini- 
tarian.  Asal dari kovenan itu adalah dalam pilihan kasih Allah Bapa, penebusan 
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oleh Putra Allah, dan aplikasi oleh Roh Kudus (Ef. 1:3-14).  (3) Hal itu adalah 
kovenan yang tidak dapat digagalkan dan kekal.  Kovenan ini tidak dapat 
berubah; Allah akan selamanya setia pada kovenan yang Ia telah janjikan dan 
sediakan.  (4) Hal itu merupakan kovenan partikular.  Hal itu bukan merupakan 
kovenan universal, karena hal itu tidak dimaksudkan untuk setiap orang; hanya 
orang pilihan yang menjadi objek dari kovenan itu.  (5) Hal itu tidak sama dalam 
semua dispensasi.  Ringkasan dari frasa, “Aku akan menjadi Allahmu,” merupakan 
suatu frasa yang menyatukan baik PL maupun PB (Kej. 17:7; Kel. 19:5; 20:2; 
Ul. 29:13; 2Sam. 7:14; Yer. 31:33; Ibr. 8:10).  Hal ini dapat dilihat lebih jauh 
pada manusia yang diselamatkan dalam segala zaman (Gal. 1:8-9).

Teologi Pengganti
Teologi kovenan juga dikenal dengan teologi pengganti.  Teologi pengganti 

adalah teologi kovenan yang khusus.  Terminologi ini menunjukkan pengajarannya 
bahwa gereja telah menggantikan Israel dalam program Allah.  Mereka percaya 
bahwa karena Israel menolak Yesus sebagai Mesias, Tuhan telah menggantikan 
Israel dengan gereja.  Israel tidak lagi memiliki masa depan dalam rencana Allah. 
Janji yang dibuat Allah kepada orang Israel telah digenapi di dalam gereja.25

Disintegrasi Israel sebagai sebuah bangsa dan penyebaran orang Yahudi 
di antara bangsa-bangsa merupakan argumen tambahan yang digunakan oleh 
para ahli teologi pengganti untuk memperdalam keyakinan mereka.  Karena 
gereja telah menggantikan Israel dalam rencana Allah, janji-janji yang dibuat 
untuk Israel yang telah atau pada akhirnya akan digenapi dalam gereja.

Teologi pengganti berkembang sepanjang abad.  Agustinus (354–430 M) 
mengamati bahwa Israel telah digantikan oleh gereja.  Ia yakin bahwa janji 
yang pada awalnya diperuntukkan bagi Israel akan digenapi dalam gereja.  Para 
pemimpin gereja, seperti Jerome dan Chrysostom, memicu polemik yang keras 
terhadap orang Yahudi.  Selama Masa Kegelapan anti-Semit menjadi semakin 
jelas, memuncak pada kekejaman tentara Salib melawan tidak hanya orang 
Muslim tetapi juga orang Israel.  Pandangan yang dominan selama abad-abad 
tersebut adalah bahwa Tuhan telah menolak orang Yahudi dan menggantikan 
bangsa Ibrani dengan gereja.  Tanpa perlu ditanyakan lagi, permusuhan orang-
orang terhadap Yahudi memengaruhi teologi abad pertengahan.

Teologi pengganti merujuk pada Galatia 3:29, yang mana, menurut mereka 
menunjukkan bahwa hubungan ayah-anak Abraham bersifat spiritual, bukan 
secara jasmani.
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ringkaSan evaLuaSi dari teoLogi kovenan

Ada empat penekanan dalam teologi kovenan yang patut dievaluasi secara 
khusus.

(1) Penekanan yang berlebihan dari anugerah di dalam teologi kovenan 
merupakan kebenaran yang sah dan penting.  Keselamatan karena anugerah harus 
dihargai dan dijaga; doktrin itulah yang diperjuangkan oleh para Reformator.  
Hal itu benar untuk setiap zaman, PL dan PB, bahwa orang percaya akan selalu 
diselamatkan berdasarkan anugerah.

(2) Konsep kovenan kerja bisa benar karena inti dasar dari kovenan itu 
diindikasikan di Kitab Suci: Allah menjanjikan Adam suatu kehidupan atas dasar 
ketaatan; Ia menjanjikan kematian untuk ketidaktaatan.  Tidak ada pernyataan 
yang jelas, bahwa perjanjian antara Allah dan Adam ini benar-benar sebuah 
kovenan.

(3) Kovenan penebusan, menyatakan bahwa Allah Tritunggal merencanakan 
penebusan manusia dan aplikasinya sejak kekekalan, merupakan suatu kesimpulan 
yang ditarik dari pernyataan-pernyataan yang membicarakan hal itu, meskipun 
kovenan itu tidak secara spesifik disebutkan di Kitab Suci.

(4) Kovenan anugerah memiliki penekanan yang penting dalam menekankan 
konsep anugerah dalam keselamatan.  Kemungkinan besar kelemahan yang dite- 
kankan dalam ide dari kovenan ini adalah terlalu menyederhanakan; sementara 
hal itu berkenaan dengan suatu kesamaan dalam hubungan Allah dengan manusia.  
Hal itu gagal untuk memperhitungkan penekanan perbedaan dalam hubungan 
itu.  Kovenan anugerah dikatakan untuk menutupi waktu dari Adam sampai akhir 
zaman, tanpa pemisahan yang dibuat antara kovenan-kovenan yang berbeda dan 
orang-orang yang berada di dalam kovenan sepanjang periode ini.  Kitab Suci 
menghubungkan Israel (mis. Yeh. 36:25-28) dengan gereja.  Pemisahan wilayah 
yang semacam itu perlu dipertimbangkan oleh para teolog kovenan. 

KONSEP-KONSEP TEOLOGI KOVENAN

Perbandingan Kovenan Kerja Kovenan Penebusan Kovenan Anugerah

Pribadi-pribadi Dengan Adam Dengan Bapa dan Putra Dengan manusia

Janji Kehidupan fisikal/kekal 
diteguhkan

Keselamatan disedia- 
kan

Hidup kekal

Persyaratan Ketaatan – – – – Iman

Peringatan Kematian fisikal – – – – Kematian kekal

Waktu Eden sebelum Keja- 
tuhan

Sejak kekekalan Eden sebelum Keja- 
tuhan
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(5) Kelemahan utama teologi pengganti adalah bahwa teologi ini harus 
mengacu pada hermeneutika alegoris: “Israel” artinya “gereja.” Namun, studi 
leksikal dan konkordansi atas kata Israel akan menunjukkan bahwa Israel tidak 
pernah digunakan dalam makna alegoris.  Artinya selalu keturunan Yakub.  Ale- 
gorisasi tidak memiliki interpretasi yang objektif.  Alegorisasi bersifat subjektif 
dan mengarah ke pertanyaan yang lebih serius: Jika teks mengenai Israel dapat 
dialegorikan, hal lain apa lagi yang bisa dialegorikan?  Ahli teologi liberal melihat 
konsep ini ke dalam kesimpulan akhir dengan mengalegorikan klaim Kristus, 
yang dengan demikian menolak ketuhanan Kristus.

(6) Kitab Suci menjelaskan bahwa Tuhan tidak meninggalkan orang Ibrani. 
Paulus mengajukan pertanyaan dan kemudian memberikan jawaban kategorikal: 
“Maka aku bertanya: Adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya?  Sekali-
kali tidak!  Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari 
suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-Nya.” (Rm. 11:1-2a).  
Kemudian Paulus membuat suatu pernyataan kontroversial, menekankan bahwa 
meskipun mereka sedang tidak percaya, orang Ibrani tetap merupakan umat 
pilihan Allah: “Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, 
tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. 
Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya” (Rm. 11:28-29).

Allah berjanji kepada Israel, “’Beginilah firman TUHAN: Jika Aku tidak 
menetapkan perjanjian-Ku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, 
maka juga Aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hamba-Ku Daud, 
sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerin- 
tah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub.  Sebab Aku akan memulihkan 
keadaan mereka dan menyayangi mereka” (Yer. 33:25-26).  Tuhan tidak hanya 
menjanjikan kovenan yang tidak dapat ditarik kembali, tetapi juga restorasi 
mereka di masa depan.

7. Natur keturunan Abraham yang tidak berubah (Kej. 12:1-3), orang
Palestina (Kel. 30:1-10), keturunan Daud (2Sam. 7:12-16), dan perjanjian 
yang baru (Yer. 31:31-34) adalah sebuah peringatan alih-alih janji Allah yang 
tanpa syarat untuk memberkati keturunan Yakub.  Janji dalam Galatia 3:29 
membawa berkat bagi orang-orang kafir, tetapi tidak meniadakan janji yang 
dibuat untuk Israel. 26

teoLogi dominion

Sejarah
Teologi dominion, yang juga dikenal sebagai rekonstruksi Kristen, adalah 

sebuah pengembangan baru yang mengikuti pola pikir para Puritan yang mencoba 
untuk membangun sebuah masyarakat Kristen di Amerika dengan menerapkan 
prinsip-prinsip dalam hukum Musa ke dalam kehidupan bermasyarakat.  Mereka 
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bermaksud membangun kerajaan teokrasi Tuhan di bumi.  Dalam beberapa 
dekade belakangan, ada sebuah pergerakan yang muncul, yang berusaha mensuk- 
seskan tujuan yang gagal dilakukan Puritan—mendirikan pemerintahan teokrasi 
di Amerika.27

Penyokong rekonstruksi Kristen sangat serius, berpendidikan baik, dan 
agresif mengenai filosofi mereka.  Rousas J. Rushdoony28 (lahir 1916), seorang 
penulis dari 30 judul buku (termasuk dua jilid Institutes of Biblical Law, men- 
jelaskan mengenai penerapan Sepuluh Perintah Allah ke dalam masyarakat) 
secara rinci, sudah menjadi salah satu pengembang teologi dominion terkemuka. 
Pernah melayani sebagai misionaris dalam masyarakat Indian Amerika sebagai 
pendeta Presbiterian, Rushdoony membentuk Chalcedon Foundation pada tahun 
1965, menerbitkan Chalcedon Report dan Journal of Christian Reconstruction. 
Gary North, menantu Rushdoony, telah menulis banyak buku dan artikel, ia 
juga melayani di the Institute for Christian Economics di Tyler, Texas.  Greg 
Bahnsen, lulusan Westminster Seminary, yang melayani sebagai seorang pendeta 
Presbiterian dan mengajar di fakultas Reformed Theological Seminary, juga telah 
menulis beberapa buku, termasuk Theonomy in Christian Ethics, yang menjadi 
panduan dalam menerapkan hukum Musa ke dalam masyarakat Amerika. 
Pemimpin lainnya termasuk David Chilton, ahli eskatologi rekonstruksionis 
(bdk. Paradise Restored: An Eschatology of Dominion and Days of Vengeance); 
Gary DeMar, pemimpin American Vision dan penulis tiga jilid buku God and 
Government; Joseph C. Morecraft III, pendeta Chalcedon Presbyterian Church, 
yang menerbitkan The Councel of Chalcedon; Joe Kickasola, profesor di CBN 
University, dan yang lainnya.  Pat Robertson dan Francis Schaeffer ada di antara 
orang yang berhasil dipengaruhi oleh gerakan ini.

Alasan kebangkitan rekonstruksi Kristen adalah “kekecewaan terhadap 
pemerintah, kepedulian terhadap dekadensi moral Amerika, dan kegagalan 
program Great Society.”29  Selain itu, rekonstruksi menawarkan solusi, percaya 
pada pandangan pascamilenium bahwa bangsa-bangsa akan bertobat dan 
gereja akan mendirikan kerajaan Allah di bumi.  Meskipun para pemimpin 
pergerakan tersebut meyakini teologi Reformasi, kaum karismatik (yang pada 
umumnya meyakini teologi Armenian), terutama orang-orang dalam pergerakan 
“konfesi positif,”30 juga dipengaruhi oleh pergerakan tersebut karena opti- 
misme mereka yang sama mengenai masa depan.31

Definisi
Teologi dominion, teologi rekonstruksi, teonomi, dan teologi kerajaan, semua-

nya telah digunakan untuk menjelaskan tentang pergerakan ini.  Teologi dominion 
mengatakan bahwa Tuhan, melalui Kristus, berkuasa di atas bumi dan bahwa 
orang-orang yang percaya, melalui identifikasi dengan Kristus, juga memiliki 
kuasa atas bumi ini.  Orang-orang percaya sedikit demi sedikit akan menerima 
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kuasa ini di bumi melalui ketaatan terhadap perintah Tuhan dan pelayanan yang 
setia.  Orang Kristen pada akhirnya akan dipandang sebagai “dermawan” yang 
ada di bumi.  Karena Kristus sudah mengalahkan setan dan dosa, orang Kristen 
bisa memerintah secara pribadi atas setiap area kehidupan.32

Rekonstruksi Kristen adalah “filosofi yang baru saja diperjelas yang berpen- 
dapat bahwa orang Kristen memiliki kewajiban moral untuk menangkap setiap 
institusi Yesus Kristus melalui hukum alkitabiah.”33  Rekonstruksi berarti bahwa 
kekristenan harus membangun kembali budaya “dalam setiap aspek kehidupan 
. . . dalam pendidikan, kedokteran, agrikultur, ekonomi, dunia kerja, politik, 
hukum, relasi keluarga, kehidupan bergereja, seni dan sains . . . semua hal.”34

Teonomi berasal dari dua kata Yunani, theos yang artinya Tuhan, dan nomos 
yang artinya hukum, dengan demikian artinya menjadi “Hukum Tuhan.”  Greg 
Bahnsen menciptakan istilah untuk penerapan hukum Tuhan dalam setiap aspek 
kehidupan, secara individu maupun legislatif, oleh pemerintahan yang ada di 
dunia.35

Doktrin
Pandangan doktrinal atas teologi dominion dapat dirangkum sebagai beri- 

kut:36

Teologi calvinistik.  Para rekonstruksionis memegang lima prinsip Calvin- 
isme: Kejatuhan total, pemilihan tak bersyarat, pertobatan yang terbatas, anuge- 
rah yang tidak dapat ditolak, dan ketekunan para santo.37  Beberapa pihak 
mengategorikannya sebagai Kedaulatan Allah,38 sebuah doktrin penting dalam 
rekonstruksionisme, karena menawarkan harapan atas masa depan dan karena 
tidak ada yang dapat menghalangi kedaulatan Allah. 

Teologi kovenan.39 Bukannya dengan jelas membedakan Israel dan gereja, 
rekonstruksionis hanya mengakui satu umat bagi Allah: Israel dalam PL dan gereja 
dalam PB, yang dengan demikian menerapkan perintah-perintah dalam PL dan 
janji-janji kepada gereja.  Orang Kristen telah diberi mandat untuk menaklukkan 
dan memerintah (Kej. 1:28; 9:1-7), dan mereka juga sudah diberi Amanat Agung 
(Kej. 12; Mat. 28) untuk membawa semua orang dibawah perintah hukum Tuhan.

Apologetika presuposisional.  Filosofi ini “berpendapat bahwa kesimpulan 
yang ditarik manusia dari semua bukti yang ada diarahkan oleh presuposisi 
mereka mengenai Tuhan, manusia, hukum dan alam.”40  Filosofi ini memiliki dasar 
metodologi Cornelius Van Til, yang “berpendapat bahwa Alkitab menyediakan 
rangka (kategori) dan isi filosofi Kristen.”41 Rushdoony (The Institutes of Biblical 
Law) dan Bahnsen (Theonomy in Christian Ethics) menjadi alat untuk mene- 
rapkan metodologi Van Til.  Alkitab sendiri digunakan untuk mengarahkan 
pemikiran manusia.  Tidak mungkin kita dapat memajukan kekristenan melalui 
penalaran filosofi humanistik yang berasal dari manusia dalam kejatuhan.
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Pascamilenialisme optimistik.  Akan ada “transformasi masyarakat dan 
budaya, berasal dari perubahan berbagai macam orang dan bangsa.”42  Perubahan 
yang demikian akan memberikan hasil dari “mengkhotbahkan Injil dan ketaatan 
pada Alkitab sebagai standar dan piranti untuk mendatangkan kerajaan di 
bumi.”43  Dalam masa Adven yang pertama, Kristus mengusir setan dan 
mendirikan kerajaan Allah di bumi.  Karena setan sudah diusir, warga kerajaan 
Allah bisa berhasil membawa bangsa dibawah hukum Tuhan.44

Etika teonomi atau hukum alkitabiah.  Ini merupakan alat rekonstruksi. 
Sepuluh Perintah Allah merupakan wahyu Allah yang paling puncak dan ideal; 
selain itu, perintah tersebut belum pernah dibatalkan.  Perintah tersebut berlaku 
bagi setiap pribadi dan bangsa agar dapat mematuhi hukum Tuhan.  Rekonstruksi 
Kristen berusaha membangun “aturan sosial yang benar-benar alkitabiah” untuk 
“menghadapi dunia dengan kesaksian dari hukum alkitabiah yang komprehensif”45 

Hukum ini merupakan alat dominion: “Dominion mengatasi hidup kita (ranah 
moral), dominion atas pemberontakan eksternal yang tidak berhukum (ranah 
pengadilan), dan dominion atas ciptaan (ranah dominikal).”46  Hukum ini harus 
diterapkan dalam keluarga, gereja, pemerintahan negara dan ekonomi.47

evaLuaSi dari teoLogi dominion

(1) Rekonstruksionis telah berhadapan dengan masyarakat kita yang tidak 
bertuhan dan menentukan apa yang mereka anggap sebagai solusi alkitabiah. 
Penulisan mereka sangat serius dan berpendidikan.  Mungkin ada yang tidak 
sepakat dengan hermeneutik dan filosofi rekonstruksionisme, tetapi hal itu benar-
benar menggugah kemalasan orang Kristen mengenai hal yang terjadi di dunia. 
Orang Kristen harus menghadapi kejahatan masyarakat, melakukan penginjilan 
dengan serius dan hidup kudus di bumi. 

(2) Teologi dominion menunjukkan masalah serius hermeneutik di mana 
hal tersebut tidak membedakan perintah Tuhan atas Israel dan perintah Tuhan 
atas gereja. 

(3) Menerapkan hukum Musa kepada gereja dan masyarakat membangkit- 
kan masalah serius, terutama mengenai hukum-hukum yang bersifat ritual.  
Bagaimana hal tersebut bisa dijelaskan?  Pada masa kini sudah tidak ada lagi 
bait suci.  Oleh karena itu, tidak ada kurban yang bisa disajikan.  Semua pria 
dewasa juga diwajibkan berziarah tiga kali ke Yerusalem setiap tahunnya (Kel. 
23:14-17).  Selain itu sejumlah besar hukum dalam masyarakat juga akan sulit 
diterapkan.  Para penganut teologi dominion juga tidak bisa memilih hukum 
mana yang akan mereka pakai dan mana yang akan mereka buang.  Berada di 
bawah hukum berarti berkewajiban mematuhi seluruh hukum Musa (Gal. 3:10).
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(4) Alkitab sudah menyatakannya dengan jelas bahwa orang percaya tidak 
berada di bawah hukum (Rm. 6:14; 7:4, 6; 10:4; 1Kor. 9:20).  Hukum ini 
ada sejak masa Musa hingga kedatangan Kristus  (Gal. 3:19).  Hukum ini dibuat 
untuk memperlihatkan kepada manusia betapa berdosanya mereka, dan untuk 
memimpin mereka kembali kepada Kristus.  Karena Kristus sudah datang, orang 
percaya tidak lagi berada di bawah perwalian hukum tetapi di bawah anugerah 
dan dibenarkan karena iman (Gal. 3:24-25).  Hukum itu sudah disingkirkan 
karena hukum itu lemah dan tidak dapat menyempurnakan orang percaya 
(Ibr. 7:18).  Orang percaya kini berada di bawah kovenan yang baru dan lebih 
baik (Ibr. 8:6-7).

(5) Meskipun mengutamakan kesatuan di antara orang percaya dan men- 
jangkau kaum karismatik, beberapa tulisan rekonstruksionis mengandung pemi- 
kiran yang tidak terpuji, merendahkan, dan mencibir institusi Kristen maupun 
orang Kristen lainnya.  Tulisan-tulisan ini kehilangan kredibilitasnya karena 
maksud jahat mereka.

(6) Posisi teologis lain kadang-kadang keliru ditafsirkan atau tidak dinya- 
takan dengan akurat.48

Meskipun menekankan komitmen pada Calvinisme, rekonstruksionis 
juga mempertahankan penganut “konfesi positif” yang memiliki teologi di 
luar kekristenan ortodoks yang historis.49
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Dispensasionalisme merupakan suatu sistem penafsiran yang 
berusaha untuk mendirikan kesatuan dalam Kitab Suci melalui fokus utamanya 
tentang anugerah Allah.  Meskipun dispensasionalis mengenali perbedaan pela- 
yanan atau dispensasi, di mana manusia diberikan kepercayaan oleh Tuhan, 
mereka mengajarkan bahwa respons pada wahyu Allah dalam setiap dispensasi 
adalah dengan iman (keselamatan selalu berdasarkan anugerah melalui iman).  
Dispensasionalis sampai pada sistem penafsiran mereka melalui dua prinsip 
utama: (1) mempertahankan metode penafsiran secara harafiah dengan kon- 
sisten, dan (2) mempertahankan pemisahan antara Israel dengan gereja.1

Perkembangan Sejarah dari Teologi diSPenSaSional 

perkembangan pada abad permulaan2

Meskipun dispensasionalisme dalam format yang tersusun relatif baru, 
namun demikian fondasi dan perkembangan inisial dari dispensasional- 
isme sudah ada sejak abad permulaan.  Pernyataan-pernyataan berikut dari 
pemimpin-pemimpin gereja mula-mula mencerminkan kesadaran untuk 
memisahkan ekonomi (dispensasi) dari program Allah.

Justin Martyr (110–165 M).  Justin dalam karyanya Dialogue with Trypho 
melihat adanya beberapa perbedaan ekonomi dalam PL.  Justin mengakui bahwa 
sebelum sunat dan taurat, seseorang dapat menyenangkan Allah tanpa disunat 
dan tanpa memelihara hari Sabat.  Setelah wahyu Allah kepada Abraham, 
sunat menjadi suatu keharusan untuk menyenangkan Dia; setelah pemberian 
Hukum Musa, merupakan suatu keharusan untuk memelihara hari Sabat dan 
melakukan sistem upacara pengorbanan.

Justin Martyr menganut esensi dari dispensasionalisme dalam keper-
cayaannya akan perbedaan ekonomi dalam PL.

Irenaeus (130–200 M).  Irenaeus dalam karya tulisnya tentang empat 
prinsip kovenan yang diberikan pada umat manusia, secara khusus membuat 
garis pemisah di antara tiga kovenan di PL dan Injil.  Pemisahan ini merupakan 
ciri dari dispensasionalisme.

Clement of Alexandria (150–220 M).  Clement mengidentifikasi ada 
empat dispensasi: Periode Adam, periode Nuh, periode Abraham, dan periode 
Musa.

teologi
dispensasional
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Agustinus (354–430 M).  Agustinus membedakan antara “dispensasi yang 
terdahulu” pada waktu pengorbanan dipersembahkan dan zaman sekarang 
pada waktu tidak lagi mempersembahkan korban persembahan.  Agustinus 
menulis bahwa sementara Allah sendiri tidak berubah, Ia menetapkan satu jenis 
persembahan korban pada periode sebelumnya dan sejenis persembahan korban 
yang berbeda pada periode berikutnya.  Agustinus menyebutnya “perubahan 
dalam periode penerus.”  Agustinus menyadari bahwa orang-orang beribadah 
kepada Allah dengan cara yang berbeda pada zaman yang berbeda.

Ryrie menyimpulkan, “Hal itu tidak mengusulkan juga tidak harus dilihat 
bahwa bapa-bapa gereja pada abad permulaan ini adalah penganut dispen- 
sasionalisme dalam pengertian modern dari kata itu.  Tetapi adalah benar bahwa 
beberapa dari mereka menjelaskan prinsip-prinsip yang kemudian dikembangkan 
menjadi dispensasionalisme atau konsep awal dari dispensasional.”3

perkembangan modern4

Pierre Poiret (1646–1719).  Mistik dan filsuf Perancis ini menulis enam 
jilid teologi sistematik berjudul L’O Economie Divine.  Dalam karya Calvinistik 
yang telah dimodifikasi dan premilenial ini, Poiret menyajikan tujuh skema 
dispensasional sebagai berikut:

1. Masa Bayi—sampai Air Bah
2. Masa Kanak-kanak—sampai Musa
3. Masa Remaja—sampai para nabi (kira-kira pada masa Salomo)
4. Masa Pemuda—sampai kedatangan Kristus
5. Masa Dewasa—“beberapa waktu setelah itu” (periode awal kekristenan)
6. Masa Tua—“masa kehancuran manusia” (periode akhir dari kekristenan)
7. Renovasi segala sesuatu—Milenium

Poiret mengakui perbedaan puncak dari dispensasi secara harfiah, dalam 
periode seribu tahun.

John Edwards (1637–1716).  Pendeta dan penulis ini menerbitkan dua jilid 
buku yang berjudul A Compleat History or Survey of All the Dispensations, di 
mana ia berusaha untuk memperlihatkan bagaimana pemeliharaan Allah sejak 
penciptaan sampai akhir zaman.  Ia memberikan garis besar dispensasi sebagai 
berikut:

1. Ketidakberdosaan dan Kebahagiaan (Adam diciptakan sebagai orang
yang benar)

2. Dosa dan Kesengsaraan (Kejatuhan Adam)
3. Rekonsiliasi (Adam dipulihkan: Dari penebusan Adam sampai akhir

zaman)
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A. Ekonomi Patriakh
(1)  Periode Adam (kuno)
(2)  Periode Nuh
(3)  Periode Abraham

B. Ekonomi Periode Musa
C. Ekonomi Non-Yahudi (terjadi bersamaan dengan A dan B)
D. Ekonomi Kristen (evangelikal)

(1)  Masa bayi, periode (primitif) yang telah lalu
(2)  Masa kanak-kanak, periode sekarang
(3)  Masa dewasa, periode (milenium) yang akan datang
(4)  Masa tua, periode penutup (kekalahan Setan dan dilemparkan 

ke lautan api)

Isaac Watts (1674–1748).  Penulis lagu-lagu himne yang terkenal, dan 
juga seorang teolog, lebih rinci lagi dalam menjelaskan dispensasionalisme; ia 
mengakui dispensasi sebagai masa kondisional di mana Allah memiliki peng- 
harapan tertentu dari manusia, dan membuat perjanjian bersyarat dan larangan 
untuk mereka.  Watts menjelaskan dispensasi sebagai berikut:

Dispensasi publik dari Allah bagi manusia adalah konstitusi yang bijak 
dan kudus dari kehendak dan pemerintahan-Nya, yang dinyatakan 
atau dimanifestasikan kepada mereka, dalam urutan periode yang 
berbeda di dunia, di mana isinya adalah tugas-tugas yang diharapkan 
dari manusia, dan berkat yang Ia janjikan, atau mendorong mereka 
untuk mengharapkannya dari Dia, di sini dan nanti; bersamaan dengan 
dosa-dosa yang Ia larang, dan hukuman yang akan Ia jatuhkan pada 
orang berdosa, atau dispensasi Allah dapat juga dijabarkan lebih ringkas, 
yaitu peraturan moral yang ditetapkan Allah dalam berhadapan dengan 
manusia, sebagai makhluk yang berakal budi, dan bertanggung jawab 
pada-Nya atas tingkah laku mereka, baik di dunia ini dan di dunia 
yang akan datang.5

Garis besar dispensasional Watts adalah sebagai berikut:

1. Dispensasi dari Ketidakberdosaan (Agama Adam yang semula)
2. Dispensasi Masa Adam dari Kovenan Anugerah (Agama Adam setelah

Kejatuhan)
3. Dispensasi Masa Nuh (Agama Nuh)
4. Dispensasi Masa Abraham (Agama Abraham)
5. Dispensasi Masa Musa (Agama Yahudi)
6. Dispensasi Kristen
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Perlu diperhatikan bahwa garis besar ini serupa dengan yang di Scofield 
Reference Bible, kecuali bagian Milenium yang dihilangkan oleh Watts, karena 
ia tidak melihatnya sebagai suatu dispensasi.

John Nelson Darby (1800–1882).  Sarjana ini, meskipun seorang figur yang 
penting dalam menyistematiskan dispensasionalisme, namun ia bukan perumus 
pertama dari sistem itu.  Darby adalah seorang yang sangat pandai—ia lulus dari 
Trinity College di Dublin pada usia kedelapan belas dan diperbolehkan masuk ke 
pengadilan pada usia 22 tahun.  Setelah pertobatannya, ia meninggalkan praktik 
hukumnya dan ditahbiskan di Church of England.  Melalui pelayanannya, ratusan 
Roma Katolik menjadi Protestan.  Lambat laun Darby meninggalkan Church of 
England, dan mencari kelompok yang lebih rohani.  Ia menetap di Plymouth, 
Inggris, di mana ia bertemu dengan orang-orang percaya dalam kebaktian 
memecahkan roti.  Pada tahun 1840, delapan ratus orang menghadirinya dan 
meskipun ia bersikeras bahwa mereka bukan suatu “denominasi,” namun yang 
lain menyebut mereka “Plymouth Brethern.”

Darby merupakan penulis yang tidak terkalahkan, dengan empat puluh jilid, 
yang terdiri dari enam ratus lembar setiap jilidnya.  Lebih dari itu, buku-buku 
itu mencerminkan pengetahuannya dalam bahasa Alkitab, filsafat, dan sejarah 
gereja.  Sistem dispensasional Darby adalah sebagai berikut:

1. Tahap Firdaus sampai Air Bah
2. Nuh
3. Abraham
4. Israel

A. Di bawah Hukum
B. Di bawah Keimaman
C. Di bawah Raja-raja

5. Non-Israel
6. Roh Kudus
7. Milenium

Darby meneruskan lebih dalam skema dispensasionalisme dengan menje- 
laskan bahwa di setiap dispensasi, manusia di tempatkan dalam suatu kondisi; 
manusia memiliki tanggung jawab di hadapan Allah.  Darby juga mencatat bahwa 
setiap dispensasi berakhir pada kegagalan.

C. I. Scofield (1843–1921).  Sarjana biblika ini, yang juga seorang pengacara, 
menunjukkan tujuh dispensasi: “Periode-periode ini ditandai di Kitab Suci dengan 
beberapa perubahan dari metode Allah dalam berhubungan dengan seluruh umat 
manusia, atau sebagian manusia, dalam kaitan dengan dua pertanyaan: tentang 
dosa, dan tentang tanggung jawab manusia, dan masing-masing diakhiri dengan 
penghukuman—menandai kegagalannya pada setiap dispensasi.”6
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Scofield mengategorikan dispensasi itu dengan cara sebagai berikut:

1. Ketidakbersalahan Manusia (dari penciptaan sampai pengusiran dari
Eden)

2. Manusia di Bawah Hati Nurani (dari Eden sampai Air Bah)
3. Manusia Berkuasa Atas Bumi (Nuh sampai Abraham)
4. Manusia di Bawah Janji (Abraham sampai Musa)
5. Manusia di Bawah Hukum (Musa sampai Kristus)
6. Manusia di Bawah Anugerah (kematian Kristus sampai Pengangkatan)
7. Manusia di Bawah Pemerintahan Kristus (masa pemerintahan milenial

Kristus)

Pengaruh Scofield pertama-tama pada dua orang yang menjadi guru kebe- 
naran dispensasional.  James H. Brookes (1830–1897), seorang pendeta Presbi- 
terian dari St. Louis dan seorang pengkhotbah terkenal, dan James M. Gray 
(1851–1935), yang menjadi kepala dari Moody Bible Institute, telah memberikan 
pengaruh yang cukup besar pada masa mereka.

Kemudian, skema dispensasionalisme dari Scofield dipopulerkan dalam 
Scofield Reference Bible, di mana banyak orang mendapatkan pengetahuan yang 
lebih utuh dari Kitab Suci.  Sebuah edisi baru di bawah kepemimpinan E. Schuyler 
English, telah diterbitkan pada tahun 1967 dan memasukkan catatan terbaru 
dari sarjana dispensasional yang terkemuka: Frank E. Gaebelein (Stony Brook 
School), William Culbertson (Moody Bible Institute), Charles L. Feinberg (Talbot 
Seminary), Allan A. Mac Rae (Faith Seminary), Clarence E. Mason (Philadelphia 
College of Bible), Alva J. Mc Clain (Grace Seminary), Wilbur M. Smith (Trinity 
Evangelical Divinity School), dan John F. Walvoord (Dallas Seminary).

Lain-lainnya.  Tulisan-tulisan dari para dosen di Dallas Theological Semi- 
nary telah mempromosikan dispensasionalisme pada tahun belakangan ini.  
Charles Ryrie dalam Dispensasionalism Today tidak diragukan lagi merupakan 
pembelaan utama dari dispensasionalisme.  Tulisan yang lain, seperti dari J. 
Dwight Pentecost, yaitu Things to Come dan tulisan-tulisan eskatologis dari 
John F. Walvoord (yang utama The Millenial Kingdom dan trilogi dari Israel in 
Prophecy, The Church in Prophecy, dan The Nations in Prophecy) telah menyajikan 
posisi dari dispensasional.  Tulisan Charles L. Feinberg, Millenialism: Two Major 
Views telah juga mempertahankan sistem ini.  Lewis Sperry Chafer yang menulis 
Systematic Theology memberikan dispensasionalisme secara komprehensif.

Sekolah-sekolah yang menganut dispensasionalisme antara lain adalah: Dallas 
Theological Seminary, Grace Theological Seminary, Talbot Theological Seminary, 
Western Conservative Baptist Seminary, Multnomah School of the Bible, Moody 
Bible Institute, Philadelphia College of the Bible, dan banyak yang lainnya.
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dokTrin yang diakui oleh Teologi diSPenSaSional 

Definisi dari Dispensasionalisme
Etimologi.  Sebuah dispensasi dapat dijelaskan sebagai “suatu pemisahan 

ekonomi dalam melaksanakan tujuan Allah.”7

Kata Inggris—dispensation berasal dari kata Yunani—oikonomia, yang ber- 
arti “penatalayanan.”  Kata ini digunakan di Lukas 16:2, 3, 4; 1 Korintus 9:17; 
Efesus 1:10; 3:2, 9; Kolose 1:25; 1 Timotius 1:4.

Beberapa contoh pemisahan dari dispensasi dapat dilihat dari bagaimana 
Paulus menggunakannya.  Dalam Efesus 1:10, Paulus mengindikasikan bahwa 
Allah merencanakan suatu “penatalayanan” atau “dispensasi” di mana segala se-
suatu pada akhirnya akan dipenuhi dalam Kristus.  Paulus menjabarkan dispensasi 
di masa yang akan datang ini sebagai “kepenuhan dari waktu,” “kepenuhan segala 
sesuatu di dalam Kristus.”  Semua itu belum terjadi sekarang; ini merupakan 
dispensasi di masa yang akan datang di kerajaan milenial.

Di Efesus 3:2, 9, Paulus berbicara tentang penatalayanan atau dispensasi 
yang sebelumnya merupakan misteri.  Paulus menunjuk pada masa di mana non-
Yahudi dan Yahudi bersama-sama merupakan ahli waris (ay. 6); namun, hal itu 
tidak terjadi sampai Kisah Para Rasul 2; jadi, Paulus membedakan zaman gereja 
sebagai suatu dispensasi yang terpisah dalam ayat-ayat itu.  Dengan demikian, 
ia memisahkannya dengan zaman sebelumnya, yang merupakan zaman Hukum 
Musa.  Jadi, Paulus membedakan tiga dispensasi yang terpisah di Efesus 1 dan 3.

Pernyataan-pernyataan lain yang juga menekankan zaman atau dispen- 
sasi yang berbeda, adalah Yohanes 1:17, “Sebab hukum Taurat diberikan oleh 
Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus” Yoha-
nes menunjukkan bahwa zaman baru dari Kristus merupakan zaman yang 
kontras dengan periode dari Hukum Musa.  Dispensasi di bawah Musa, disebut 
“hukum,” sedangkan zaman Yesus Kristus disebut “anugerah.”

Roma 6:14, menyatakan “Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, 
karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih 
karunia.”  Dengan datangnya Kristus, orang percaya telah mati dan dibangkitkan 
bersama-sama dengan Dia, sehingga dosa tidak mendominasi kehidupan orang 
percaya. Orang percaya dapat menikmati suatu kemenangan dalam dispensasi 
ini, yang tidak dapat mereka dapatkan di bawah hukum.

Galatia 3:19-25 menjelaskan durasi dari hukum itu: Hal itu “ditambahkan” 
dan diterapkan “sampai” Kristus datang.  Tujuan dari hukum itu adalah untuk 
menyadarkan semua orang yang berada di bawah perbudakan dosa akan keha- 
rusan untuk beriman kepada Kristus.  Seperti seorang pembimbing yang sedang 
membimbing anak didiknya untuk mencapai kedewasaan, jadi fungsi dari hukum 
itu sekarang sudah berlalu karena Kristus sudah datang (Gal. 3:25).
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Gambaran-gambaran.  “Dispensasionalisme memandang dunia sebagai 
rumah tangga yang dikelola oleh Allah.”8  Dalam rumah tangga Ilahi ini, Allah 
memberikan manusia tanggung jawab-tanggung jawab tertentu sebagai admi- 
nistrator.  Apabila manusia menaati Allah sesuai dengan peraturan dalam dispen- 
sasi tersebut, maka Allah menjanjikan berkat; apabila manusia tidak menaati 
Allah, Ia menjanjikan penghukuman.  Jadi, ada tiga aspek yang biasa terlihat 
dalam suatu dispensasi: (1) ujian; (2) kegagalan; (3) penghukuman.  Dalam setiap 
dispensasi, Allah telah menguji manusia, manusia jatuh, dan ada penghukuman.

Konsep dasar dari suatu dispensasi adalah penatalayanan.  Hal ini secara 
khusus dapat dilihat di Lukas 16:1-2.  Perumpamaan ini mengilustrasikan pemi- 
sahan dari suatu dispensasi.9

Ada dua pihak.  Satu pihak memiliki otoritas untuk mendelegasikan tugas-
tugas; pihak yang lain memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya.  Dalam 
perumpamaan ini, orang kaya dan pelayan itu merupakan kedua pihak itu.

Ada tanggung jawab yang khusus.  Dalam perumpamaan itu, sang pelayan 
gagal dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dengan menyia-nyiakan harta tuannya.

Ada pertanggungjawaban.  Pelayan itu dipanggil untuk memberikan per-
tanggungjawaban atas kesetiaannya sebagai seorang pelayan.

Ada perubahan.  Sang tuan berhak untuk mengambil kesempatan kehormatan 
dan tanggung jawab yang diberikan kepada pelayan itu (Luk. 16:2).

Seorang dispensasionalis adalah seseorang yang mengakui bahwa Allah 
berhubungan secara berbeda dengan orang-orang di zaman atau ketetapan yang 
berbeda.  Lewis Sperry Chafer pernah mengatakan bahwa apabila seseorang tidak 
membawa seekor domba ke mezbah pada waktu beribadah kepada Allah, maka 
ia adalah seorang dispensasionalis.  Seseorang yang beribadah pada hari Minggu, 
bukan hari Sabtu, juga seorang dispensasionalis, karena ia mengakui hari Sabat 
adalah untuk orang Israel, bukan untuk gereja (Kel. 20:8-11).

Jumlah.  Jumlah dari dispensasi tidak sepenting pengakuan adanya dispen- 
sasi.  Orang yang berbeda membagikan zaman-zaman secara berbeda.  Ada banyak 
dispensasionalis yang mengusulkan adanya tujuh dispensasi, sebagai berikut:10

Suci/tidak berdosa.  Zaman ini meliputi waktu sebelum kejatuhan Adam 
(Kej. 1:28-3:6).

Hati Nurani.  Roma 2:15 mengindikasikan Allah berhubungan dengan 
manusia melalui hati nurani sebelum hukum itu.  Yang lain menyebut 
zaman ini sebagai “penentuan secara mandiri” atau “tanggung jawab 
moral.”  Hal ini meliputi periode dari Kejadian 4:1-8:14.

Pemerintahan.  Zaman ini melibatkan gambaran dari Kovenan Nuh: Keta- 
kutan binatang pada manusia, janji tidak akan ada air bah lagi, dan 
perlindungan atas hidup manusia melalui lembaga yang memberikan 
hukuman mati.  Periode ini meliputi Kejadian 8:15-11:9.
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Janji.  Hal ini meliputi periode dari para patriakh, di mana Allah menetapkan 
bahwa mereka harus merespon wahyu Allah dengan iman.  Hal ini 
meliputi masa dari Kejadian 11:10 sampai Keluaran 18:27.

Hukum Musa.  Hukum ini diberikan sebagai suatu konstitusi dari bangsa 
Israel dan meliputi periode Keluaran 19:1 sampai Kisah Para Rasul 
1:26.  Hukum itu diterapkan sampai kematian Kristus dan turunnya 
Roh Kudus.

Anugerah.  Meskipun anugerah dapat dilihat dengan jelas dalam setiap 
zaman, namun secara unik terlihat pada waktu kedatangan Kristus.  
Melalui kedatangan Kristus, Allah membuat anugerah-Nya diketahui 
oleh semua orang.  Zaman ini meliputi periode dari Kisah Para Rasul 
2:1 sampai Wahyu 19:21.

Milenium.  Zaman ini meliputi periode yang dijelaskan di Wahyu 20:4-6, 
pada waktu Kristus akan datang kembali ke dunia untuk memerintah 
selama seribu tahun.

Harus dicatat bahwa gambaran dari satu dispensasi bisa tidak berkaitan 
dengan dispensasi yang berikutnya; jadi, unsur-unsur dari periode hati nurani, 
pemerintahan, dan janji dilanjutkan oleh dispensasi yang berikutnya.

Hermeneutik dari Dispensasionalisme
Penafsiran Harfiah.  Dispensasionalis menerapkan metode penafsiran harfiah 

secara konsisten, termasuk dalam studi eskatologis.  Banyak non-dispensasionalis 
yang konservatif menafsirkan Alkitab secara harfiah, kecuali nubuatan.  Para 
dispensasionalis menerapkan skema harfiah dari penafsiran pada semua disiplin 
dari teologi.  Meskipun istilah harfiah dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan 
dalam bagian tertentu, namun hal itu harus dipahami sebagai pendekatan  yang 
normal dan umum terhadap karya tulis mana pun—cara dari semua bahasa pada 
umumnya dipahami.  Harfiah, apabila dikaitkan dengan pendekatan herme-
neutikal, menunjuk pada metode penafsiran, bukan pada sejenis bahasa 
yang digunakan dalam penafsiran literatur.  Penafsiran harfiah mengakui baik 
bahasa harfiah maupun figuratif.  Dispensasionalis bersikeras untuk menerapkan 
penafsiran harfiah pada nubuatan Kitab Suci, meskipun mereka terikat pada 
bahasa figuratif.  Salah satu alasannya adalah sebagai berikut, di samping konsis- 
tensi, hal itu mendemonstrasikan keharfiahan nubuatan yang telah digenapi pada 
waktu kedatangan Kristus yang pertama kali.11  Itu merupakan alasan untuk 
mengharapkan penggenapan nubuatan berkaitan dengan kedatangan Kristus 
yang kedua kali secara harfiah pula.

Dispensasionalisme membangun di atas fakta bahwa Allah telah memberikan 
janji tanpa syarat kepada Israel, seperti janji di dalam kovenan Abrahamik 
(Kej. 12:1-3).  Di dalamnya Allah menjanjikan suatu tanah dan kemakmuran 
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secara fisik kepada Abraham, di mana Ia akan memberkati keturunan Abraham.  
Dispensasionalis percaya bahwa janji-janji ini akan digenapi secara harfiah pada 
Israel di masa yang akan datang.  Non-dispensasionalis merohanikan nubuatan 
itu dan menerapkannya pada gereja.

Keunikan gereja.  Dispensasionalis menekankan bahwa Israel selalu menun- 
juk pada keturunan Yakub secara fisik dan tidak pernah dikaitkan dengan gereja.  
Suatu studi konkordansi tentang istilah Israel mengindikasikan bahwa kata itu 
selalu digunakan untuk menunjuk pada keturunan Yakub dan tidak pernah digu- 
nakan dalam pengertian “dirohanikan” untuk menunjuk pada gereja.12  Meskipun 
non-dispensasionalis sering menunjuk gereja sebagai “Israel yang baru,” hal itu 
merupakan penunjukkan yang tidak sah.

Dispensasionalis mengajarkan bahwa Allah memiliki program yang khusus 
untuk Israel dan program yang khusus untuk gereja.  Perintah yang diberikan 
untuk yang satu, tidak diberikan untuk yang lain.  Janji untuk yang satu, bukanlah 
janji untuk yang lain.  Allah memerintahkan orang Israel untuk memelihara hari 
Sabat (Kel. 20:8-11), tetapi gereja memelihara Hari Tuhan (1Kor. 16:2).  Israel 
adalah istri dari Yahweh (Hos. 3:1), tetapi gereja adalah Tubuh Kristus (Kol. 1:18).

Dalam surat 1 Korintus 10:32 adalah penting di dalam mencatat bahwa 
pemisahan antara Israel dan gereja tetap dipertahankan setelah kelahiran dari 
gereja (Kis. 3:12; 4:8, 10; 5:21, 31; Rm. 10:1; 11:1-29).  Dalam Roma 11, 
Paulus membahas secara panjang lebar tentang masa depan Israel yang akan 
diselamatkan, menekankan suatu pengharapan khusus di masa yang akan datang 
bagi Israel sebagai suatu bangsa.  Pasal ini menjelaskan tentang kontras antara 
Israel dengan non-Yahudi—yang akan beriman setelah kegenapan dari non-
Yahudi, di mana orang Israel akan diselamatkan.13

Kesatuan Biblikal.  Dispensasionalis menekankan bahwa kesatuan tema 
dari Alkitab adalah kemuliaan Allah.  Berbeda dengan teologi kovenan, yang 
menekankan keselamatan sebagai tema kesatuan, dispensasionalis melihat 
keselamatan sebagai sesuatu yang berpusat pada manusia dan merupakan 
satu aspek dari kemuliaan Allah.  “Kitab Suci tidak berpusat pada manusia, 
meskipun keselamatan merupakan tema utama, tetapi berpusat pada Allah 
karena kemuliaan-Nya adalah pusat dari Kitab Suci.”14  Pada setiap zaman atau 
dispensasi, Allah telah menyatakan kemuliaanNya, di mana hal itu menyatukan 
tema dari Kitab Suci.

kekhususan dari Dispensasionalisme
Anugerah.  Meskipun dispensasionalis menekankan bahwa gereja pada 

zaman sekarang berada dalam zaman anugerah (Yoh. 1:17; Rm. 6:14), namun 
penekanan itu tidak mengimplikasikan bahwa anugerah tidak ada di dispensasi-
dispensasi sebelumnya.  Pendekatan kepada Allah dalam keselamatan selalu mela- 
lui anugerah, dan anugerah juga dimanifestasikan dalam dispensasi hukum.15  
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Allah memilih Israel tetapi melewati non-Israel. Ia menjanjikan bangsa Israel, 
sebuah tanah, kemenangan atas musuh-musuh dan berkat.  Meskipun Israel 
gagal, Allah tetap meneruskan untuk berhubungan dengan bangsa ini dalam 
anugerah—periode hakim-hakim dan kerajaan memperlihatkan anugerah itu.  
Di tengah kegagalan Israel, Allah berjanji kepada bangsa itu sebuah kovenan 
yang baru, di mana melaluinya Ia akan mengampuni dosa-dosa mereka.  Allah 
menyediakan kemungkinan Ilahi yang diperlihatkan melalui anugerah-Nya dan 
pelayanan dari Roh.

Sementara anugerah Allah secara unik diperlihatkan pada zaman sekarang 
melalui kedatangan Yesus Kristus, anugerah juga diperlihatkan di bawah hukum.

Keselamatan.  Dispensasionalis kadang-kadang dituduh mengajarkan jalan 
keselamatan yang berbeda di dispensasi yang berbeda.  Namun, itu merupa- 
kan tuduhan yang keliru.  Dispensasionalis mengajarkan bahwa “Dasar dari 
keselamatan dalam setiap zaman adalah kematian Kristus; tuntutan untuk 
keselamatan dalam setiap zaman adalah iman; objek iman dari setiap zaman 
adalah Allah; isi dari iman berubah dalam beragam dispensasi.”16  Wahyu Allah 
kepada manusia berbeda dalam dispensasi yang berbeda, tetapi tanggung jawab 
manusia adalah untuk berespons kepada Allah dalam iman sesuai dengan cara, 
di mana Allah telah menyatakan Diri-Nya.  Jadi, pada waktu Allah menyatakan 
Diri-Nya kepada Abraham dan berjanji kepadanya keturunan yang banyak, 
Abraham percaya kepada Allah, dan Tuhan mengimputasikan kebenaran pada 
patriakh itu (Kej. 15:6).  Abraham pada saat itu baru mengetahui sangat sedikit 
tentang Kristus, tetapi ia menanggapinya dalam iman pada wahyu Allah dan 
diselamatkan.  Demikian pula halnya, di bawah hukum, Allah menjanjikan hidup 
melalui iman.  Israel di bawah hukum mengenal tentang kepentingan darah 
korban, pengetahuannya tentang Mesias yang menderita masih terbatas—tetapi 
ia diselamatkan berdasarkan iman (Hab. 2:4).  Dispensasionalis menekankan 
bahwa dalam setiap dispensasi, keselamatan adalah berdasarkan anugerah Allah 
melalui iman sesuai dengan wahyu-Nya.

Gereja.  Dispensasionalisme tidak berbeda dalam doktrin gerejanya.  Dispen- 
sasionalis berpegang bahwa gereja secara keseluruhan terpisah dari Israel sebagai 
suatu lembaga.  Hal ini berdasarkan beberapa argumentasi berikut ini.  (1) Gereja 
tadinya adalah suatu misteri, tidak dikenal dalam PL (Ef. 3:1-9; Kol. 1:26).  
(2) Gereja terdiri dari Yahudi dan non-Yahudi; non-Yahudi menjadi ahli waris 
bersama dengan orang Yahudi tanpa harus diyahudikan terlebih dahulu—hal itu 
sudah ada sejak PL (Ef. 3:6).  Isu ini dikupas dalam Kisah Para Rasul 15 pada 
waktu Yudaiser berusaha untuk menempatkan non-Yahudi di bawah hukum.                   (3) 
Gereja tidak dimulai sampai Kisah Para Rasul 2.  Karya baptisan Roh Kudus 
yang mempersatukan orang-orang percaya dengan Kristus dan dengan satu sama 
lain, dan menjadikan mereka ,gereja (1 Kor. 12:13).  Di Kisah Para Rasul 1:5, hal 
itu masih akan terjadi di masa yang akan datang,  tetapi di  Kisah Para Rasul 11:15, 
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jelas bahwa hal itu mulai di Kisah Para Rasul 2, menyatakan kelahiran dari gereja.  
Dispensasionalis juga percaya bahwa gereja akan mengakhiri keberadaannya di 
atas bumi pada saat pengangkatan, sebelum Tribulasi (1Tes 4:16).  (4) Gereja 
secara konsisten dibedakan dengan Israel di dalam PB (1Kor. 10:32).

Nubuat.  Dispensasionalis berusaha untuk konsisten dalam menafsirkan 
secara harfiah; karena itu, nubuat di PL tentang Israel diperhatikan secara serius.  
Lebih jauh, nubuat-nubuat itu berkaitan dengan Israel, keturunan Yakub, bukan 
gereja.  Kovenan tanpa syarat dari PL diberikan pada Israel: Kovenan Abrahamik 
(Kej. 12:1-3) menjanjikan Israel suatu tanah, keturunan, dan berkat; kovenan 
Palestina (Ul. 30:1-10) menjanjikan bahwa Israel akan kembali ke tanah itu; 
kovenan Davidik (2Sam. 7:12-16) menjanjikan Israel bahwa Mesias akan berasal 
dari Yehuda dan akan memiliki takhta, kerajaan, dan berkuasa atas Israel; kovenan 
baru (Yer. 31:31-34) menjanjikan Israel suatu cara spiritual, di mana melaluinya 
bangsa itu akan memasuki suatu berkat dan menerima pengampunan.

Apabila kovenan-kovenan ini dipahami secara harfiah dan tanpa syarat, 
maka Israel memiliki suatu masa depan yang berbeda dengan gereja.  Dengan 
dasar ini, dispensasionalis menyatakan adanya suatu milenium secara harfiah 
bagi Israel, di mana Mesias akan mendirikannya pada Kedatangan-Nya yang 
Kedua Kali (Why. 19:11-19).  Tetapi, sebelum Israel akan memasuki berkat, 
bangsa itu harus bertobat dan mengakui Yesus sebagai Mesias; tujuan utama dari 
Tribulasi adalah untuk mendisiplin Israel dan membawa bangsa itu pada iman 
kepada Mesias (Yer. 30:7; Yeh. 20:37-38; Dan. 9:24).  Jadi, tribulasi itu tidak 
berkaitan dengan gereja, yang akan diangkat sebelum masa Tribulasi (Rm. 5:9; 
1Tes. 5:9; Why. 3:10).  Tujuan dari tribulasi itu adalah bagi Israel; bukan untuk 
gereja.  Ini merupakan alasan utama, mengapa dispensasionalis berpegang pada 
pengangkatan sebelum Tribulasi.

Dispensasionalisme ekstrem
Gerakan orang-orang yang setia dalam mempelajari Alkitab, yang mendorong 

sampai melampaui titik, di mana kebanyakan dari dispensasionalis lain akan 
berhenti, secara umum disebut ultra-dispensasionalisme.17  Gambaran khusus dari 
ultra-dispensasionalisme adalah pandangannya tentang permulaan dari gereja.  
Dalam kontrasnya dengan dispensasionalisme, yang berpendapat bahwa gereja 
mulai pada waktu Pentakosta di Kisah Para Rasul 2, ultra-dispensasionalisme 
percaya bahwa gereja dimulai setelah itu—di mana kelompok yang lebih moderat 
mengusulkan dimulai di Kisah Para Rasul 9 atau 13, sedangkan kelompok yang 
lebih ekstrem, dimulai di Kisah Para Rasul 28.

Kelompok ekstrem mengikuti E. W. Bullinger (1837–1913), seorang sarjana 
yang dikenal oleh sebagian orang; sebenarnya, dispensasionalisme yang terdahulu 
kadang-kadang disebut Bullingerisme.  Orang-orang lain dalam kelompok ini 
adalah Charles H. Welch dari London, penerus dari E. W. Bullinger; A. E. 
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Knoch; Vladimir M. Gelesnoff; dan Otis Q. Sellers dari Grand Rapids.  Bullinger 
mengajarkan bahwa Injil dan Kisah Para Rasul berada di bawah dispensasi 
hukum, dan gereja sebenarnya baru mulai pada pelayanan Paulus setelah Kisah 
Para Rasul 28:28.  Kitab-kitab PB yang menyajikan wahyu tentang konsep dari 
gereja adalah Efesus, Filipi, dan Kolose.  Bullinger mengidentifikasikan tiga 
periode dalam PB: (1) masa dari Injil, waktu Injil diberitakan hanya pada orang 
Yahudi diotentikkan oleh baptisan air; (2) periode transisi di Kisah Para Rasul 
dan surat-surat PB yang terdahulu, di mana penawaran masih pada orang Yahudi, 
menawarkan pada mereka untuk berpartisipasi dalam “gereja sebagai pengantin 
perempuan” dan diotentikkan oleh dua baptisan, yaitu air dan Roh; (3) periode 
Yahudi dan non-Yahudi sebagai satu tubuh dalam Kristus dan diotentikkan oleh 
baptisan Roh saja.  Karena gereja orang non-Yahudi dihubungkan dengan Kristus 
melalui Roh, baptisan dan Perjamuan Tuhan tidak memiliki signifikansi bagi 
gereja.  Menurut Bullinger, ritus-ritus itu berkaitan dengan daging.

Kelompok yang lebih moderat, percaya bahwa gereja mulai di Kisah Para 
Rasul 9 atau 13, hal itu diidentifikasikan oleh J. C. O’Hair, Cornelius R. Stam, 
dan Charles F. Baker, penulis dari A Dispensational Theology.  Grace Bible College 
di Grand Rapids adalah sekolah ultra-dispensasional yang memimpin pelayanan-
pelayanan bersama Grace Gospel Fellowship dan Worldwide Grace Testimony.

Stam mengajarkan bahwa gereja mulai di Kisah Para Rasul 9, dengan perto- 
batan dari Paulus.  “Tubuh Gereja” hanya dapat dimulai dengan permulaan 
pelayanan Paulus, karena Paulus adalah pelayan bagi orang non-Yahudi.  Karena 
setelah waktu itu, tidak ada tawaran tentang kerajaan bagi orang Israel.  J. C. 
O’Hair mengajarkan bahwa gereja mulai di Kisah Para Rasul 13:46 dengan 
pernyataan: “Kami berpaling kepada non-Yahudi.”  Karena pengikut O’Hair 
berpendapat bahwa gereja dimulai pada periode waktu Kisah Para Rasul, maka 
mereka hanya menjalankan Perjamuan Tuhan dan bukan baptisan air.

ringkaSan evaluaSi dari Teologi diSPenSaSional

Paling sedikit ada sembilan pertimbangan dalam mengevaluasi teologi dis- 
pensasional:

(1) Kekuatan dari dispensasionalisme adalah usaha untuk mengenali per- 
bedaan ketetapan atau dispensasi dalam sejarah Alkitab.  Gambaran ini telah 
memimpin pada mempertahankan suatu perbedaan yang jelas di antara program 
Allah bagi Israel dan bagi gereja. 

(2) Secara hermeneutik, dispensasionalisme mengikuti pendekatan harfiah 
terhadap Kitab Suci secara konsisten.  Sistem lain yang seperti teologi kovenan 
dengan terbuka mengakui perubahan fundamental hermeneutikal dalam penaf- 
siran mereka atas Alkitab.
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(3) Dispensasionalisme memiliki suatu dasar yang sah berkaitan dengan 
idenya tentang perbedaan peraturan (Ef. 1:10; 3:2, 9; dll.).  Secara eksegetikal, 
dapat dilihat bahwa paling sedikit ada tiga dispensasi yang berbeda: PL, PB, dan 
kerajaan.  Hal yang penting bukanlah jumlah dari dispensasi, tetapi prinsip dari 
perbedaan peraturan atau “peraturan rumah tangga” dalam sejarah bagaimana 
Allah berinteraksi dengan orang-orang.  Bahkan seorang postmilenialis seperti 
Charles Hodge dan seorang amilenialis seperti Louis Berkhof mengakui perbe- 
daan dispensasi, meskipun keduanya tidak menerima klasifikasi sebagai seorang 
dispensasionalis.

(4) Kekuatan yang lain dari dispensasionalisme adalah fokusnya pada 
kemuliaan Allah, bukan pada keselamatan manusia sebagai objektif dari segala 
sesuatu.  Pusatnya pada Allah bukan pada manusia.

(5) “Garis utama” dari dispensasionalisme menghindari ekses-ekses dari 
ultra-dispensasionalisme.  Subgrup di antara dispensasionalisme dalam bentuk- 
nya yang paling radikal telah membatasi penerapan Kitab Suci pada beberapa 
surat Paulus.  Ekstrimis ini dalam tahapannya menolak baik baptisan maupun 
Perjamuan Tuhan, di mana yang moderat memperingati Perjamuan Tuhan.  
Kesalahan yang utama dari gerakan ini adalah kegagalan untuk mengenali 
kelahiran gereja pada hari Pentakosta (Kis. 2); penentuan permulaan dari gereja, 
bergantung pada apakah ultradispensasional berdasar pada Kisah Para Rasul 9, 
13, atau 28.

(6) Kesalahpahaman tentang cara keselamatan kadang-kadang dianut oleh 
dispensasionalisme.  Beberapa dispensasionalis yang penting telah mengajar secara 
keliru, dengan mengatakan bahwa tanggung jawab manusia untuk diselamatkan 
berbeda dari satu dispensasi ke dispensasi yang lainnya.  Meskipun benar bahwa 
ekspresi atau bentuk dari kepercayaan manusia kepada Allah berbeda sepanjang 
dispensasi, namun di setiap zaman, keselamatan adalah berdasarkan anugerah 
Allah melalui iman manusia.

(7) Dispensasionalisme kadang-kadang salah dalam menekankan anugerah 
sebagai terbatas pada zaman gereja, dan mengabaikan atau meminimalisasi 
anugerah dalam dispensasi yang lain.  Anugerah Allah telah diperlihatkan dalam 
setiap zaman. 

(8) Dispensasionalisme juga pada suatu waktu memproyeksikan pada suatu 
sikap yang negatif terhadap hukum Allah, dan dianggap berlawanan dengan 
anugerah Allah.  Hukum Allah hadir dalam satu atau beberapa bentuk sepanjang 
setiap dispensasi untuk alasan Ilahi yang penting dan sehat.

(9) Dispensasionalis kadang-kadang menerapkan bagian-bagian tertentu dari 
Kitab Suci pada dispensasi lain di masa yang lalu atau masa yang akan datang.  
Dengan demikian, mangaburkan penggunaannya bagi gereja.  Khotbah di Bukit 
(Mat. 5-7) merupakan salah satu contoh.  Dispensasionalis yang terkini, telah 
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memodifikasi praktik ini dan telah mengakui serta mengajarkan penerapan yang 
sah dari setiap Kitab Suci untuk umat Allah pada masa kini.

PerTumbuhan diSPenSaSionaliSme

introduksi
Dengan variasi-variasi yang minor, tiga fitur utama yang teridentifikasi 

dimiliki dispensasionalisme: Interpretasi literal Alkitab yang konsisten, perbe- 
daan kekal yang jelas antara Israel dan gereja, dan kemuliaan Tuhan sebagai 
tujuan utama manusia.  Ini telah dianggap sebagai dispensasionalisme historis 
atau klasik.  Baru-baru ini ada beberapa yang menekankan variasi bentuk dispen- 
sasionalisme di mana perbedaan ini dimodifikasi.  Pandangan ini dikenal dengan 
dispensasionalisme progresif.

Definisi
Dispensasionalisme progresif adalah “posisi mediasi antara nondispen- 

sasionalisme dan dispensasionalisme tradisional . . . Pandangan ini mencari cara 
untuk memelihara pemahaman alami mengenai Alkitab profetik yang sepertinya 
memiliki fungsi yang signifikan terhadap bangsa Israel di masa depan . . . Itu 
juga memandang program Tuhan bersatu dengan sejarah, sepakat dengan non- 
dispensasionalis, dan menyangkal diskontinuitas radikal antara gereja masa kini 
dan janji kerajaan mesianik.”18

perbedaan Dispensasionalisme progresif
Empat elemen berbeda mengenai dispensasionalisme progresif yang perlu 

diketahui. 
Pertama, kerajaan teokrasi dari pemerintahan Allah di bumi merupakan 

sebuah elemen pemersatu yang merepresentasikan karya Allah dalam sejarah. 
Rencana historis Tuhan meliputi perintah-Nya untuk dunia “tidak memerlukan 
program terpisah untuk gereja dan Israel yang pada akhirnya menyatukan kemu- 
liaan Tuhan yang kelihatan atau dalam kekekalan.”19

Kedua, kerajaan yang ditawarkan Yesus benar-benar ada pada saat keda- 
tangan-Nya yang pertama.  Saat Yesus dihadapkan pada mahkamah agung, Ia 
mendesak mereka untuk mengatakan, “Kerajaan Allah sudah dekat padamu” (Luk. 
10:9).  “Dekat” (eggiken), ada pendapat bahwa artinya adalah “kerajaan sudah 
datang . . . Kehadiran kerajaan, atau setidaknya yang serupa, terikat dengan fase 
pertama karir Yesus.”20  Fase kerajaan dimulai dengan kedatangan Yesus yang 
pertama—karena kehadiran-Nya, kerajaan datang. Namun ada percampuran 
kerajaan dengan kedatangan Yesus yang pertama dan kedua: “Kerajaan ini 
dibuka dengan kedatangan Yesus yang pertama, tetapi program ini memuncak 
pada kedatangan-Nya kembali dalam kemuliaan yang utuh.”21
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Ketiga, ini membawa dispensasionalis progresif kepada referensi “sudah, 
namun belum” atas kerajaan.  Yesus “sudah” memerintah: “Pemerintahan Yesus 
ada dalam karya keselamatan yang Ia curahkan sebagai bagian dari fase awal 
pemerintahan-Nya.  Kerajaan ini tidak terlihat dalam artian bahwa Ia tidak 
memerintah setiap orang secara langsung, tetapi atas mereka yang mendapat 
keuntungan yang Ia tawarkan, terutama dalam ketetapan Roh Kudus . . . Tetapi 
Yesus memerintah dari surga, bukan di bumi, dan dengan demikian kerajaannya 
tidak terlihat hanya dalam artian bahwa pemerintahan-Nya tidak berasal dari 
bumi.”22  Dispensasionalis progresif memahami Yesus sudah memerintah di takhta 
Daud di surga: “Duduk di takhta Daud dihubungkan dengan duduk di tangan 
kanan Allah . . . Kebangkitan dan pengangkatan Yesus ke dalam tangan kanan 
Allah dianggap Petrus sebagai penggenapan kovenan Daud.”23

Yesus “belum” memerintah seperti yang terlihat dalam janji yang dikutip 
Petrus dalam Kisah Para Rasul 3:20.  “Waktu penyegaran” memiliki dua bagian: 
kehadiran Yesus ditegakkan di surga dan kembalinya Ia di masa depan di bumi 
untuk merestorasi hal-hal yang dijanjikan dalam PL.  Aspek kedua adalah masa 
depan, dalam artian bahwa Yesus belum memerintah secara kelihatan.

Pemerintahan Yesus di masa sekarang dan masa depan muncul di dalam 
Wahyu 1:6-7.  Wahyu 1:6 mengatakan, “Dan yang telah membuat kita menjadi 
suatu kerajaan,” membuktikan bentuk masa kini dari kerajaan.  Namun, Wahyu 
1:7 jelas menunjukkan kedatangan Yesus di masa depan: “Lihatlah, Ia datang 
dengan awan-awan.”  “Yang akan muncul adalah aturan dua tingkat: Kerajaan 
sekarang, dan manifestasi di masa depan atas otoritas penghakiman.”24

Keempat, metode interpretif atas dispensasionalisme progresif melibatkan 
perpaduan nubuat di dalam PL yang memiliki elemen “spiritual” dan “material.”25  
Dalam hal ini, perjanjian PL yang Tuhan buat dengan Israel akan digenapi dalam 
masa gereja PB.  Sebagai contoh, gelar Yesus “Anak Daud” berarti “bahwa Ia 
menggenapi janji Allah pada Daud (2Sam. 7:12-16).”26  Dalam Kisah Para 
Rasul 2:34, 35 dipahami bahwaYesus memerintah di takhta Daud dalam “arti 
metafora.”27  Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa “Pengangkatan Yesus ke dalam 
tangan kanan Allah untuk menggenapi janji mesianik Daud dengan demikian 
mengizinkan adanya pemenuhan pelantikan janji-janji itu, bila dibedakan dengan 
penundaan janji Daud dalam dispensasionalisme tradisional.”28

rangkuman evaluaSi dari     
diSPenSaSionaliSme ProgreSif

(1) Dispensasionalis progresif mengakui perbedaan antara orang Israel 
dan bangsa kafir, menganggap bahwa “Israel” berarti “bangsa tertentu menurut 
kovenan awal dan janji Alkitab.”29
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(2) Berharga untuk mengetahui kesatuan program Allah selama berabad-
abad, mengetahui aturan kerajaannya dalam setiap masa.  Pemerintahan Kristus 
dalam masa kini merupakan aspek spiritual, dan masa depan-Nya yang meme- 
rintah pada kedatangan yang kedua adalah pemerintahan material.

(3) Dispensasionalis progresif mengakui bahwa mereka memahami relasi 
dengan teologi kovenan saat mengutip pemerintahan Yesus sebagai “yang sudah 
tetapi belum.”  Tetapi sayangnya pandangan ini membutuhkan alegori dari arti 
normal suatu kata.  Ini menunjukkan keberangkatan dari dispensasionalisme 
klasik—tetapi lebih penting—keberangkatan dari sistem hermeneutik koheren 
yang mencoba dengan konsistensi menafsirkan Kitab Suci secara literal atau 
“normal.”

Bagaimana Daud akan memahami janji mengenai “rumah,” “kerajaan” 
dan “takhta” (2Sam. 7:12-16)?  Karena Daud memerintah di takhta Yerusalem 
dalam teritori Israel di bumi dan atas orang-orang Ibrani, ia pasti memahami 
bahwa nubuatan itu digenapi dalam dinasti bumi, memerintah di tahta duniawi 
atas kerajaan Yerusalem yang duniawi.  Sama dengan hal tersebut, dalam janji 
Gabriel kepada Maria, “Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah 
Yang Mahatinggi.  Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada-Nya takhta 
Daud, bapa leluhur-Nya, dan Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub 
sampai selama-lamanya dan Kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan” (Luk. 
1:32-33).  Maria pasti memahami janji ini akan digenapi secara literal di bumi. 
Mengalegorikan istilah-istilah ini menjadi dilema hermeneutik serius dan 
merupakan perpindahan dari hermeneutika normal.

(4) Mengusulkan kerajaan Tuhan telah datang mengharuskan adanya alegori 
mengenai makna kerajaan; namun, makna normal basileia adalah “pemerintahan 
kerajaan, . . . kerajaan, yaitu daerah yang dikuasai seorang raja.”30  Lebih jauh 
lagi, kerajaan datang “mendekat” atau “di tangan” tidak menunjukkan bahwa 
kerajaan sudah datang. (bdk. Yak. 5:8; 1Ptr. 4:7).  Eggizo berarti “mendekati, 
mendatangi.”31  Pertobatan orang Ibrani adalah syarat untuk pelantikan kera- 
jaan (Mat. 3:2; 4:17; Zak. 12:10-14).

(5) Ada perbedaan yang kurang jelas antara Israel dan gereja dalam hal 
bahwa awalnya pemerintahan Yesus ada di tangan kanan Allah, namun pada 
akhirnya diputuskan bahwa kerajaan-Nya menggenapi janji yang dibuat bagi 
Daud.”32  Gereja merupakan misteri dalam PL (Ef. 3:3, 5), membuatnya 
sulit menyimpulkan bahwa kovenan Davidik pada awalnya digenapi di gereja. 
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Dogmatik teologi Roma KatoliK menunjuk pada sistem yang rinci, 
yang kebanyakan dihasilkan oleh Paus, teolog-teolog dan konsili-konsili pada 
zaman abad pertengahan dan Reformasi.  Dogma ini dilindungi oleh semacam 
sanksi yang disebut de fide dan ketidakbersalahan kepausan, yang dibedakan 
dari perubahan dan ketidakpastian dari kebanyakan teologi Katolik pada masa 
kini (lih. bab 44).

Perkembangan Historis dari teologi katolik

Roma-Katolikisme pada umumnya dikaitkan dengan semi-Pelagian dalam 
kedudukan teologisnya.  Pelagius mengajarkan bahwa setiap orang dilahirkan 
dengan suatu kehendak bebas dan kemampuan untuk memutuskan yang baik 
dan yang jahat.  Ia menolak pendapat bahwa kehendak manusia telah dicemari 
oleh kejatuhan Adam.  Meskipun Roma-Katolikisme berbeda dari Pelagianisme, 
namun ia mengakui kerja sama dari kehendak manusia dengan anugerah Allah 
dalam keselamatan.  Hal ini dimungkinkan karena dosa Adam membuat manusia 
dalam kondisi yang lemah, tetapi tidak secara rohani mati.  Oleh karena itu, 
manusia dapat menginisiatifkan keselamatan.

Katolikisme tidak pernah statis, tetapi terus berkembang dan berevolusi.  
Meskipun tradisi diakui sebagai otoritas, pengakuan yang terdahulu dapat 
dianulir oleh pengakuan resmi yang kemudian.1  Hal ini mencerminkan 
perubahan yang terus-menerus terjadi dalam Katolikisme.  Dua tradisi yang 
berkembang dalam Katolikisme dapat diisolasikan.2  Tradisi garis utama mene- 
kankan transendensi dari Allah dan gereja sebagai yang berotoritas, lembaga 
yang ilahi.  Tradisi ini secara beragam disebut “medievalisme,” “Romanisme,” 
“Vaticanisme,” “Papalisme,” dan “Jesuitisme.”  Reformasi yang minor dari 
tradisi menekankan pada imanensi dari Allah dan gereja sebagai komunitas 
secara beragam disebut “Gallikanisme,” “Jansenisme,” “Katolikisme liberal,” 
dan “modernisme.”  Akhir-akhir ini, reformasi yang lebih lanjut diusahakan 
melalui Konsili Vatican II, yang dipimpin oleh Paus John XXIII tahun 1962.  
Konsili ekumenikal ini, sementara tetap mempertahankan kekhususan dalam 
mengikuti Katolik, juga berusaha untuk mereformasi dan memodernisasi gereja 
Roma Katolik.

Dogmatik teologi 
Roma katolik

37
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Pengakuan doktrinal dari roma katolik

otoritas
Sementara Protestan berpegang pada otoritas untuk iman dan kehidupan 

sehari-hari sepenuhnya hanya terletak pada keenam puluh enam kitab dari Kitab 
Suci, maka Roma-Katolikisme mengajarkan bahwa otoritas terletak pada tulisan-
tulisan apokrifa (kitab-kitab ekstra biblikal yang diterima sebagai kanon oleh 
Katolik) dan tradisi gereja sebagaimana yang dinyatakan oleh bapa-bapa Gereja 
dan ketetapan dari Paus—demikian pula Alkitab.  Ketidaksepakatan berkaitan 
dengan otoritas ini menandai perbedaan mendasar antara Roma-Katolikisme 
dengan Protestanisme.

Roma Katolikisme mengakui lima belas kitab sebagai berotoritas di samping 
keenam puluh enam kitab di Kitab Suci.  Kitab-kitab itu dikenal sebagai Apokrifa 
(artinya “tersembunyi”) dan mereka adalah Satu dan Dua Esdras, Tobit, Judith, 
selain Ester, Amsal Salomo, Pengkhotbah, Barukh, Surat dari Yeremia, Kidung 
dari Tiga Anak, Susanna, Bell dan Sang Naga, Doa Manaseh, dan Pertama dan 
Kedua Maccabees.

Konsili Trent tahun 1546 secara resmi menetapkan otoritas dari tradisi 
demikian juga Kitab Suci dalam pernyataan ini:

Konsili Trent yang umum, ekumenikal, dan kudus . . . memegang 
secara konstan pandangan ini, yaitu bahwa kemurnian dari Injil dapat 
dipelihara dalam Gereja setelah kesalahan-kesalahan telah diangkat 
Juga dipahami dengan jelas bahwa kebenaran-kebenaran dan peraturan-
peraturan ini ada di dalam kitab-kitab dan tradisi yang tidak tertulis, 
yang telah diberikan kepada kita, yang terlebih dahulu diterima oleh 
para rasul dari mulut Kristus sendiri Kemudian, dengan meneladani 
bapa-bapa ortodoks, yang menerima dan menghormati dengan kesa- 
lehan dan penghormatan yang sama terhadap semua kitab-kitab PL 
dan PB—karena Allah penulis dari keduanya—bersama dengan semua 
tradisi berkaitan dengan iman dan moral, karena semua itu datang dari 
mulut Kristus atau diinspirasikan oleh Roh Kudus dan telah dipelihara 
terus-menerus dari generasi ke generasi dalam Gereja Katolik.3

Konsili Trent juga menetapkan Latin Vulgate sebagai Alkitab standar untuk 
dibaca dan diajarkan.  Ketetapan lebih lanjut yang penting dari konsili itu adalah 
bahwa gereja Roma harus menjadi penafsir Kitab Suci.

Untuk menahan pikiran yang tidak bertanggung jawab, maka dite- 
tapkan lebih lanjut, bahwa berkaitan dengan doktrin Kristen, tidak 
ada seorang pun yang boleh menyimpulkan tentang hal-hal iman 
dan moral dengan cara bertumpu pada konsepnya sendiri dalam 
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membaca dan mengartikan Kitab Suci, yang berlawanan dengan arti 
yang dipegang oleh Holy Mother Church, karena adalah wewenangnya 
untuk menentukan pengertian dan penafsiran yang benar dari Kitab 
Suci, atau menafsirkan Kitab Suci dengan cara yang berlawanan dengan 
kesepakatan konsensus dari bapa-bapa.4

Hal ini penting untuk diperhatikan.  Gereja Roma mendeklarasikan diri 
sebagai penafsir resmi dari iman; tidak ada seorang pun yang boleh menafsirkan 
sendiri dengan cara yang berlawanan dengan penafsiran dari Roma Katolik.

gereja
Roma Katolikisme mengajarkan bahwa gereja Roma Katolik didirikan 

oleh Kristus melalui Petrus sebagai kepala pertama yang kelihatan.  Otoritasnya 
adalah otoritas yang diberikan oleh Allah kepada Kristus dan kemudian oleh 
Kristus diberikan kepada gereja.  Non-Katolik akan menyatakan bahwa pendirian 
permulaan dari gereja Roma Katolik pada tahun 590 M, dengan Gregory I 
“yang mengonsolidasikan kekuatan kebishopan di Roma dan memulai gereja 
itu dengan sistem yang baru.”5

Sepanjang sejarah Roma Katolikisme, penekanan utamanya adalah bahwa 
kesatuan dengan gereja Roma Katolik merupakan hal yang esensial untuk kese- 
lamatan.  Pada abad XII, Albigenses, suatu gerakan reformasi yang memisahkan 
diri dari iman Katolik, dinyatakan sesat oleh Konsili Lateran IV pada tahun 1215, 
“Hanya ada satu Gereja universal dari orang yang setia, di luarnya tidak ada 
seorang pun diselamatkan.”6  Hal ini diteguhkan kembali oleh Ketetapan dari 
Paus Boniface VIII, Unam Sanctam, pada tahun 1302.  Tahun 1854, Paus Pius IX 
mendeklarasikan, “Harus dipegang sebagai sesuatu yang harus diimani, bahwa 
tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan di luar Gereja Roma Apostolik.  
Hanya itulah bahtera keselamatan dan orang yang tidak memasukinya akan 
tenggelam dalam air bah.”7 

Gereja Roma juga dianggap sebagai gudang kebenaran.  Tahun 1862, Paus 
Pius IX menulis: “Gereja, berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga 
yang ilahi, memiliki tugas yang sangat serius untuk memelihara harta dari iman 
yang ilahi supaya tidak cacat dan utuh dan menjaga dengan sangat ketat atas 
keselamatan dari jiwa-jiwa.”8

Konsili Vatican Pertama tahun 1870, mengumumkan bahwa gereja Roma 
adalah “penjaga dan guru dari Firman yang diwahyukan . . . doktrin dari iman 
. . . telah dikirimkan sebagai deposit ilahi kepada Pengantin Perempuan Kristus, 
untuk dilaksanakan dengan setia dan dinyatakan tidak bersalah . . . artinya dogma 
yang suci terus-menerus harus dipelihara sebagaimana yang telah dideklarasikan 
oleh Holy Mother Church.”9
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Roma Katolikisme mengajarkan bahwa sebagaimana halnya Kristus adalah 
Ilahi, Ia juga akan memiliki gereja yang kualitasnya Ilahi.  “Gereja memiliki 
kualitas manusia dan Ilahi, sebagaimana halnya Kristus adalah manusia dan 
Ilahi, yaitu memiliki dua natur, yaitu manusia dan Ilahi.  Atribut yang 
mulia dari Gereja tidak karena ia hanya sekadar manusia, melainkan karena 
kualitas Ilahinya.”10  Kualitas Ilahi yang dimiliki oleh gereja Katolik meliputi 
otoritas, infalibilitas, dan tidak bisa rusak.11

Vatican II menanamkan ide, bahwa gereja adalah sarana untuk mendapatkan 
keselamatan di mana “gereja sebagai misteri atau sakramen,” dan konsepsi 
dari gereja sebagai suatu lembaga hierarkikal diganti dengan pandangan tentang 
gereja sebagai “seluruh umat Allah.”12

Kepausan
Setelah perdebatan dengan patriakh di Konstantinopel, Paus Leo IX tahun 

1053 menandatangani sebuah surat resmi mendukung otoritas paus.  Pada 
masa Paus Gregory IX, para bishop dituntut untuk mengambil sumpah ketaatan 
pada paus, sebagaimana kepada tuannya; sebagai tambahan, paus dimahkotai 
dengan tiga tiara yang asal mulanya digunakan oleh penguasa di Persia.13  Pada 
pemahkotaan, kardinal yang bertugas mendeklarasikan: “Terimalah tiara dengan 
tiga mahkota, dan ketahuilah bahwa engkau Bapa dari Pangeran, Raja, Penguasa 
Dunia, Wakil dari Juruselamat kita Yesus Kristus.”14  Tahun 1299, Paus Boniface 
VIII, mendeklarasikan, “Untuk keselamatan haruslah bagi setiap umat manusia 
untuk tunduk pada Paus Roma.”15 

Sebuah deklarasi yang signifikan tentang keutamaan dari paus diberikan 
di Konsili Vatican I tahun 1870.  Pada waktu itu dideklarasikan bahwa untuk 
memelihara kesatuan gereja, Kristus menempatkan Petrus di atas para rasul yang 
lain untuk memelihara kesatuan ini.  Konstitusi ini lebih lanjut menyatakan 
bahwa,

Petrus, Pangeran dan Kepala dari Para Rasul, pilar dari iman dan dasar 
dari Gereja Katolik, menerima kunci-kunci kerajaan dari Tuhan kita 
Yesus Kristus, Juruselamat dan Penebus umat manusia, dan hidup, 
memimpin, dan menghakimi, sampai hari ini dan selalu, di dalam 
penerusnya Bishop dari the Holy See of Rome, yang didirikan oleh-Nya 
dan dikuduskan oleh darah-Nya.  Siapa pun yang menjadi penerus dari 
Petrus dalam jabatan ini, diteguhkan oleh Kristus sendiri untuk memiliki 
keutamaan dari Petrus atas seluruh Gereja . . . Petrus yang diberkati, 
tetap tinggal pada kekuatan dari Batu Karang yang telah diterimanya, 
tidak membiarkan arah dari Gereja yang diserahkan kepadanya . . . 
Paus Roma memiliki kuasa atas seluruh dunia, dan Paus Roma adalah 
penerus dari Petrus yang diberkati, Pangeran dari para Rasul, dan 
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Wakil sejati dari Kristus, dan Kepala dari seluruh Gereja, dan Bapa dan 
Guru dari semua orang Kristen; dan kuasa penuh diberikan kepadanya 
dalam Petrus yang diberkati, untuk memberi makan, memerintah dan 
mengelola Gereja Universal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita.16

Beberapa hal yang perlu diperhatikan.  Gereja Roma Katolik mendeklarasi-
kan bahwa paus-paus penerus memiliki otoritas dari Petrus; bahwa Petrus 
terus memimpin gereja; bahwa paus adalah wakil dari Kristus di bumi; juga 
menekankan otoritas paus atas gereja.  Gereja Roma mengutuk siapa pun yang 
membantah konklusi ini.17

Lebih lanjut Vatican I menekankan bahwa semua harus tunduk pada doktrin 
ini “di mana siapa pun yang menyimpang dari padanya akan kehilangan iman 
dan keselamatannya.”18  Juga dijelaskan tentang infabilitas dari kepausan sebagai 
berikut “Paus Roma, pada waktu berbicara ex cathedra, yaitu, keluar dari kantor 
Pastor dan Doktor dari semua orang Kristen, berkaitan dengan otoritas tertinggi 
apostolik, ia menjelaskan doktrin berkaitan dengan iman atau moral yang harus 
dipegang oleh Gereja Universal . . . yang tanpa salah karena berdasarkan kehendak 
dari Penebus Ilahi, di mana Gereja-Nya dikaruniai untuk menjelaskan doktrin 
berkaitan dengan iman atau moral.”19

Konsili Vatican II, yang diadakan pada tahun 1962–1965, mempertahankan 
bahwa orang harus tunduk pada pengajaran paus, bahkan sewaktu ia berbicara 
secara tidak formal: “Ketaatan dengan setia dalam kehendak dan akal budi ini 
harus diberikan, dengan cara yang spesial, pada pengajaran yang otentik dan 
berotoritas dari Paus Roma, bahkan pada saat ia tidak berbicara ex cathedra, 
sesungguhnya pengajarannya yang tertinggi dan berotoritas ini harus diakui 
dengan hormat, dan ketaatan yang tulus harus diberikan pada keputusan yang 
dibuat olehnya.”20

maria
Maria diposisikan dalam teologi gereja Roma Katolik sebagai akibat 

dari perkembangan berabad-abad.  Pengakuan pertama kali atas Maria sebagai 
“Ibu dari Allah” dianugerahkan kepadanya di Konsili Efesus tahun 431 M.  
Konsili ini mengesahkan pernyataan bahwa Maria adalah “Ibu dari Allah 
berdasarkan pada kemanusiaan” dari Yesus.  Sementara frasa itu dianggap 
tidak tepat untuk diterapkan pada yang fana, namun hal itu dimaksudkan 
untuk ditujukan pada kemanusiaan dari Kristus.  Ini bukan posisi dari gereja 
Roma Katolik pada hari ini.  Hari ini Katolikisme mengajarkan:

Misteri-misteri utama tentang ibu dari Allah, konsepsi, ketidakberdo- 
saan dan keperawanan adalah anugerah yang diberikan kepada Maria 
sesuai dengan keberadaannya sebagai Ibu dari Allah.  Sebagai ibu dari 
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Firman Allah bukan karena ia melahirkan tubuh dari Kristus.  Maria 
adalah ibu dari Penebus dalam pengertian yang sepenuhnya sebagai 
pembantunya dalam karya penebusan Misteri yang memenuhi kerja 
sama Maria dalam karya Kristus adalah perannya sebagai Mediatrik 
dari Anugerah . . . Semua anugerah yang Allah berikan kepada kita 
berdasarkan jasa dari Kristus sampai kepada kita secara langsung atau 
tidak langsung melalui Maria.21

Doktrin-doktrin tentang Maria merupakan perkembangan belakangan ini.  
Satu dari pernyataan yang paling awal tentang Maria ada dalam surat Paus Siricius 
pada bishop Tesalonika tahun 392 M.  Surat itu mendeklarasikan keperawanan 
Maria yang tidak berakhir.22  Baru pada Konsili Trent tahun 1547, gereja 
Roma mengumumkan ketidakberdosaan Maria, memampukan dia untuk 
menghindari dosa venial.23  Doktrin yang paling signifikan tentang Maria baru 
dirumuskan pada seratus tahun belakangan ini.  Tahun 1854, Paus Pius IX men-
deklarasikan Maria bebas dari dosa apa pun sepanjang hidupnya.  Ia menyatakan: 
“Kami, berdasarkan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus, rasul Petrus dan 
Paulus yang diberkati, dan berdasarkan otoritas kami sendiri, mendeklarasikan 
bahwa Perawan Maria yang Paling Diberkati sejak saat pertama kehamilan-
nya, oleh anugerah dan kehormatan dari Allah yang Mahakuasa, berdasarkan 
jasa Yesus Kristus Juruselamat umat manusia, dipelihara dari segala noda dosa 
asal, seperti dinyatakan oleh Allah.”24

Peran Maria sebagai pengantara anugerah dan pendamping Kristus dalam 
penebusan menonjol dalam teologi Katolik belakangan ini.  Paus Leo XIII 
mendeklarasikan dalam surat ensiklik Octobri Mense tahun 1891: “Putra Allah 
yang kekal, pada saat ia mengambil rupa seorang manusia untuk penebusan 
dan glorifikasi dari umat manusia, . . . tidak melakukannya tanpa pertama-tama 
memilih dengan bebas secara absolut ibunya yang dalam pengertian memer-
sonifikasikan seluruh umat manusia, . . . dengan demikian sebagaimana halnya 
tidak ada seorang pun yang dapat mencapai Bapa yang Mahatinggi kecuali melalui 
Putra-Nya, sampai derajat tertentu, tidak ada seorang pun yang dapat mencapai 
Putra kecuali melalui Ibu-Nya.”25  Surat ensiklik itu lebih lanjut mendeklarasi-
kan bahwa karena orang-orang gemetar di hadapan keadilan Allah, seorang 
penasihat dan pelindung dibutuhkan, di mana seorang pun tidak akan ada 
yang ditolak.  “Maria adalah orangnya, Maria patut dipuji; ia sangat berkuasa, 
ibu dari Allah yang Mahakuasa; . . . Jadi Allah memberikan dia kepada 
kita . . . Kita harus menempatkan diri kita di bawah perlindungan dan 
kesetiaannya, demikian pula dengan rencana dan kelakuan kita, kemurnian 
dan pertobatan kita, kesedihan dan sukacita kita dan permohonan serta 
harapan kita.  Semua yang ada pada kita harus dipercayakan kepadanya.26
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Tahun 1892, surat ensiklik dari Paus Leo XII, yaitu Magnae Dei Matris 
mendeklarasikan kepercayaan dari iman Katolik untuk berdoa kepada Maria dan 
menerima pertolongan dari harta anugerahnya.  Ia mendeklarasikan posisinya 
yang ditinggikan: “Ia berdiri di atas semua malaikat dan manusia dan hanya dia 
berada di sisi Kristus.”27  Tahun 1904, Paus Pius X mendeklarasikan bahwa semua 
yang dipersatukan dengan Kristus “berasal dari kandungan Maria dengan cara 
Tubuh itu dipersatukan dengan Kepalanya.  Sehingga kita dapat menyebut diri 
kita sendiri sebagai anak-anak Maria secara rohani dan mistikal, dan ia adalah 
Ibu kita semua.”28  Ia lebih lanjut mendeklarasikan bahwa karena Maria berbagi 
penderitaan dengan Kristus, maka Allah “meninggikan dia pada wibawa yang 
tinggi sebagai pemulih dunia yang terhilang dan pemberi semua yang baik, yang 
Yesus telah menangkan bagi kita dengan kematian-Nya dan dengan harga darah-
Nya.”29  Jadi, dalam pandangan gereja Katolik, Maria telah menjadi “pengantara 
dan konsiliator yang sangat berkuasa untuk seluruh dunia dengan Putranya yang 
tunggal . . . (dan) kepala pelayan dalam pendistribusian anugerah-anugerah.”30

Paus Pius XII, dalam surat ensikliknya Mystici Corporis Christi pada tahun 
1943, mendeklarasikan bahwa Maria bebas dari semua dosa; ia menyerahkan 
Putranya di Golgota kepada Bapa; ia mendapatkan pencurahan Roh Kudus 
pada hari Pentakosta; ia sekarang menjadi seorang ibu yang merawat gerejanya; 
dan ia sekarang memerintah di surga bersama Kristus.31  Tahun 1950, Paus Pius 
XII mendeklarasikan bahwa Maria dipelihara dari kekorupan tubuh dalam 
kematian; “Ia mengalahkan kematian dan tubuh serta jiwanya dibangkitkan dalam 
kemuliaan surga, di mana sebagai Ratu ia bersinar dengan cemerlang di sebelah 
kanan Putranya . . . Kami memproklamasikan dan menjelaskannya sebagai dogma 
yang diwahyukan oleh Allah bahwa Ibu dari Allah, Maria adalah Perawan, yang 
setelah berakhir hidupnya di dunia ini, tubuh dan jiwanya diangkat ke kemuliaan 
surga.”32  Vatican II meneguhkan kembali peran Maria dalam teologi Katolik 
sesuai dengan pemikiran sebelumnya.33

Purgatori
Roma Katolikisme menjelaskan purgatori (api penyucian) sebagai “suatu 

tempat atau keadaan di mana jiwa-jiwa orang yang mati dalam anugerah, dalam 
pertemanan dengan Allah, tetapi ternoda oleh dosa venial atau dengan hutang 
dosa sementara yang belum dibayar.  Di tempat ini, jiwa itu dibakar, dibersihkan, 
supaya siap untuk persekutuan yang kekal dengan Allah di Surga.”34

Penderitaan dalam purgatori ada dua sisi: Sakit fisikal dan separasi dari    
Allah.  Penderitaan dalam purgatori merupakan suatu keharusan karena orang 
itu belum memenuhi pemuasan untuk dosanya dan belum siap untuk menghadap 
Allah karena ketidaksempurnaan.  Lebih lanjut, dalam mengampuni orang yang 
telah dibaptis, Kristus memilih untuk mengubah penghukuman yang lebih besar 
menjadi penghukuman yang lebih kecil (daripada menghapuskan dosa itu secara 
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keseluruhan), “mengubah kesengsaraan yang kekal dengan kesengsaraan yang 
sementara,”35 dan untuk itu diperlukan pembersihan di purgatori.

Lama penderitaan di purgatori ditentukan oleh derajat keberdosaan orang 
itu.  Waktu penderitaan bisa diperpendek melalui doa-doa dan perbuatan baik 
dari pengikut-pengikut yang masih hidup.  Ini berdasarkan pada 2 Maccabees 
12:43-45, 56.  Jiwa-jiwa yang telah meninggal disucikan oleh api di purgatori, 
sebagaimana yang dinyatakan dalam 1 Korintus 3:14-15, berdasarkan penafsiran 
dari Katolik.

Sakramen-sakramen
Sistem sakramental dalam gereja Roma Katolik terutama merupakan hasil 

karya dari Konsili Trent dalam rangka Katolikisme melawan reformasi.  Roma 
Katolik memandang sakramen sebagai pengantar dari anugerah, di dalamnya 
“Yesus Kristus melakukan hari ini dalam Tubuh Mistikal-Nya, apa yang pernah 
Ia lakukan secara fisik di atas bumi.”36  Katolikisme menjelaskan suatu sakramen 
sebagai: “Suatu tanda yang kelihatan, yang ditetapkan oleh Yesus Kristus untuk 
memberikan anugerah.”37  Natur dan jumlah anugerah yang diterima bergantung 
pada disposisi dari jiwa seseorang.38  Sakramen juga dilihat sebagai ekstensi dari 
karya penebusan Kristus.39

Gereja Roma Katolik telah menetapkan jumlah sakramen sebanyak tujuh: 
Baptisan, konfirmasi, perjamuan kudus, pengakuan dosa, penahbisan, matrimoni, 
dan pengurapan orang sakit.

Baptisan.  “Baptisan adalah sakramen yang membebaskan manusia dari 
dosa asal dan dari kesalahan pribadi, yang membuat dia anggota dari Kristus 
dan gereja-Nya.”40  Konsili Trent meneguhkan bahwa baptisan (air) dibutuhkan 
untuk keselamatan, dan baptisan anak adalah sah, dan bahwa baptisan dewasa 
untuk orang percaya tidak dibutuhkan, bahwa menaati hukum tetap esensial, 
iman saja tidaklah cukup.41  Inti dari pengajaran Roma Katolik tentang baptisan 
adalah hal itu dibutuhkan untuk keselamatan dan, sebenarnya, menghasilkan 
keselamatan.  Hal itu juga menyatukan orang itu dengan gereja.  Katolik juga 
mengajarkan suatu “baptisan kerinduan” bagi mereka yang merindukan untuk 
dibaptis dengan air, namun dicegah.

konfirmasi.  “Sakramen konfirmasi melengkapi sakramen baptisan.  Apabila 
baptisan merupakan sakramen kelahiran kembali pada suatu kehidupan baru 
dan supranatural, maka konfirmasi adalah sakramen kedewasaan atau menjadi 
dewasa.”42  Sementara imam melaksanakan baptisan, bishop melaksanakan 
konfirmasi dengan meletakkan tangannya di atas kepala orang itu.  Pada saat 
itu dilakukan, orang yang bersangkutan menerima Roh Kudus, menguatkan dia 
untuk hidup berdasarkan pengakuannya dan mengatakan apa yang ia percayai.  
Kuasa bishop setara dengan para rasul pada waktu Pentakosta dan di Samaria 
(Kis. 8:14-17) dalam memberikan Roh Kudus.43  Baptisan membuat seseorang 
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menjadi “Kristen bayi,” sedangkan konfirmasi menjadikan orang itu seorang 
“Kristen dewasa.”44

Eukaristi.  Perjamuan Kudus atau Eukaristi juga disebut Misa.  Upacara ini 
dianggap sebagai pengorbanan yang terus berlangsung dari Kristus.  Istilah Misa 
juga digunakan untuk menjabarkan keseluruhan pelayanan, di mana imam itu 
berperan serta dalam pengorbanan tubuh dan darah Kristus.45

Sebagai suatu sakramen, gereja Roma Katolik mengajarkan kehadiran yang 
aktual dari Kristus dalam elemen-elemen komuni.  Saat imam itu mengatakan 
kata-kata: “Ini adalah tubuh-Ku cawan dari darah-Ku,” Yesus Kristus benar-benar 
hadir pada peristiwa itu (penampilan, rasa, bau, dan perasaan) dari roti dan 
anggur.46  Ini  disebut sebagai “Kehadiran yang Nyata, kehadiran substansial 
yang nyata dari Allah dan Manusia dalam bentuk sakramental dengan Tubuh 
yang sejati, Darah, Jiwa dan Keilahian-Nya.  Yesus Kristus hadir secara paling 
mendalam, langsung, dan intim.”47  Ini disebut sebagai transubstansiasi, artinya 
elemen itu berubah dalam esensi menjadi Yesus Kristus.  Dari saat konsekrasi 
dan selanjutnya, roti dan anggur, secara terpisah atau bersama, adalah “Domba 
Allah” yang harus disembah dan menerima hidup kekal.

Ini merupakan sakramen yang paling penting dari Katolik, orang yang 
mengambil bagian di dalamnya berarti menerima anugerah, karena hal itu berarti 
menerima Kristus berdasarkan Yohanes 6:53-58.  Peran serta dalam Eukaristi 
berakibat pada:48 (1) pengampunan dosa venial; (2) menguatkan dalam meng-
hadapi pencobaan (mematikan kuasa dari keinginan yang jahat); dan (3) janji 
akan kemuliaan kekal dan kebangkitan yang mulia.  Vatican II mendorong peran 
serta yang sering atau setiap hari, karena hal itu “menambah kesatuan dengan 
Kristus, menyegarkan kehidupan rohani dan lebih melimpah, menguatkan 
jiwa dengan kebajikan dan memberikan kepada orang yang mengambil bagian 
suatu persembahan yang lebih kuat dari kebahagiaan yang kekal”49 (lih. juga 
pembahasan tentang substansiasi di bab 25, jilid I, “Eklesiologi: Doktrin Gereja”).

Dalam Misa pengorbanan Kristus dilanjutkan; bagi penganut Katolik jum- 
lahnya sama dengan kehadiran pada waktu pengorbanan di atas kayu salib di 
Kalvari 2000 tahun yang lalu; hal itu merupakan pengorbanan yang sama, yang 
Kristus lakukan di Kalvari.50  Perbedaannya adalah dalam hal darah, di mana pada 
Misa pengorbananNya tanpa darah.  Natur pengorbanan Kristus yang diteruskan 
juga didukung oleh pengorbanan tanpa darah dan pengorbanan dengan darah 
yang terus berlangsung di PL.  Lebih dari itu, Konsili Trent mengajarkan bahwa 
sebagai suatu korban dari Kristus, Misa dipersembahkan bagi dosa-dosa dan 
penghukuman, yang sebagai penebusan bagi yang bertobat, tetapi juga bagi 
mereka yang “meninggal di dalam Kristus, tetapi belum dimurnikan.”51  Vatican 
II mengukuhkan pengajaran dari Konsili Trent tentang Misa ini.52
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Dalam pengorbanan di Misa, orang Katolik yang telah dibaptis dianggap 
dipersatukan dengan Kristus, dan juga dipersembahkan sebagai persembahan 
korban dengan Kristus.  Dalam upacara ini, mereka yang mengikutinya mene- 
guhkan kembali pertobatan mereka dari dosa yang adalah nyata, tidak lengkap 
dan menghasilkan rekonsiliasi dengan Bapa.53 

Pengakuan Dosa.  Roma Katolikisme mengajarkan bahwa Kristus meng- 
ampuni dosa melalui imam pada waktu pengakuan dosa.  Tanda luar yang 
menyatakan bahwa orang yang mengaku dosa itu telah diampuni adalah per- 
nyataan pembebasan dari imam itu.  Ia memiliki otoritas melalui pernyataan 
Kristus di Yohanes 20:23.  Dalam hal ini, imam itu memiliki kuasa untuk meng- 
ampuni atau tidak mengampuni dosa.54  Pengakuan yang baik menuntut lima hal: 
Penyelidikan hati nurani, duka atas dosa, maksud yang kuat untuk menghindari 
dosa-dosa di masa yang akan datang, pengakuan dosa, kerelaan untuk melakukan 
pengakuan yang ditentukan oleh imam.55

Sakramen pengakuan dosa dijelaskan dalam Konsili Florence pada tahun 
1439:

Sakramen keempat adalah pengakuan dosa, yaitu yang berisi suatu 
tindakan dari orang yang mengaku dosa, yang terdiri dari tiga bagian. 
Pertama adalah penyesalan dalam hati, yang berisi duka atas dosa 
yang telah dilakukan dan maksud untuk tidak berdosa lagi di masa 
yang akan datang.  Kedua adalah pengakuan secara lisan, di mana 
orang berdosa mengaku di hadapan imam semua dosa-dosanya yang 
ia ingat secara keseluruhan.  Ketiga adalah pemuasan untuk dosa-dosa 
sesuai dengan penghakiman dari imam itu, yang utama dicapai dengan 
doa, puasa dan amal baik.  Bentuk dari sakramen ini adalah kata-kata 
pembebasan yang dikatakan oleh imam, pada waktu ia mengatakan: 
Saya membebaskan kamu dan lain-lain . . . Pelayan sakramen ini 
adalah imam yang memiliki otoritas baik ordinari atau diberikan oleh 
atasannya, untuk membebaskan.  Akibat dari sakramen ini adalah 
pembebasan dari dosa.56

Jabatan kudus.  Sakramen bagi jabatan kudus melibatkan penahbisan pada 
jabatan bishop, imam atau diaken, yang memberikan “seseorang kuasa rohani 
dan anugerah untuk menguduskan orang lain.”57  Sakramen Jabatan Kudus 
ini memberikan “jiwa manusia suatu penahbisan dari tanda yang khusus atau 
karakter dari Yesus Kristus, yang tetap tinggal sampai kekal.”58  Diaken membantu 
imam dalam baptisan, pernikahan, khotbah dan tugas-tugas lain.  “Keimaman 
memberikan seseorang kuasa untuk menguduskan dan memberikan Tubuh 
dan Darah Yesus Kristus dan mengampuni atau tidak mengampuni dosa.”59  
Imam harus ditahbiskan oleh bishop.  Bishop adalah penerus dari para rasul 
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dan memiliki kuasa untuk menahbiskan imam-imam, meneruskan keimaman 
Kristus.  Ia juga memiliki otoritas pengajaran yang khusus.  Sebagaimana Kristus 
ditahbiskan sebagai Imam Besar yang kekal, demikian pula imam Katolik 
meneruskan tradisi dari Kristus, sebagai seorang “mediator yang disahkan, yang 
memberikan pengorbanan yang sejati dalam pengakuan atas kuasa tertinggi dari 
Allah atas manusia dan untuk penebusan dosa . . . Imam menjadi pengantara 
untuk umat Allah.”60  Imam memiliki kuasa untuk mengampuni dosa dalam 
nama Allah.  Imam secara permanen ditunjuk sebagai imam menurut peraturan 
Melkisedek.  Jadi, ia bertindak seperti Yesus Kristus: dalam mempersembahkan 
Misa, ia mengatakan, “Ini adalah Tubuh-Ku” (tulisan miring ditambahkan).  
Dalam mengampuni orang berdosa, ia berkata, “Aku membebaskan engkau dari 
dosa-dosamu.”61

matrimoni.  Sakramen pernikahan adalah suatu tanda kesatuan antara Kristus 
dan gereja.  Konsili Florence pada tahun 1439, mendeklarasikan “Tiga hal yang 
melekat pada matrimoni.  Pertama adalah melahirkan anak dan mendidik mereka 
untuk beribadah kepada Allah.  Kedua adalah setia pada sumpah satu sama lain.  
Ketiga adalah tidak menceraikan pernikahan ini karena itu berarti mencerai- 
kan persekutuan Kristus dengan Gereja.”62  Gereja Roma Katolik menekankan 
kepermanenan dari pernikahan; perceraian dilarang.  Gereja Roma Katolik juga 
melarang keluarga berencana atau penggunaan alat pencegah kehamilan.  
Vatican II menekankan kepentingan dari mengembangkan kasih dan bahwa 
pernikahan tidak semata-mata untuk memiliki keturunan.63

Pengurapan orang sakit (pemberian minyak suci yang ekstrem).

Pengurapan orang sakit merupakan pelengkap bagi pengakuan dosa 
. . . pengurapan orang sakit ini mengambil apa yang masih ditinggal- 
kan oleh dosa; hal itu “mengangkat keadaan di mana dapat menjadi 
penghalang bagi pemberian kemuliaan pada waktu kebangkitan;” dan, 
sebagaimana halnya dalam setiap sakramen menjadikan manusia dalam 
arti tertentu menjadi seperti Kristus, “dengan demikian kita menjadi 
Kristus yang telah dibangkitkan, karena hal itu hanya diberikan pada 
orang yang akan mati, sebagai tanda kemuliaan yang akan datang”  
. . . pengurapan kudus ini membuat manusia yang berada pada pintu 
kekekalan dan yang dengan setia bekerja sama dengan anugerah dari 
sakramen, siap untuk memasuki secara langsung ke atas Beatific Vision.64

Secara tradisi, orang sakit yang hampir meninggal dunia yang diurapi oleh 
minyak yang diberkati oleh bishop; namun, Konsili Vatican II mendeklarasikan 
bahwa upacara itu lebih tepat disebut “pengurapan bagi orang sakit,” karena hal 
itu tidak boleh hanya dilihat sebagai suatu sakramen “bagi mereka yang akan 
menghadapi kematian.”65
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ringkasan evaluasi dari teologi katolik

Sementara teologi Roma Katolik memiliki sejumlah doktrin yang sama 
dengan teologi Protestan Konservatif (Trinitas, keilahian Kristus, dll.), namun 
ada banyak penyimpangan dari teologi ortodoksi.  Perbedaan fundamental adalah 
otoritas tradisi sebagai tambahan dari otoritas Alkitab.  Dalam pelaksanaan, 
tradisi dalam pengertian tertentu melampaui otoritas dari Alkitab, karena tradisi 
dan konsili konsili gereja membuat ketetapan-ketetapan yang bertolak belakang 
atau menambahi apa yang secara eksplisit diajarkan oleh Kitab Suci.  Pengakuan 
atas Apokripha adalah penyimpangan yang selanjutnya.  Tempat Maria dalam 
teologi Roma Katolik mengangkat Kristus dari tempat-Nya yang menjadi hak-
Nya sebagai satu-satunya mediator antara Allah dengan manusia (1Tim. 2:5).  
Juga keseluruhan sistem dari sakramen-sakramen itu merupakan suatu penolakan 
pada anugerah yang sejati dari Allah dan keselamatan berdasarkan anugerah.  
Keselamatan dalam teologi Roma Katolik bukan berdasarkan anugerah melalui 
iman, tetapi merupakan penganutan yang kompleks dalam sakramen-sakramen 
dan upacara-upacara yang disahkan oleh hierarki gereja.
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BeBerapa kontriBusi dari pengaruh-pengaruh filosofis 
mempersiapkan cukup banyak jalan yang nampak dalam pemikiran dan gerakan-
gerakan teologis masa kini.

Renaissance
Istilah Renaissance berarti “kelahiran baru” dan menjelaskan kebangkitan 

intelektual yang terjadi di Eropa setelah Abad Pertengahan.  Periode ini juga 
disebut sebagai “sebuah kebangkitan pembelajaran.”  Penanggalan dari era 
ini, meskipun sukar untuk mencari ketepatannya, biasanya diidentifikasikan 
dimulai dari 1350 sampai 1650.  Renaissance “menggantikan pendekatan 
korporasi religius abad pertengahan terhadap kehidupan dengan pandangan 
hidup sekular modern yang individualistik . . . Penekanan ditempatkan pada 
kemuliaan manusia, bukan pada kemuliaan Allah.”1  Interes pada manusia dan 
dunia bukan pada Allah dan surga dikembangkan.  Interes yang baru pada 
manusia dan kemampuannya membuat manusia bertumpu pada penalaran 
manusia, bukan lagi pada wahyu Ilahi.  Manusia sekarang menjadi fokus dari 
alam semesta, bukan Allah.

Renaissance telah mendatangkan skeptikisme terhadap Alkitab dan supra-
natural.  Filsuf-filsuf seperti Descartes, Spinoza, dan Leibniz berargumentasi 
bahwa penalaran manusia dan ilmu pengetahuan mampu untuk memahami 
teka-teki dari kehidupan.  Tulisan-tulisan para humanis sekular berperan besar 
dalam meremehkan Alkitab, mukjizat, dan wahyu Ilahi.  “Pencerahan” dari 
filsafat humanis sekular telah meletakkan dasar bagi liberalisme religius dengan 
penyangkalannya pada supranaturalisme.

Pencerahan

John locke
John Locke (1632–1704) memperkenalkan subjektivisme melalui penga- 

jaran tentang pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Locke mengajar-       
kan bahwa manusia memiliki sensasi, yang membuat dia menyadari akan 
lingkungan di luar dirinya, dan melalui refleksi, manusia merenungkan artinya.2  
Jadi Locke berargumentasi bahwa semua yang ada dalam pikiran manusia 
berasal dari sensasi.  Locke memang mengakui beberapa aspek dari wahyu 
Ilahi, namun ia menyangkali inti dari iman Kristen yang kontradiksi dengan 
penalaran yang berdasar pada pengalaman.3  
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Semakin jelas terlihat bahwa inti pemikiran dari teologi liberalisme—
demikian pula teologi neo-ortodoksi—dibangun di atas rasionalistik, penekanan 
pengalaman dari John Locke.

george Berkeley
George Berkeley (1685–1753) membangun di atas orientasi pancaindra 

dari Locke, dengan pernyataan “ada adalah dialami.”  Berkeley mendeklarasikan 
bahwa segala sesuatu adalah “tepat sebagaimana yang dialami.  Kualitas peng- 
alaman jadi esensi dari objek itu.”4  Berkeley mengajarkan bahwa semua penge- 
tahuan ada dalam pikiran.  Dengan pernyataan itu, ia menyangkali wahyu khusus.

Berkeley bukan seorang ateis; sebenarnya, ia berusaha untuk mengguna- 
kan sistemnya sebagai suatu apologetik untuk kepercayaan kepada Allah.  Tetapi 
dengan usahanya, ia telah mengembangkan suatu anti-supranaturalisme yang 
meninggikan kekuatan penalaran dan pengalaman manusia, dan menyangkali 
keabsahan dari wahyu Ilahi dan supranaturalisme.

david hume
David Hume (1711–1776) adalah seorang skeptis yang berasal dari Skot- 

landia, yang meneruskan ide dari Locke dan Berkeley pada konklusi logis mereka 
dengan menyangkali realita spiritual.  Hume menyerang mukjizat-mukjizat di 
Alkitab, menyangkali bahwa kemungkinan untuk dapat mengetahui kebenaran 
yang objektif.

Era Pencerahan menghasilkan agnostikisme, skeptikisme, demikian juga 
suatu penekanan pada rasionalisme dan metode ilmiah sebagai dasar untuk 
membuktikan semua kebenaran.  Semua faktor itu memberikan kontribusi dalam 
penolakan terhadap Alkitab dan supranatural.

IdealIsme

Idealisme adalah filsafat yang menyatakan bahwa realitas tidak terletak pada 
wilayah fisikal, melainkan dalam wilayah akal.  Di balik semua realitas ada akal 
Ilahi, yang menggerakkan dunia ke arah yang baik.

immanuel kant
Immanuel Kant (1724–1804) berargumentasi bahwa konsep seseorang 

tentang Allah harus berasal dari penalaran; oleh karena itu, ia menyerang bukti-
bukti tentang keberadaan Allah, dengan menyangkali keabsahannya.  Kant ber- 
pendapat bahwa pengetahuan tidak dapat ada dan terpisah dari pengalaman 
yang dapat dibuktikan melalui pengujian.  Dalam hal ini, Kant mengombinasikan 
rasionalisme (kebertumpuan pada penalaran manusia) dan empirisme (pem-
buktian sesuatu berdasar metode ilmiah).  Berdasarkan pada penekanan inovatif 
ini, Kant boleh disebut sebagai “pendiri teori teologi liberalisme.”5
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Pandangan Kant tentang kekristenan tidak memberi ruang untuk supra-
natural; ia mengajarkan bahwa Yesus hanya sekadar seorang guru yang baik 
dengan etika ideal yang tinggi.  Teologi Liberal kemudian dibangun berdasarkan 
penekanan Kant tentang kekristenan sebagai suatu sistem etika, bukan suatu 
wahyu dari Allah.

george W. f. hegel
George W. F. Hegel (1770–1831) adalah seorang idealis dari Jerman, 

yang mengajarkan bahwa “hanya pikiran yang riil; setiap hal lain merupakan 
ekspresi dari pikiran . . . semua realitas [adalah] suatu ekspresi dari yang 
Absolut, yang adalah Allah.  Semua yang ada merupakan ekspresi dari pikiran 
Ilahi, sehingga apa yang riil adalah rasional dan apa yang rasional adalah riil.”6

Hegel melihat Allah bekerja dalam sejarah berdasarkan konsep dialektik- 
nya: Suatu tesis menimbulkan antitesis, yang kemudian menghasilkan sintesis 
dari dua konsep yang berbeda.  Proses ini tidak ada akhirnya, karena pada saat 
lahir sintesis, maka ia menjadi tesis yang baru, yang memiliki antitesisnya sen- 
diri.  Jadi, Hegel tidak melihat kekristenan sebagai agama yang diwahyukan, 
tetapi sekadar suatu sintesis dari perkembangan budaya dan agama.  Kekristenan 
dengan kepercayaannya pada inkarnasi Kristus, menurut Hegel secara bertahap 
berevolusi pada bentuk pengetahuan yang lebih tinggi, yaitu filsafat spekulatif.7  
Sebagai seorang idealis, Hegel memahami doktrin-doktrin Kristen sebagai seka- 
dar simbol-simbol.  Istilah-istilah seperti Putra Allah tidak boleh dimengerti secara 
harfiah tetapi secara simbolik.

Teologi liberal secara ekstensif dibangun di atas dasar filsuf-filsuf Pencerahan 
dan Idealis. Khususnya, hipotesa dokumentari (yang mempertanyakan penulis 
dari kelima kitab pertama dari Kitab Suci yang secara historis dipegang) dan 
metode kritik tinggi yang serupa berakar pada metodologi Hegel.
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LiberaLisme menyatakan bahwa teoLogi-teoLogi yang 
ada, adalah hasil dari rasionalisme dan eksperimentalisme dari para filsuf 
dan ilmuwan.  Liberalisme menempatkan penalaran manusia dan penemuan-
penemuan ilmiah pada tempat utama; segala sesuatu yang tidak sepakat dengan 
penalaran dan ilmu pengetahuan harus ditolak.  Sebagai akibatnya, liberalisme 
telah menolak doktrin historik dari iman Kristen, karena berhubungan dengan 
mukjizat dan supranatural: Inkarnasi Kristus, kebangkitan tubuh Kristus, dan 
semacamnya.  Modernisme merupakan hal yang secara umum sama dengan 
liberalisme, tetapi menekankan penemuan-penemuan dari ilmu pengetahuan, 
dan berusaha untuk merekonsiliasi ilmu pengetahuan dan Alkitab sebagaimana 
dalam kasus Harry Emerson Fosdick.1

Standar LiberaLiSme

Perkembangan historikal dari standar Liberalisme
Friedrich Schleiermacher (1763–1834).  Teolog Protestan Jerman ini 

bereaksi terhadap rasionalisme yang dingin dari para filsuf, dan berusaha 
untuk membela kekristenan dengan dasar perasaan.  Ia mengembangkan 
suatu “teologi perasaan” dan dengan itu ia disebut sebagai bapa dari neo-
ortodoksi (ia juga dikenal sebagai bapak dari religius liberalisme modern).  
Schleiermacher menekankan bahwa agama tidak ditemukan dalam penalaran 
filosofis atau dalam pengakuan doktrinal (ia menolak doktrin-doktrin historik 
dari kekristenan), melainkan ditemukan dalam perasaan, di mana seseorang 
dapat mengalami Allah.  Ia menekankan sifat subjektifitas dari agama, yang 
penekanannya kemudian ditemukan dengan ekspresi seutuhnya dalam neo-
ortodoksi.

Schleiermacher menekankan suatu agama etika, yang ia definisikan sebagai 
“perasaan kebergantungan secara mutlak” atau “kesadaran akan Allah.”2  Ia 
tidak menganggap dosa sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum Allah; ia 
mendefinisikan dosa sebagai peristiwa “di mana manusia berusaha untuk hidup 
sendiri, terpisah dari alam semesta dan sesamanya.”3  Schleiermacher juga 
menolak doktrin-doktrin historik seperti kelahiran dari anak dara, penebusan 
substitusionari, dan keilahian Kristus.  Semua itu tidak penting.  Ia mengajarkan 
bahwa Kristus adalah seorang penebus, hanya dalam arti bahwa Ia merupakan 
teladan yang ideal dan sumber dari kesadaran akan Allah yang mengatasi dosa. 
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Orang-orang percaya mengalami regenerasi (kesadaran akan Allah dari Yesus) 
“dengan berpartisipasi dalam hidup persekutuan dari gereja kontemporer, bukan 
dengan hanya percaya kepada kematian Kristus dan kebangkitan-Nya dalam 
sejarah.”4

Teologi Schleiermacher memiliki efek dramatik pada isu otoritas.  “Tidak 
ada otoritas eksternal, baik itu Kitab Suci, gereja, atau pernyataan kredo historik, 
yang mengatasi pengalaman langsung dari orang-orang percaya.”5  Akar dari 
subjektivisme (dengan penekanan pada pengalaman, bukannya pada yang 
objektif, kebenaran doktrinal), secara prinsipil dapat dilihat dalam neo-ortodoksi, 
demikian pula dalam penolakan liberal pada otoritas Kitab Suci, yang ditemukan 
dalam teologi Schleiermacher.

Albrecht Ritschl (1822–1889).  Teolog ini berasal dari Protestanisme Jerman, 
seperti halnya Schleiermacher, ia mengajarkan bahwa agama tidak boleh teoritis, 
tetapi praktis.  Ia menolak baik spekulasi filosofikal dari para filsuf maupun 
penekanan atas pengalaman dari Schleiermacher.  Ia mengajarkan kepentingan 
dari nilai etika.  “Hal itu harus dimulai dengan pertanyaan, “Apa yang harus saya 
lakukan untuk diselamatkan?” tetapi apabila pertanyaan itu berarti “Bagaimana 
saya dapat pergi ke surga ketika saya mati?” maka hal itu merupakan pertanyaan 
yang bersifat teoritis.  Diselamatkan berarti hidup dalam suatu kehidupan yang 
baru, diselamatkan dari dosa, keegoisan, ketakutan dan kebersalahan.”6

Ritschl menolak doktrin-doktrin tradisional dari dosa asal, inkarnasi, 
keilahian Kristus, penebusan substitusionari Kristus, kebangkitan tubuh Kristus, 
mukjizat-mukjizat, dan doktrin-doktrin kardinal lainnya.  Doktrin-doktrin ini 
tidaklah penting karena semua itu tidak praktikal, semua doktrin itu tidak ber- 
kaitan dengan isu-isu moral.  Ritschl mengevaluasi segala sesuatu berkaitan 
dengan penilaian dari fakta (peristiwa historis) dan penilaian dari nilai (implikasi-
implikasi bagi individu).  Jadi, seseorang dapat berbicara tentang fakta Yesus 
dan nilai Kristus.7  Kepentingan dari diskusi itu sekadar pada nilai Kristus bagi 
komunitas orang percaya.  Kristus yang seperti ini dipahami melalui iman, reali- 
tas historis dari pribadi-Nya tidaklah penting.  Pernyataan-pernyataan doktrinal 
tidaklah penting, karena semua itu tidak menolong seseorang dalam perilaku 
moralnya; jadi, kematian Kristus bukan merupakan kematian penebusan, tetapi 
suatu teladan moral tentang kesetiaan terhadap panggilan-Nya, yang seharusnya 
menginspirasikan orang lain untuk memiliki kehidupan yang serupa.

Sangatlah jelas bahwa Ritschl meletakkan dasar bagi dikotomi dari perbe- 
daan antara historie (peristiwa dari sejarah) dan geschichte (cerita atau mite) 
yang muncul kemudian.  Dengan penekanannya pada nilai moral, ia terlihat 
meletakkan dasar untuk “injil sosial” liberal.8

Adolph Von Harnack (1851–1930).  Teolog Jerman ini merupakan pengikut 
Ritschl, yang percaya “bahwa kepercayaan Kristen dibungkus oleh pemikiran 
Yunani yang diperkenalkan ke dalam Injil, yang kebanyakan bukan esensi iman 
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yang sebenarnya.”9  Von Harnack memopulerkan pandangan Ritchl melalui buku 
terlarisnya, What Is Christianity? yang diterbitkan pada tahun 1901.

Von Harnack menyangkali bahwa Yesus pernah mengklaim keilahian-Nya, 
menyangkali mukjizat, dan mengatakan bahwa Paulus telah mencemarkan agama 
sederhana dari Yesus.  Ia menekankan kebutuhan untuk kembali pada agama 
dari Yesus, bukan agama tentang Yesus.  Jadi, adalah penting untuk kembali pada 
kebenaran sentral atau intinya, dengan cara mengangkat kabut budaya yang 
melingkupi kebenaran itu.  Benih-benih dari demitologisasi Rudolf Bultmann 
terlihat di dalam pendekatan Von Harnack.

Kritikisme Biblikal.  (1) Perjanjian Baru.  F. C. Baur (1792–1860) menolak 
doktrin historis Kristen dan mengembangkan metode kritik historis dengan 
cara menerapkan filsafat Hegel, yaitu tesis-antitesis-sintesis pada Kitab Suci.  Ia 
mencari elemen-elemen kontradiksi dalam PB untuk mendukung teorinya.  Jadi, 
ia berpendapat bahwa ada konflik antara teologi Petrus (Yahudi) dengan teologi 
Paulus (non-Yahudi).  Menurut Baur, setiap kitab PB harus dipertimbangkan 
berdasarkan terang dari konflik antara Yahudi dan non-Yahudi pada gereja 
mula-mula. 

David Strauss (1808–1874), seorang murid dari Baur, menyangkali kea- 
kuratan dari catatan historis Alkitab, dengan mengatakan bahwa terjadi pen- 
cemaran yang dilakukan oleh para pengikut Yesus. Jadi, ia memandang Alkitab 
sebagai dipenuhi oleh “mitos,” suatu konsep yang diambil dari filsafat Hegel.  
Dalam menafsirkan PB, Strauss mengajarkan bahwa Yesus merupakan simbol 
dari Ide Absolut dalam umat manusia.  Jadi, Allah-manusia yang sejati bukan 
hanya pada Yesus, melainkan pada seluruh umat manusia.10

(2) Perjanjian Lama.  Dalam kritikisme PL, teori hipotesa dokumentari 
berpendapat bahwa Pentateukh merupakan kumpulan dari dokumen-dokumen 
yang berbeda, yang ditulis dalam periode lima abad (bukan ditulis secara 
keseluruhan oleh Musa).11  Jean Astruc (1684–1766), seorang dokter Perancis 
berpendapat bahwa Musa menyalin dari dua dokumen yang berbeda, salah 
satunya yang menggunakan nama Elohim untuk Allah dan yang lain yang 
menggunakan Jehovah.  Pendapat Astruc menjadi dasar bagi hipotesis doku- 
mentari.  Johann Eichhorn (1752–1827), seorang teolog Jerman pada masa 
Pencerahan, mengembangkan pendapat ini dengan membagi Kejadian dan 
sebagian dari Keluaran; Wilhelm DeWette (1780–1849) melanjutkan pekerjaan 
itu dengan menerapkan tesis Astruc pada Ulangan.  Ada kontribusi dari yang 
lainnya, dan teori terakhir menghubungkan komposisi dari Pentateukh dengan 
pola evolusionari dari Julius Wellhausen.

Pendekatan dari kritikal tinggi ini telah melakukan banyak hal untuk 
menghancurkan pandangan tentang penulisan dari kitab-kitab di Alkitab yang 
dipegang secara historis.  Jalan telah diaspal untuk memilah-milah semua kitab 
di Alkitab dan secara umum menetapkan penanggalan yang lebih terkemudian 
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pada tulisan-tulisan mereka.  Contohnya, kitab-kitab di PB seperti surat-surat 
pastoral, Paulus sebagai penulis telah ditolak.12

Horace Bushnell (1802–1876).  Seorang klergi Amerika bagi orang Amerika 
sebagaimana halnya Schleiermacher bagi Eropa.  Ia kemudian dikenal sebagai 
“bapak dari teologi liberalisme Amerika.”  Berbeda dengan pertobatan seketika 
dan dramatik yang dianut oleh para penginjil pada zamannya, Bushnell menjadi 
berpengaruh dalam pengajarannya bahwa anak-anak “akan bertumbuh ke dalam” 
kekristenan dalam suatu periode waktu, bukan melalui pertobatan secara instan.  
Dalam pengajuan filsafatnya, Bushnell menolak doktrin dosa asal.  Ia berpendapat 
bahwa anak-anak dilahirkan dalam keadaan baik dan akan tetap baik apabila 
dirawat dengan benar. 

Bushnell menolak doktrin inspirasi Alkitab (di antara doktrin-doktrin lain 
yang ia tolak) dan juga menganut teori keteladanan dari kematian Kristus.

Walter Rauschenbusch (1861–1918).  Seorang klergi Baptis dari Amerika 
mengajarkan injil sosial dan kemudian dikenal sebagai “bapa dari injil sosial.”  
Teologi Rauschenbusch dipengaruhi oleh pengalamannya sebagai pendeta dari 
Second German Baptist Church di kota New York, di mana ia melihat kehidupan 
yang penuh penderitaan dari para imigran, pengeksploitasian para buruh, dan 
perlakuan diskriminatif dari pemerintah terhadap orang miskin yang men- 
derita.13  Ketika ia kembali untuk mengajar di Baptist Theological Seminary di 
Rochester,  New York, ia mengajar dan menulis cukup panjang lebar berkaitan 
dengan kepercayaannya tentang teologi keprihatinan sosial.  Ia mengkritik sis- 
tem kapitalistik yang telah dimotivasi oleh keserakahan dan penganutan dari 
kepemilikan properti secara kolektif (namun dia menolak Marxisme).  Bagi 
Rauschenbush, injil bukan tentang berita keselamatan pribadi, melainkan etika 
kasih Yesus yang akan mentransformasi masyarakat melalui penyelesaian masa- 
lah kejahatan sosial.

Perang Dunia I.  Oleh karena berita liberal pada esensinya adalah optimistik, 
dan menyangkali keberdosaan manusia dan percaya pada keprogresifan masya- 
rakat yang akan menjadi semakin baik, maka Perang Dunia Pertama menghan- 
curkan pengajarannya.  Kehadiran dari perang itu telah menghancurkan mitos 
bahwa manusia menjadi semakin baik dan mematikan liberalisme sebagaimana 
telah dikenal pada waktu itu.  Liberalisme akan muncul kembali, tetapi dalam 
format yang berbeda.

Karl Barth telah dididik di bawah Harnack, tetapi dengan terjadinya 
perang dunia, maka ia tidak memiliki berita untuk dikhotbahkan.  Berita liberal 
tentang keoptimisan tidak dapat diterima oleh orang-orang yang menderita 
karena perang.  Barth kembali ke Kitab Suci untuk mencari berita yang baru. 
Ia kemudian memimpin dunia teologikal ke dalam teologi yang baru sebagai 
akibat dari krisis ini.
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Pengakuan doktrinal dari standar Liberalisme14

Bibliologi.  Kaum liberal memandang Alkitab sebagai buku biasa, bukan 
diinspirasikan secara khusus.  Kritik tinggi menganalisa kitab-kitab di Alkitab 
berdasarkan sudut pandang manusia, yaitu berusaha untuk menemukan faktor-
faktor manusia berkaitan dengan penulisan, penanggalan, dan sumber-sumber 
yang dipakai di dalam penulisan.  Mereka tidak memedulikan pandangan-
pandangan tradisional tentang penulisan oleh Paulus, misalnya.  Jadi, kitab-kitab 
di Alkitab secara umum diberi penanggalan yang lebih terkini, dan sering kali 
pandangan tradisional sehubungan dengan penulisan ditolak.

Skema evolusi diaplikasikan pada perkembangan agama di Alkitab, sehingga 
agama Israel tidak diakui sebagai hasil dari pewahyuan Ilahi, namun hanya 
sekadar dipandang sebagai perkembangan agama manusia.  Jadi, agama Israel di 
PL dipandang sebagai suatu “agama yang haus darah” dan dalam perkembangan 
dilihat sebagai lebih rendah dari “etika Yesus yang lebih tinggi.”  Jadi, konflik 
yang terlihat di antara PL dan PB dijelaskan dalam agama evolusi.

Teologi Proper.  Liberalisme menekankan keimanenan Allah, yang mengajar-
kan bahwa Allah ada di mana-mana dan dalam segala sesuatu.  Hasil ekstrem 
dari keimanenan Allah adalah panteisme (Allah adalah segala sesuatu).  Dalam 
doktrin liberal, Allah dilihat bekerja dalam segala sesuatu—Ia bekerja dalam 
alam dan dalam proses evolusi.  Jadi, tidak perlu ada mukjizat.  Kaum liberal 
menolak untuk membedakan antara natural dan supranatural.

Antropologi.  Otoritas Kitab Suci dan wahyu Ilahi ditolak.  Penalaran manu- 
sia ditinggikan di atas Kitab Suci dan doktrin-doktrin tradisional.  Alkitab harus 
dipahami dari sudut pandang rasional.  Apabila Alkitab berisi cerita-cerita yang 
secara rasional tidak dapat diterima oleh pemahaman manusia, maka mereka 
harus ditolak.  Jadi, mukjizat-mukjizat di Alkitab harus dibuang.

Teologi harus praktis, karena itu, penalaran manusia dikombinasikan dengan 
pengalaman agama untuk menggantikan wahyu Ilahi dan otoritas dari Kitab Suci.

Sementara kekristenan tradisional telah mengajarkan kemutlakan dalam 
kebenaran dan moral, maka liberalisme mengajarkan bahwa dunia merupakan sis- 
tem yang terbuka.  Bagi kaum liberal tidak ada kemutlakan; pernyataan dogmatik 
tidak dapat dibuat.  Segala sesuatu dapat dipertanyakan—termasuk Alkitab dan 
doktrin-doktrin tradisional yang dianut selama ini.  Teologi tradisional harus 
ditolak, karena hal itu merupakan sistem yang baku, sementara liberal mengakui 
kemungkinan perubahan secara konstan.  

Dengan hadirnya Era Penalaran dan ilmu pengetahuan modern, kaum 
liberal bermaksud untuk membuat Kekristenan dapat dipahami oleh orang-
orang.  Mereka berusaha untuk membuang istilah-istilah kuno dan menyetujui 
hal-hal yang sejalan dengan penalaran manusia dan ilmu pengetahuan modern.  
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Kekristenan tidak dilihat sebagai sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman, 
kekristenan liberal harus berkaitan dengan semangat zaman.  Hal ini secara 
khusus dapat dilihat dari hasil karya seseorang seperti Harry Emerson Fosdick.

Soteriologi.  Dalam usaha liberalisme untuk relevan, penekanan pada kese- 
lamatan pribadi dari hukuman kekal ditolak—hal itu dianggap tidak relevan. 
Dengan semangat keoptimisan, liberalisme menetapkan untuk mendatangkan 
kerajaan melalui usaha manusia; jadi, injil sosial menjadi berita mereka.  Kerajaan 
Allah bukan berkaitan dengan masa yang akan datang, masa supranatural, tetapi 
sudah ada di sini dan sekarang melalui penerapan prinsip-prinsip dan etika Yesus.

Adalah penting untuk mencatat bahwa tidak semua kaum liberal—setidaknya 
bukan di awal tahap dari liberalism—mengajarkan berita sosial.  Liberalisme 
pada masa permulaan adalah teoritis.  Reinhold Niebuhr, seorang teologi neo-
ortodoksi, melihat ketidakadilan sosial selama pelayanannya di Detroit dan 
menjadi seorang kritikus yang vokal dari liberalisme.  Injil sosial secara luas 
merupakan fenomena di Amerika pada abad ke sembilan dan pada permulaan 
abad XX.

ringkasan evaluasi dari standar Liberalisme
Sebagai hasil dari penekanan liberalisme pada penalaran manusia dan metode 

ilmiah dapat terlihat pada ditinggalkannya doktrin-doktrin historik Kristen. 
Doktrin depravitas total dan dosa asal ditolak; manusia tidak dilihat sebagai 
yang jahat tetapi sebagai yang pada dasarnya baik.  Manusia dapat diarahkan 
untuk melakukan yang baik melalui pendidikan.  Keilahian Yesus ditolak; Yesus 
adalah guru yang baik dan manusia yang ideal.  Ia merupakan teladan bagi yang 
lain.  Mukjizat-mukjizat di Alkitab disangkali, karena semua itu tidak harmonis 
dengan penalaran manusia dan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan modern.

neo-LiberaLiSme 

Perkembangan historis dari neo-liberalisme
Pengaruh Perang Dunia I menghembuskan kematian pada garis liberalisme 

yang lama.  Setelah itu, liberalisme yang baru, yang disebut “teologi realistik” 
dibentuk.

Harry Emerson Fosdick (1878–1969) merupakan “bapa pendiri” dari libe- 
ralisme baru.  Ia mendapatkan pendidikan dari Union Theological Seminary yang 
liberal di New York City.  Fosdick menjadi pengkhotbah yang sangat populer 
di Riverside Church di New York.  Ia telah menulis lebih dari tiga puluh buku, 
dan setiap minggu mengisi acara di radio, dan sebagai pendeta yang populer 
di New York, maka ia menjadi juru bicara neo-liberalisme yang paling 
populer pada zamannya.
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Fosdick menyerang baik fundamentalis dan liberal.  Ia menjadi terlibat 
dalam perdebatan liberal-fundamentalis dan pada tahun 1922 berkhotbah (dan 
kemudian diterbitkan) tentang topik, “Shall the Fundamentalists Win?”  Di tahun 
1935, ia mangkhotbahkan khotbahnya yang terkenal di New York berjudul 
“The Church Must Go Beyond Modernism.”  Ia menuduh modernisme telah 
terlalu dipengaruhi oleh intelektualisme, terlalu sentimentil, terlalu menurunkan 
konsep dari Allah, dan terlalu baik diharmonisasikan dengan dunia modern.15  Ini 
menandai arah baru dari liberalisme, dan sebagai hasil dari tantangan Fosdick, 
maka lahirlah neo-liberalisme.  Neo-liberalisme menolak filsafat idealistik dan 
subjektivisme dari liberalisme lama; neoliberalisme mencari Allah di luar manusia, 
bukan di tengah manusia.16

Walter M. Horton merupakan pelopor lain yang mengarahkan ulang 
liberalisme.  Meskipun Horton menetapkan untuk mempertahankan beberapa 
dari liberalisme, namun ia bersama dengan neo-liberal yang lain, tidak mem- 
perlihatkan suatu pandangan manusia yang optimistik.  Ia mengakui bahwa 
keterpisahan manusia dari Allah telah mengakibatkan perang dan penderitaan 
manusia.  John C. Bennett adalah tipikal dari penganut neo-liberal yang 
memperhitungkan dosa secara lebih serius.  Bennett juga menolak “skeptikisme, 
subjektivisme, dan arbritarinasi” dan menekankan kepentingan dari suatu 
“keputusan iman.”17 Ia melihat ketidakcukupan dari “humanisme religius 
yang cukup pada dirinya dan naturalisme reduktif ” dan membuka pintu pada 
kemungkinan pewahyuan.18  Selain itu, Bennett tidak mau mengakui ide tentang 
tema kristologi dalam PL.  Ia juga bersedia untuk menerima inti dari kritikisme 
tinggi.  

Organisasi di seluruh dunia yang pada mulanya menyatukan kaum teologi 
liberal adalah Federal Council of Churches pada tahun 1908.  Organisasi ini 
didahului oleh World Council of Churches, yang didirikan pada tahun 1948 
dengan dukungan utamanya dari denominasi-denominasi tradisi Protestan yang 
berpegang pada pandangan liberal secara teologis.

Pengakuan doktrinal dari neo-liberalisme
Bibliologi.  Alkitab diperhitungkan lebih serius di dalam neo-liberalisme, 

sebagaimana terlihat pada studi yang serius dari orang-orang seperti C. H. Dodd 
(1884–1973).  Namun demikian, presuposisi dari liberalisme lama—kritikisme 
tinggi dan penyangkalan tentang inspirasi—tetap dianut oleh neo-liberal.

Antropologi.  Neo-liberal mempertahankan kepercayaan dasar dari liberal 
yang lama berkaitan dengan natur manusia.  Mereka melihat manusia pada 
dasarnya adalah baik, tidak jahat, tetapi “sesuatu yang baik, yang tercemar.”  
Namun, neo-liberal tidak optimis tentang membangun suatu utopia di atas bumi 
sebagaimana yang dilakukan oleh liberal yang lama.
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Hamartiologi.  Neo-liberal lebih realistik tentang dosa daripada liberal yang 
lama.  Untuk menyelesaikan dilema dari manusia, John C. Bennett mengusulkan 
pengakuan sebagai berikut: (1) “konsep dosa, yang sering kali merupakan pemi- 
lihan yang salah disebabkan oleh penipuan terhadap diri sendiri;” (2) “kehadiran 
dosa pada setiap tahap dari pertumbuhan moral dan spiritual;” (3) “kemungkinan 
untuk menyelesaikan semua masalah manusia satu kali dan untuk seterusnya 
dengan suatu perubahan dalam masyarakat adalah suatu ilusi;” (4) “keharusan 
untuk pertobatan yang terus-menerus.”19  Namun, neo-liberal tidak mengakui 
dosa asal dan total depravitas dari umat manusia.

Kristologi.  Neo-liberal memiliki pandangan yang lebih tinggi tentang 
Kristus daripada liberal yang lama.  Neo-liberal berbicara tentang “keilahian” 
dari Kristus (meskipun mereka menolak pernyataan ortodoksi akan kepenuhan 
dan ketidakcacatan keilahian-Nya); namun demikian, mereka menolak konsep 
bahwa referensi akan keilahian Kristus menuntut kepercayaan terhadap kelahiran 
anak dara.  Tanpa mengakui penebusan substitusionari, neo-liberal memberikan 
pengakuan yang lebih besar akan kematian Kristus, dengan menyatakan bahwa 
melalui kematian-Nya, gereja telah lahir dan individu-individu diinfus dengan 
kuasa Allah.

ringkasan evaluasi dari neo-liberalisme
Sebagai kontras dengan liberalisme lama, neo-liberal memiliki pandangan 

yang lebih rendah tentang manusia dan pandangan yang lebih tinggi tentang 
Allah.  Namun, mereka tidak kembali pada liberalisme lama.  Pada intinya, neo-
liberalisme tetap mempertahankan esensi dari liberalisme lama.
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Neo-ortodoksi juga dikeNal sebagai “teologi dialektik” (untuk 
menjelaskan tentang pengontrasan relasi Allah dan manusia) atau “teologi krisis” 
(untuk mengindikasikan bahwa seseorang sampai pada pengalaman bersama 
Allah melalui situasi krisis).  Sebutan neo-ortodoksi berkaitan dengan “ortodoksi 
baru” yang mengimplikasikan kembalinya pada kepercayaan Kristen ortodoksi 
setelah hampir dua abad berlangsungnya liberalisme.  Sebenarnya, sebutan 
ortodoksi itu tidaklah pas, karena sementara neo-ortodoksi memperlakukan 
Alkitab lebih serius daripada liberalisme lama, namun ia tetap mempertahan- 
kan fondasi-fondasi liberalisme.

IntroduksI

Neo-ortodoksi yang dimulai setelah Perang Dunia I, memiliki kepercayaan-
kepercayaan yang cukup luas dan beragam.  Kelahiran dari neo-ortodoksi, yang 
berhutang pada tulisan Søren Kierkegaard, secara umum berkaitan dengan 
publikasi tafsiran Roma dari Karl Barth yang terbit tahun 1919.  Barth telah 
dilatih di bawah teolog-teolog liberal di Jerman, tetapi kemudian menemukan 
bahwa berita liberalnya tidak relevan bagi jemaat yang menderita karena perang.  
Barth kembali mempelajari dan memperhatikan Kitab Suci dengan serius.  
Pada waktu yang sama Emil Brunner, pelopor lain dari neo-ortodoksi, mulai 
menulis dan mengajar.  Sementara ada beberapa perbedaan di antara keduanya, 
mereka memimpin teologi di Eropa dan Amerika pada neo-ortodoksi.  
Penganut lain yang perlu diperhatikan adalah Reinhold Niebuhr, Paul Tillich, 
dan John           A. T. Robinson (lih. pembahasan tambahan, termasuk kepercayaan 
teologis neo-ortodoksi yang utama di bab 31, “Teologi Modern”).

teologI darI søren kIerkegaard 

Perkembangan sejarah dari teologi kierkegaard
Søren Kierkegaard (1813–1855) adalah seorang filsuf Swedia dan 

pendiri dari eksistensialisme,1 dan neo-ortodoksi dibangun atas dasar itu.  
Latar belakang Kierkegaard tampaknya memiliki pengaruh yang dalam pada 
kepercayaan-kepercayaan teologisnya.  Ia memiliki disposisi yang melankolik, 
demikian pula ayahnya, yang berpikir bahwa ia telah berdosa melawan Roh 
Kudus.  Kierkegaard memiliki banyak masalah pribadi.  Ia menderita secara 
fisik dari punggung yang bengkok dan timpang, serta secara psikologis 
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dari depresi yang terjadi berulang kali.  Ia bertunangan, tetapi meskipun ia 
mengasihi tunangannya, ia memutuskan pertunangannya, karena ia tidak mau 
membebaninya dengan masalah-masalahnya.  Kierkegaard menenggelamkan 
dirinya dalam penulisan, namun ia telah diolok-olok oleh media.  Tulisannya 
baru diterima pada tahun 1930.  Dalam keadaan yang sangat dipengaruhi oleh 
perasaannya, ia mengalami kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain.  
Kierkegaard belajar di Universitas Copenhagen, namun tidak pernah ditahbiskan 
secara resmi karena ia menginginkan kebebasan. Latar belakangnya yang 
traumatik itu telah memengaruhi Kierkegaard dan teologinya.

Pengakuan doktrinal dari teologi kierkegaard
Teologi Proper.  Berbeda dengan penekanan dari teologi liberal dalam 

hal keimanenan Allah, Søren Kierkegaard menekankan suatu ketransendenan 
Allah, di mana menjadi sukar untuk mengenal Allah (Barth kemudian juga 
menekankan ketransendenan Allah).  Kierkegaard menolak konsep bahwa Allah 
dapat dibuktikan melalui argumen untuk keberadaan-Nya; menurut Kierkegaard, 
Allah adalah absolut dan dapat ditemukan hanya dengan memberikan ketaatan 
secara absolut kepadaNya, terpisah dari pengetahuan akan eksistensi-Nya yang 
aktual.  Perjumpaan dengan Allah menuntut “suatu loncatan iman” dalam kepu- 
tusasaan seseorang; dalam keputusasaan seseorang Allah menjumpai orang itu.  
Jadi, teologi Kierkegaard juga dikenal sebagai “teologi keputusasaan.”  Dalam 
perjumpaan subjektif dengan Allah ini, Kierkegaard melawan teori pengetahuan 
yang objektif dari Hegel.

Kristologi.  Sementara liberalisme menyatakan Kristus sebagai pendiri 
dari suatu agama dan seorang guru etika, Kierkegaard menyatakan bahwa 
pengenalan akan Kristus lebih dari sekadar mempelajari seorang figur sejarah 
di masa lalu.  Kristus menantang orang-orang sebagai seseorang yang adalah 
kebenaran; Ia menjumpai orang-orang pada masa sekarang.  Perjumpaan ini tidak 
dapat dijelaskan melalui mempelajari Kristus dari sejarah.  Melainkan, harus 
menjumpai Kristus pada masa sekarang.  Seseorang yang membaca perjumpaan 
seorang murid dengan Kristus harus pula melakukan loncatan iman yang sama 
sebagaimana halnya dengan mereka.2

Soteriologi.  Kierkegaard menyatakan kematian formalisme dari gereja 
negara Denmark, dengan penyebutan berulang-ulang kredo, yang dingin itu.  
Menjadi orang Denmark dan menjadi orang Kristen sama saja pada zaman 
Kierkegaard, namun tidak ada bukti kehidupan spiritual yang terlihat.  Kierke- 
gaard bereaksi dengan tajam melawan ortodoksi yang dingin; hal itu memimpin 
dia untuk menekankan sifat subjektif dari keselamatan.  Ia berkata bahwa 
suatu pengetahuan tentang doktrin tidaklah penting; pengalamanlah yang pen-    
ting.  Iman bagi Kierkegaard bukan memercayai doktrin-doktrin, tetapi suatu 
komitmen dari hidup seseorang.  Keselamatan adalah suatu “loncatan iman,” 
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yang mana akal atau penalaran tidak dapat meresapinya.  Hal itu merupakan 
suatu loncatan iman ke dalam kegelapan yang tidak diketahui, dan berharap Allah 
ada disitu.  Hal itu berarti menjalani kehidupan ini dengan serius, yang berakibat 
keputusasaan bagi seseorang—lalu Allah akan menjumpai dia.  Dalam konsep 
keselamatan Kierkegaard, manusia tidak menjadi orang Kristen; ia berjuang 
untuk menjadi seorang Kristen, tetapi dia tidak pernah sampai di situ.

ringkasan evaluasi dari teologi kierkegaard
Søren Kierkegaard tidak menekankan kepentingan Kristus sejarah dan 

peristiwa-peristiwa di Alkitab.  Dia berusaha untuk mengalami perjumpaan 
secara subjektif dengan Kristus, dan ia mengabaikan kebenaran-kebenaran 
objektif berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah.  Keabsahan dari “perjumpaan” 
dengan Kristus dikaitkan secara langsung dengan kehistorisan dari Pribadi-Nya.  
Apabila peristiwa kehidupan Kristus tidak murni historis, maka pengalaman 
apa pun menjadi tidak sah.  Kierkegaard juga merefleksikan penolakannya atas 
peristiwa-peristiwa sejarah dalam pembahasannya tentang suatu “loncatan iman 
yang gelap ke dalam yang tidak diketahui.”  Tetapi, sebaliknya bagi Kierkegaard, 
peristiwa-peristiwa historis tentang kehidupan Kristus adalah benar—bukan suatu 
loncatan iman yang gelap, juga bukan hal yang tidak diketahui.  Kekristenan 
berdasarkan pada fakta-fakta sejarah.  Penolakan Kierkegaard pada ortodoksi 
yang dingin dan mati, tentu saja ada hasilnya.  Pernyataan-pernyataan doktrinal 
harus diakui karena mereka memercayainya secara internal.  Suatu pengetahuan 
tentang Kristus adalah objektif—berdasarkan peristiwa-peristiwa sejarah, dan 
subjektif—dialami secara internal oleh orang percaya.

teologI darI karl Barth 

Perkembangan sejarah dari teologi barth
Karl Barth dilahirkan pada tanggal 10 Mei, 1886 di Basel, Switzerland.  Ia 

adalah putra seorang pendeta Reformed di Swiss.  Pada usia delapan belas tahun, 
Barth memulai studi teologinya di Jerman, dan akhirnya ia studi di Bern, Berlin, 
Tubingen dan Marburg di bawah pengajaran teolog liberal yang terkenal seperti 
Adolph von Harnack dan Wilhelm Herrmann.  Meskipun Barth tidak didukung 
oleh ayahnya, ia tertarik pada pengajaran Harnack dan secara khusus menjadi 
tertarik pada teologi pengalaman dari Schleiermacher.

Barth mulai pelayanan sebagai pendeta di Switzerland pada tahun 1909, ia 
melayani gereja Reformed di Safenwil dari tahun 1911 sampai 1921.  Ada bebe- 
rapa hal penting yang terjadi, yang patut diperhatikan pada masa itu.  Pertama, 
Barth menemukan bahwa pendidikannya dalam liberalisme telah mendidiknya 
untuk berkhotbah sesuai dengan penalaran dan pengalaman, tetapi bukan dari 
Firman Allah yang berotoritas.  Perang Dunia I menjadikan permasalahannya 
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menjadi lebih kompleks; Barth menyadari kesempitan dari natur berita liberal 
yang tidak dapat melayani jemaatnya yang tengah mengalami penderitaan pada 
waktu itu.  Peristiwa-peristiwa itu mendorongnya untuk mempelajari Alkitab 
dan studi tentang para Reformator, termasuk Institutes dari Calvin.  Barth 
mulai mempelajari Roma dan pada tahun 1919 menerbitkan buku tafsiran yang 
terkenal.  Tafsiran itu seperti sebuah ledakan bom.  Di dalamnya Barth mem- 
buat Allah, bukan manusia, yang menjadi fokus utama.  Barth merendahkan 
semua pembenaran diri dari manusia dan pengandalan pada diri sendiri, dan 
meninggikan anugerah Allah di dalam Kristus.  Barth berusaha untuk membuat 
teologi berpusat pada Allah, bukan berpusat pada manusia.  Kaum liberal 
secara cepat menolak penafsiran inovatif dari Barth ini, tetapi Barth menerima 
pengakuan dari banyak orang, termasuk Emil Brunner. 

Pada tahun 1921, Barth diundang untuk melayani sebagai dosen teologi 
Reformed di Universitas Gottingen.  Di tempat itu Barth mengajar bukan hanya 
tentang tradisi Reformed, melainkan juga memberikan eksposisi kitab-kitab di 
Alkitab.  Dari tahun 1925 sampai 1930, Barth mengajar di Munster, di mana ia 
juga mulai menulis kedua belas jilid Church Dogmatics-nya yang terkenal itu.  
Barth mengajar di Bonn dari 1930 sampai 1935, tetapi ketika ia menolak untuk 
setia pada Hitler, ia dipaksa untuk berlari dari Jerman.  Ia kembali ke Basel, dan 
mengajar teologi pada universitas itu, di mana ia mengajar sampai pensiun pada 
tahun 1962. 

Pengakuan doktrinal dari teologi barth
Bibliologi.  Meskipun Karl Barth kembali untuk mempelajari Alkitab, namun 

ia menyejajarkan Alkitab dengan Firman Allah.  Barth menolak pemahaman 
tentang suatu tulisan Firman yang tanpa salah, yang disebut sebagai konsep “paus 
kertas.”  Bagi Barth Alkitab bukanlah Firman Tuhan yang objektif melainkan 
kesaksian atas Firman.  Para penulis Kitab Suci hanya sekadar mengaitkan  
pengalaman mereka dengan wahyu Allah.  Dalam membaca catatan mereka, 
seseorang juga dapat mengalami wahyu Allah; pada saat itu, Kitab Suci menjadi 
Firman Allah bagi orang tersebut.

Barth mengategorikan Firman Allah ke dalam tiga wilayah.  (1) “Firman 
yang diwahyukan” adalah Allah menyatakan diri-Nya sendiri dengan berbicara 
pada para rasul dan para nabi.  (2) “Firman yang tertulis” adalah deposit wahyu 
yang dibuat oleh manusia.  Karena manusia yang menulis Alkitab, maka hal itu 
tidak dapat disejajarkan dengan Firman Allah.  (3) “Firman yang dikhotbahkan” 
adalah proklamasi dari Firman, dan pada waktu anugerah Allah memasuki 
seseorang, maka Alkitab menjadi Firman Allah.

Barth memperlakukan Alkitab dengan serius; ia menulis Dogmatics-nya 
dengan menggunakan Alkitab, bukan filsafat liberal, sebagai dasarnya.  Namun 
demikian, ia tidak percaya bahwa kebenaran dapat dinyatakan dalam proposisi 
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doktrinal; kebenaran-kebenaran adalah perjumpaan melalui pernyataan Allah 
sendiri di dalam Kristus.

Barth menolak keabsahan dari wahyu umum dalam alam, dengan menyata-
kan bahwa wahyu umum dalam alam semesta ini tidak dapat menyatakan Allah 
kepada manusia.  Bagi Barth, peristiwa pewahyuan adalah Yesus Kristus, meskipun 
Allah Tritunggal adalah keseluruhan subjek dari pewahyuan.3  Allah Bapa melalui 
ketetapan kekal-Nya memutuskan untuk menyatakan diri-Nya di dalam Kristus; 
Putra Allah menjalankan ketetapan ini; Roh Kudus menuntaskan wahyu Allah 
ini dengan memampukan manusia untuk berpegang padanya.  Pewahyuan terus 
terjadi sampai sekarang, dalam arti bahwa pewahyuan itu adalah kedatangan 
Firman Allah pada manusia—dan Allah datang pada manusia dalam Firman itu.  
Lebih lanjut, hal itu dapat disebut pewahyuan, hanya apabila hal itu dikenali 
dan diterima oleh manusia.  Namun demikian, Barth menghilangkan ide apa 
pun tentang pewahyuan progresif.  Pewahyuan hanya dimungkinkan melalui 
rekonsiliasi di dalam Kristus,4 dan melalui pewahyuan Allah yang terjadi di 
dalam Kristus, dan hal itu berlanjut pada saat seseorang mengalami Firman yang 
dinyatakan oleh Allah.

Teologi Proper.  Barth dipengaruhi baik oleh John Calvin maupun para 
reformator lainnya; oleh karena itu, Barth menekankan kedaulatan (demikian 
pula ketransendenan) Allah.  Allah adalah transenden, dan manusia hanya dapat 
mengenal Allah melalui penyataan-Nya kepada manusia.  Meskipun Barth 
memakai terminologi Calvin, namun ia menggunakannya dengan pengertian 
yang berbeda.  Pada waktu ia menjelaskan tentang doktrin pilihan, Barth mene- 
kankan pemilihan dari Kristus bukan pemilihan manusia.  Yesus Kristus adalah 
subjek dan juga pemilih, ia adalah objek dan juga sebagai yang dipilih (Ini 
merupakan contoh teologi dialektik di mana topiknya dinyatakan dengan cara 
mengontraskan pernyataan-pernyataan).  Barth menyatakan bahwa di dalam 
Kristus semua individu dipilih, namun ia menolak pemahaman universalisme.  
Allah, di dalam anugerah-Nya, memilih Kristus, dan melalui Dia, manusia dipilih 
dan direkonsiliasikan dengan Allah.  Termasuk di dalamnya adalah orang yang 
tidak percaya pada Kristus, tetapi mereka juga ditentukan untuk mendengar 
dan percaya.5

Kristologi.  Barth menekankan sentralitas dari Yesus Kristus dalam teologi- 
nya.  Kristus harus menjadi titik awal dan pusat dari teologi.  Menurut Barth, 
tanpa Kristus, maka tidak ada pewahyuan.  Bagi Barth, Injil dimulai dengan 
ketetapan kekal—pemilihan Yesus Kristus.  Barth mengajarkan bahwa predestinasi 
adalah pemilihan terhadap Yesus Kristus.  Lebih lanjut, Kristus adalah Allah yang 
memilih dan manusia yang dipilih.  Pemilihan Kristus berarti pemilihan dari 
komunitas.  Dalam pembahasannya tentang pemilihan ganda, Barth mengajarkan 
bahwa Allah dan Kristus mengampuni dengan menanggung konsekuensi dosa 
yang seharusnya ditanggung oleh manusia.  Pada saat yang sama, umat manusia 
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dipilih dan mendapatkan keselamatan dan partisipasi dalam kemuliaan Allah.  
Barth menunjuk pada pemilihan komunitas seperti Israel yang menolak pemilihan 
atas dirinya dan seperti gereja yang adalah dasar dari pemilihan.  Ia akhirnya 
menjelaskan pemilihan individu, “yang lain,”—sebagian besar di mana tidak 
ada pengecualian.  Ini merupakan konklusinya, di mana Barth menolak untuk 
menyebut orang yang tidak dipilih secara esensial berbeda dari yang dipilih, 
hal ini telah menyebabkan ia dituduh memiliki paham universalisme—suatu 
kepercayaan di mana semua umat manusia pada akhirnya akan diselamatkan.  
Karena Kristus telah menanggung dosa semua orang, maka semua orang tidak 
lagi ditolak.  Barth bahkan memberikan argumentasi untuk pemilihan Yudas.  
Barth tidak menyangkali tuduhan bahwa doktrin pilihannya memimpin pada 
universalisme.

ringkasan evaluasi dari teologi barth
Beberapa hal positif dapat dikatakan tentang teologi Karl Barth.  Ia menolak 

pendidikan liberal dan menyadari kebutuhan untuk kembali mempelajari Alkitab 
terpisah dari filsafat atau spekulasi liberal.  Barth juga memiliki pandangan yang 
tinggi tentang Allah, di mana ia menekankan kedaulatan-Nya dan transendensi-
Nya.  Ia menekankan sentralitas dari Kristus dalam semua Kitab Suci jelas meru- 
pakan sesuatu yang berharga.

Beberapa kekurangan dari teologi Barth perlu diperhatikan.  Ia menyangkali 
inspirasi dan ineransi dari Alkitab dan mempertahankan pandangan liberal 
tentang kritik tinggi.  Ia juga menyangkali kemungkinan untuk menyatakan 
kebenaran proposisional.  Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa Alkitab bukan 
Firman Allah sampai itu menjadi demikian bagi individu; dengan kata lain, 
Barth menekankan subjektifitas dalam pendekatannya pada Alkitab.  Barth juga 
menolak wahyu umum, padahal diakui oleh Kitab Suci (Mzm. 19:1-6; Rm. 1: 
18-21).  Barth juga merancukan antara pewahyuan dan iluminasi.  Pandangannya 
tentang kedaulatan dan pemilihan tidak sejalan dengan tradisi para Reformator, 
juga tidak sejalan dengan Kitab Suci; faktanya, pandangannya memimpin pada 
universalisme.

teologI darI emIl Brunner 

Perkembangan sejarah dari teologi brunner
Emil Brunner (1889–1966) bersama dengan Karl Barth dan Rudolf Bult- 

mann, adalah pelopor dari gerakan neo-ortodoksi.  Brunner dilahirkan dekat 
Zurich, Switzerland dan ia studi di tempat itu pula.  Ia studi di Berlin dan Union 
Seminary di New York pula.  Dari tahun 1924, ia melayani sebagai dosen teologi 
di Zurich.  Brunner adalah seorang penulis yang produktif.  Ia menyelesaikan 
396 buku dan artikel, di mana ada 23 buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa 
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Inggris.  Ia menjadi seorang teolog yang sangat populer, yang mengajar secara 
luas di berbagai negara, seperti Inggris, Amerika dan Jepang.

Brunner adalah seorang pelopor, yang telah meninggalkan liberalisme dan 
juga menolak ortodoksi.  Sebagai seorang teolog dialektikal seperti Barth, ia 
membangun teologinya di atas metode Kierkegaard.

Pengakuan doktrinal dari teologi brunner
Bibliologi.  Emil Brunner tidak sepakat dengan Karl Barth dalam hal keab- 

sahan wahyu khusus; faktanya, pewahyuan terus berlangsung dalam sejarah 
dan pengalaman, yang dijelaskan oleh Brunner sebagai Kitab Suci, iman dari 
gereja, dan kesaksian internal dari Roh Kudus.  Wahyu Allah, karena itu, terus 
menjumpai orang-orang.6

Brunner sepakat dengan Barth bahwa Allah tidak menyatakan diri-Nya 
sendiri secara objektif dalam Alkitab, tetapi dalam perjumpaan subjektif dengan 
Kristus.  Tetapi Brunner menyatakan kepentingan baik objek maupun subjek 
untuk bersekutu dengan Allah.  Dalam hal ini, Brunner mengikuti teolog Yahudi, 
Martin Buber (1878–1965), yang memperkenalkan relasi I-Thou.  Brunner meng- 
ajarkan bahwa Allah tidak dapat dikenal secara objektif, tetapi hanya melalui 
suatu perjumpaan pribadi yang subjektif—relasi I-Thou.  Dalam persekutuan 
ini, Allah tidak menyatakan diri-Nya dalam kebenaran atau proposisi tetapi 
dalam Pribadi-Nya.

Antropologi dan hamartiologi.  Brunner banyak membahas tentang manu- 
sia dan dosa, karena dosa menentukan hubungan manusia dengan Allah dan 
masyarakat.  Brunner menolak kerusakan total manusia, natur dosa yang diwa- 
riskan, dan kehistorisan dari Kejadian 3.  Adam bukan merupakan pribadi yang 
ada dalam sejarah; melainkan, bagian di mana manusia harus melihat dirinya 
sendiri dalam Kejadian 3.

Dalam menjelaskan tentang dosa, Brunner menyatakan bahwa manusia 
adalah seorang pendosa karena ia memilih untuk berdosa, bukan karena natur 
dosa yang diwariskan.  Manusia dipanggil untuk hidup bersekutu dengan Allah 
dan yang lain; gagal melakukan hal itu merupakan kehidupan yang berpusat pada 
diri sendiri, yang merupakan definisi doss dari Brunner.  Hal ini dapat diselesaikan 
hanya melalui perjumpaan secara pribadi dengan Kristus.  Dalam Kristologinya, 
Brunner berpegang pada pernyataan Chalcedon tentang kemanusiaan dan 
keilahian yang sejati dari Yesus.  Brunner menekankan inkarnasi dan kebangkitan 
Kristus dalam pengajarannya.  Brunner percaya Allah memberikan manusia 
kebebasan untuk merespons anugerah Allah yang dinyatakan dalam Kristus.
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ringkasan evaluasi dari teologi brunner
Emil Brunner memisahkan dirinya dari liberalisme dengan menolak kesa- 

lahan pandangan mereka tentang Yesus, kepercayaan akan kebaikan manusia, dan 
optimismenya berkaitan dengan pendirian dari kerajaan.  Brunner juga membawa 
kembali pada pemikiran alkitabiah, yaitu keberdosaan manusia dan kebutuhan 
untuk iman dan tanggung jawab atas perilaku orang Kristen.  Ia terfokus pada 
doktrin-doktrin Kristologis historik dari inkarnasi dan kebangkitan.

Kelemahan Brunner melibatkan penyangkalannya atas inspirasi verbal 
yang sempurna dari Kitab Suci; ia juga menyangkali kehistorisan dari Adam 
dan Kejadian 3.  Sementara Brunner kuat dalam pengakuannya atas doktrin 
Kristologi, ia menyangkali kelahiran anak dara. Brunner juga menyangkali 
realitas neraka.

teologI darI reInhold nIeBuhr 

Perkembangan sejarah dari teologi Niebuhr 
Reinhold Niebuhr (1892–1971) dilahirkan di Missouri, putra dari seorang 

pendeta Lutheran imigran Jerman.  Setelah menyelesaikan studinya di Yale 
Divinity School, Niebuhr mengikuti seminari yang berdenominasi Lutheran.  Ia 
bosan dengan pendidikan kesarjanaannya dan berusaha untuk mencari relevansi 
dalam kehidupan.  Kerinduan ini memberikan arah teologi baru, yang ia tetap-
kan untuk dijalani.

Niebuhr hanya melayani sebagai pendeta di Detroit dari tahun 1915 sampai 
1928.  Masa itu adalah masa untuk membentuk dia secara teologis.  Selama 
pelayanannya sebagai pendeta, Niebuhr mengamati ketidakadilan sosial atas 
para buruh, dan ia kemudian terlibat dalam konflik antara buruh dan pengelola.  
Niebuhr melihat kemiskinan dan kondisi bekerja yang sulit dari orang-orang dan 
secara terbuka ia menyerang ketetapan dari Henry Ford, yang ia lihat sebagai 
representatif dari penindasan dan sistem kapitalistik.

Dalam hal tertentu serupa dengan pengalaman Karl Barth di Switzerland, 
Niebuhr sampai pada penolakan latar belakang teologi liberalnya, ketika ia 
melihat kesalahan dari teologi itu.  Pengajaran liberalisme tentang kebaikan 
yang ada dalam diri manusia, dengan penantian akan negara utopia, tidak cocok 
dengan kondisi yang diamati oleh Niebuhr.  Meskipun manusia telah meng- 
alami kemajuan secara teknologi, ia juga dieksploitasi oleh teknologi.  Solusi 
Niebuhr adalah untuk mengadopsi “sosialisme dan pasifisme untuk hidup dalam 
masyarakat, suatu “realisme Kristen” untuk teologi.”7  Dengan terjadinya Perang 
Dunia II, Niebuhr meninggalkan pasifisme dan sosialisme, namun ia tetap aktif 
dalam prinsip-prinsip sosial.
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Sejak tahun 1928 sampai 1960, ia mengajar di Union Theological Seminary 
di kota New York sebagai dosen etika Kristen.  Ia menekankan pada masa-
lah-masalah politik dan sosial.

Pengakuan doktrinal dari teologi Niebuhr
Teologi Reinhold Niebuhr dibentuk oleh pengalamannya selama pekerjaan 

penggembalaannya di Detroit.  Keprihatinan utamanya melingkupi keadilan 
sosial dan prinsip manusia; doktrin-doktrin lain hanya signifikan apabila hal itu 
berkaitan dengan kebutuhan manusia dan keadilan sosial.  Dalam pengertian 
itu “Niebuhr akan mengatakan bahwa dosa lebih berkaitan dengan hal sosial 
daripada spiritual, dan penginjilan harus berkaitan dengan pertobatan dalam 
masyarakat, bukan individu.  Khotbah di Bukit harus menjadi hukum dan kode 
etik dalam kehidupan bisnis sekarang.”8

Meskipun ia berbicara tentang dosa dan memberikan aplikasi alkitabiah 
bagi masalah-masalah sosial dan ketidakadilan, namun Niebuhr tetap menyebut 
catatan tentang penciptaan dan Kejatuhan, sebagai “mitos.”  Niebuhr melihat 
dalam catatan penciptaan suatu gambaran tentang manusia, di mana dosa adalah 
nyata.  Dosa diawali dengan ketakutan manusia untuk berubah, semakin tua, 
dan mati; untuk menghilangkan ketakutan ini, manusia mencari rasa aman mela- 
lui kekuatan yang diperlihatkan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.  Dosa 
muncul melalui penyalahgunaan kuasa oleh manusia untuk menghancurkan   
orang lain.9 

Niebuhr menolak pandangan historik dari dosa; ia menyebut dosa asal 
sebagai inklinasi yang salah dalam setiap tindakan manusia.10

ringkasan evaluasi dari teologi Niebuhr
Reinhold Niebuhr tidaklah sekonservatif dan sealkitabiah Karl Barth dan 

Emil Brunner.  Meskipun Niebuhr bereaksi melawan optimisme liberalisme dan 
menyatakan bahwa ketidakadilan sosial berakar pada dosa, ia tetap menjabarkan 
dosa secara berbeda.  Ia tidak mengambil konsep dosanya dari Kitab Suci; ia 
menolak doktrin dosa asal seperti juga sejarah dan kejatuhan Adam.

teologI darI Paul tIllIch 

Perkembangan sejarah dari teologi tillich
Paul Tillich (1886–1965) dilahirkan di Prussia, putra dari seorang pendeta 

Lutheran yang membimbing Tillich dalam kepercayaan tradisional.  Namun 
ibunya mendorong Tillich pada keterbukaan.  Kecintaannya pada alam di 
tengah situasi perkampungan di mana ia tinggal, tetap tinggal bersama dengan 
dia sepanjang hidupnya.  Pada waktu ia masih muda, keluarganya pindah ke 
Berlin.  Ia selanjutnya studi di Berlin, Tübingen dan Halle.  Ia menerima doktor 
dalam filsafat di Breslau;  ia ditahbiskan menjadi pendeta Lutheran pada tahun 



211Teologi Neo–orTodoksi

1912.  Tillich melayani sebagai seorang chaplain di Jerman pada masa Perang 
Dunia I.  Tahun 1924, ia mulai mengajar teologi di Marburg, di mana ia juga 
berada di bawah pengaruh eksistensialisme dari Martin Heidegger.  Oleh 
karena oposisi terbukanya pada Hitler di tahun 1930-an, maka Tillich dipecat 
dari jabatan dosen di Universitas Frankfurt tahun 1933.  Ia beremigrasi ke 
Amerika, kemudian mengajar di Union Seminary di New York, di Harvard, 
juga di Universitas Chicago.  Ia menulis tiga jilid Systematic Theology, dan  
sejumlah buku lainnya. 

Tillich sering disebut “teolog dari teolog;” tulisannya tidak mudah untuk 
dibaca.  Teologinya dianggap liberal di Jerman, tetapi neo-ortodoksi di Amerika.  
Lebih tepat kalau teologinya disebut teologi dialektik.”11  Tillich mengklaim 
berdiri di perbatasan antara liberalisme dan neo-ortodoksi.12  Dalam spek-
trum neo-ortodoksi, ia berdiri pada bagian yang radikal, sedangkan Karl Barth 
berada pada bagian yang konservatif.

Pengakuan doktrinal dari teologi tillich
Teologi Proper.  Paul Tillich memakai pendekatan filosofis, bukan teologis 

untuk memahami Allah.  Jadi, istilah tradisional seperti Allah hanya merupakan 
simbol religius.  Tillich tidak melihat Allah sebagai suatu keberadaan pribadi, 
tetapi sebagai “Keberadaan” itu sendiri.  Allah adalah Dasar atau Kuasa dari 
Keberadaan.  Ia “di atas segala sesuatu yang termasuk dalam keberadaan yang 
terbatas . . .  Semua keberadaan yang terbatas ada.  Tetapi, Allah sekadar yang 
adalah.”13  Jadi, Tillich mengatakan, “Sebagaimana yang diakui oleh ateistik ten- 
tang keberadaan Allah di mana hal itu disangkalinya . . . Allah adalah menjadi 
dirinya, bukan sebuah keberadaan.”14

Hamartiologi.  Dosa dijabarkan sebagai keterasingan dari keberadaan diri 
sendiri yang sebenarnya atau dari dasar keberadaan kita.  Kejatuhan bukan 
peristiwa historis; “Hal itu adalah suatu transisi sementara dari esensi kepada 
eksistensi.  Hal itu adalah suatu “kejatuhan” dan hal itu merupakan sesuatu yang 
tragis, karena akibatnya adalah keterasingan manusia dari keberadaannya yang 
esensial.”15  Karakter esensial dari doss menurut Tillich adalah pemutusan dari 
kesatuan esensial dengan Allah.  “Dalam eksistensi manusia terasing dari dasar 
keberadaannya, dari keberadaan yang lain, dan dari dirinya sendiri.”16

Soteriologi.  Keselamatan tidak diekspresikan dalam istilah tradisional; bagi 
Tillich, keselamatan ditemukan dalam Keberadaan yang Baru, yaitu “keprihatinan 
yang paling tinggi,” kehidupan yang seperti itu dapat dilihat dalam Kristus,   
karena Kristus merupakan bukti dari keprihatinan yang nyata.  Keprihatinan 
yang paling tinggi dipahami sebagai keprihatinan utama di atas segala sesuatu 
yang lain; hal itu berkaitan dengan “keberadaan” dan “non-keberadaan.”  
Manusia menyadari keterbatasannya dan “non-keberadaannya,” yang meng-
hasilkan kecemasan.  Ia memandang dengan penuh pengharapan pada Kristus 
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(tidak digunakan dalam pemahaman ortodoksi), yang akan membebaskan dia 
dari keterasingannya.

Kristologi.  Yesus Kristus tidak dijabarkan atau dipahami dalam pengertian 
tradisional, juga Kristus tidak dilihat sebagai pribadi yang hidup dalam sejarah.  
Kristus adalah “simbol” dari “Keberadaan yang Baru,” di mana setiap kekuatan 
keterasingan yang mencoba untuk memisahkan kesatuannya dengan Allah telah 
dihancurkan.”17  Jadi, Tillich menolak kepercayaan pada inkarnasi dan kebang-
kitan Kristus.

ringkasan evaluasi dari teologi tillich
Paul Tillich lebih merupakan seorang filsuf daripada teolog; ia berbicara 

tentang ide dan konsep bukan peristiwa-peristiwa sejarah dari Kitab Suci.  Karena 
alasan ini, Tillich memberikan lebih banyak kepercayaan pada penalaran manu- 
sia.  Pendekatan penafsirannya pada Kitab Suci merupakan semacam alegorisme 
modern.  Ia memberikan makna baru pada kata-kata Alkitab.  Ia menyangkali 
personalitas Allah dan menyebut-Nya hanya sebagai “Dasar yang Paling Terakhir 
dari Keberadaan.”  Dosa pribadi dan pemberontakan melawan Allah ditolak, 
demikian pula peristiwa sejarah dari Kejatuhan di Eden.  Dosa manusia merupa-
kan tidak adanya keprihatinan.  Keselamatan bukan di dalam pribadi historis 
Kristus, tetapi di dalam suatu simbol; Yesus Kristus bukan pribadi historis dari 
Kitab Suci dalam teologi Tillich.  Keselamatan bukan melalui penebusan untuk 
dosa, tetapi melalui keprihatinan yang paling tinggi.

Pendekatan Tillich terhadap Kitab Suci menyalahi semua doktrin utama dari 
iman Kristen, yang secara historis telah dipercayai selama ini.

teologI darI John a. t. roBInson18 

Perkembangan sejarah dari teologi robinson
John A. T. Robinson (lahir tahun 1919), seorang bishop di Woolwich, 

Inggris barangkali dapat dicatat sebagai orang yang memopulerkan teologi Paul 
Tillich.  Kebanyakan orang akan mengakui bahwa teologi Tillich sulit untuk 
dibaca; Robinson telah mempopulerkannya.  Robinson telah mencatat pemikiran 
agamanya dalam bukunya yang terkenal berjudul Honest to God.

Pengakuan doktrinal dari teologi robinson
Dalam kesepakatan dengan Rudolf Bultmann, Robinson menolak ide Allah 

“yang berada di atas sana.”  Ia percaya konsep dari suatu Allah yang terlokalisasi 
dapat disanggah dalam zaman ilmiah.  Ia juga mendukung penolakan dari bahasa 
tradisional tentang Allah.  Karena Robinson menolak argumentasi tradisional 
untuk eksistensi Allah dan ide bahwa Allah adalah berdaulat, maka ia berusaha 
untuk menemukan “realitas terakhir itu.”19  Jadi, Robinson menolak pandangan 
tentang Allah sebagai eksistensi yang mandiri dan mengusulkan istilah Allah 
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dapat dipakai bergantian dengan kata alam semesta.20  Robinson juga menolak 
ketransendenan Allah dan eksistensi yang mandiri.

Teologi Robinson berakar pada tiga mentornya: Dari Rudolf Bultmann ia 
mengusulkan kebutuhan untuk mendemitologisasikan Kitab Suci, supaya dapat 
dipahami oleh orang-orang modern; dari Dietrich Bonhoeffer, ia mengadopsi 
konsep kekristenan yang tanpa agama; dari Tillich, ia memandang Allah sebagai 
“Dasar dari Keberadaan kita,” di mana keberadaan objektif manusia adalah 
“keprihatinan yang paling tinggi.”21  Ia juga mencerminkan bahasa dari proses 
teologi dengan mengusulkan suatu pandangan panenteistik tentang Allah: 
“Kepercayaan bahwa Keberadaan Allah melibatkan dan mempenetrasi semua 
alam semesta, maka setiap bagiannya eksis di dalam Dia, tetapi (sebagai ketidak-
setujuan dengan panteisme) Keberadaan-Nya ini lebih daripada, dan tidak dapat 
diselami oleh alam semesta.”22

ringkasan evaluasi dari teologi robinson
Konsep John A. T. Robinson tentang Allah banyak kesamaannya dengan 

Paul Tillich.  Robinson menolak doktrin Allah yang berpribadi demikian pula 
ketransendenan-Nya.  Ia menyamakan Allah dengan alam semesta.  Ia telah 
menyekularisasikan kekristenan dengan usahanya untuk membuat terminologi 
yang lama dapat dipahami dan disesuaikan dengan pemikiran modern.  Akibat- 
nya, bahkan doa pun ditolak dan digantikan dengan keterlibatan sosial.  Doktrin 
Kristus Robinson juga tidak ortodoksi.  Dalam penolakannya terhadap inkarnasi, 
ia mengatakan bahwa Yesus tidak mengklaim diri-Nya sebagai Allah.  Bagi 
Robinson, keselamatan adalah “kehidupan dari ‘seorang manusia untuk orang 
lain,’ kasih di mana kita dibawa sepenuhnya menjadi satu dengan Dasar dari 
keberadaan kita.”23

Teologi radikal Robinson tidak memiliki kesamaan dengan iman Kristen yang 
historik.  Teologinya menyalahi arti normal dari kata-kata dan inti hermeneutik 
historik.

catatan

1. Existentialism “adalah suatu istilah yang digunakan oleh neo-ortodoksi untuk menun- 
jukkan tempat bagi komitmen pribadi dalam suatu tindakan iman.  Iman yang eksis- 
tensial berarti memercayai dengan kerinduan dari dalam; berkaitan dengan relasi 
antara seseorang dengan objek yang dipercayainya, yang dipilih dari pusat kebebasan 
moral.  Iman yang murah adalah percaya terlalu mudah, yang tidak memperhitung-     
kan harganya” (E. J. Carnell, “Existential, Existentialism” dalam Everett F. Harrison, ed., 
Baker’s Dictionary of Theology [Grand Rapids: Baker, 1960], 205).

2. Alasdair I. C. Heron, A Century of Protestant Theology (Philadelphia: Westminster, 
1980), 49.

3. Karl Barth, Church Dogmatics, 4 vol., dalam 13 buku (Edinburgh: Clark, 1936), 1:1:334 
dan seterusnya.
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4. Lihat penjelasan dalam Geoffrey W. Bromiley, Introduction to the Theology of Karl 
Barth (Grand Rapids: Eerdmans, 1979), 175-243.

5. Barth, Church Dogmatics, 2:2:457 dan seterusnya.

6. R. D. Linder, “Brunner, Heinrich Emil,” dalam Walter A. Elwell, ed., Evangelical Dictio- 
nary of Theology (Grand Rapids: Baker, 1984), 176-177.

7. Mark A. Noll, “Niebuhr, Reinhold,” dalam Evangelical Dictionary of Theology, 777.
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hal. 31.

9. Theodore Minnema, “Reinhold Niebuhr,” dalam Philip Edgcumbe Hughes, ed., Crea- 
tive Minds in Contemporary Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 384-386.

10. Ibid., 387.

11. Teologi dialektik secara aktual merupakan suatu istilah yang luas, yang dapat diterap- 
kan pada banyak teolog besar, mulai dari era neo-ortodoksi.  Ramm menjelaskan 
teologi dialektik sebagai berikut:

Bukan suatu kepercayaan secara langsung pada pernyataan tentang manusia 
dan Allah yang dibuat oleh teolog-teolog ortodoksi yang lama dan teolog-
teolog religius liberal yang lebih terkini.  Teologi dialektik percaya bahwa relasi 
manusia dengan Allah merupakan salah satu dari ketegangan, yang memiliki 
dimensi eksistensial. Jenis logika yang tepat untuk situasi ini adalah logika 
dialektik, dengan Ya dan Tidak nya, dengan pernyataan positif dan negatifnya. 
Jadi, kebenaran teologis tidak dipenuhi dengan tepat sampai diformulasikan 
secara paradoks dengan cara memberikan proposisi yang positif dan negatif. 
(Bernard Ramm, A Handbook of Contemporary Theology [Grand Rapids: Eerd- 
mans, 1966], 35-36.)

Tillich mengaplikasikan konsep dialektik ini pada seluruh kehidupan, oleh karena 
itu teologinya dapat disebut sebagai teologi dialektif.  Bandingkan dengan Vernon 
C. Grounds, “Pacesetters for the Radical Theologians of the Sixties and Seventies,” 
dalam Tensions in Contemporary Theology, diedit oleh Stanley N. Gundry dan Alan F. 
Johnson (Chicago: Moody, 1978), 85-91.

12. William E. Hordern, A Layman’s Guide to Protestant Theology, edisi revisi (London: 
Macmillan, 1968), 171.

13. Kenneth Hamilton, “Paul Tillich,” dalam Philip Edgcumbe Hughes, ed., Creative Minds 
in Contemporary Theology, edisi revisi (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 455.

14. Ibid.

15. Ibid., 458.

16. Ibid.

17. Harvie M. Conn, Contemporary World Theology, rev. ed. (Nutley, N. J.: Presbyterian 
and Reformed, 1974), 89.

18. John A. T. Robinson dapat dikategorikan juga di bawah “Worldly Christianity” bersama 
Bonhoeffer, atau di bawah “God-is-dead (Secular) Theology.”

19. Harold B. Kuhn, “Secular Theology” dalam Tensions in Contemporary Theology, 175.

20. Ibid.

21. Ibid., 176.



215Teologi Neo–orTodoksi

22. Ibid., 177.

23.  Henlee H. Barnette, The New Theology and Morality (Philadelphia: Westminster,
1967), 36.

untuk studI leBIh lanJut tentang teologI neo-ortodoksI

S�REN KIERKEGAARD

* D. B. Eller, “Kierkegaard, S�ren.”  Dalam Walter A. Elwell, ed., Evangelical Dictionary 
of Theology (Grand Rapids: Baker, 1984), 605-606.

** Warren F. Groff dan Donald E. Miller, The Shaping of Modern Christian Thought 
(Cleveland: World, 1968), 82-98, 210-225, 368-390.

* William E. Hordern, A Layman’s Guide to Protestant Theology, edisi revisi (London: 
Macmillan, 1968), 113-118.

** S�ren Kierkegaard, Christian Discourses (London: Oxford Univ., 1940).

KARL BARTH

** Karl Barth, Church Dogmatics, 4 vol, dalam 13 buku (Edinburgh: Clark, 1936).

** _______, Evangelical Theology: An Introduction (Grand Rapids: Eerdmans, 1963).

** Geoffrey W. Bromiley, Introduction to the Theology of Karl Barth (Grand Rapids: Eerd- 
mans, 1979).

* Herbert Hartwell, The Theology of Karl Barth: An Introduction (Philadelphia: West- 
minster, 1964).

* Robert L. Reymond, Barth’s Soteriology (Philadelphia: Presbyterian & Reformed, 1967).

* Charles C. Ryrie, Neoorthodoxy: What It Is and What It Does (Chicago: Moody, 1956), 
17-27.

* R. V. Schnucker, “Barth, Karl.”  Dalam Walter A. Elwell., ed., Evangelical Dictionary of 
Theology (Grand Rapids: Baker, 1984), 126-127.

EMIL BRUNNER

* Emil Brunner, The Scandal of Christianity (Richmond, Va.: Knox, 1951).

* _______, The Theology of Crisis (New York: Scribner, 1929).

* William E. Hordern, A Layman’s Guide to Protestant Theology, edisi revisi (London: 
Macmillan, 1968), 118-129.

* R. D. Linder, “Brunner, Heinrich Emil.”  Dalam Walter A. Elwell, ed., Evangelical Dic- 
tionary of Theology (Grand Rapids: Baker, 1984), 175-177.

* Charles C. Ryrie, Neoorthodoxy: What It Is and What It Does  (Chicago: Moody, 1956), 
28-30.

* Paul G. Schrotenboer, “Emil Brunner.”  Dalam Philip Edgcumbe Hughes, ed., Creative 
Minds in Contemporary Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 99-130.

REINHOLD NIEBUHR

* William E. Hordern, A Layman’s Guide to Protestant Theology, edisi revisi (London: 
Macmillan, 1968), 150-169.



The Moody handbook of Theology216

 * Theodore Minnema, “Reinhold Niebuhr.”  Dalam Philip Edgcumbe Hughes., ed.,
Creative Minds in Contemporary Theology (Grand Rapids: Eerdmans, 1969), 377-406.

** Reinhold Niebuhr, Moral Man and Immoral Society (New York: Scribner, 1932).

** _______, The Nature and Destiny of Man, 2 vol. (New York: Scribner, 1946).

* Mark A. Noll, “Niebuhr, Reinhold.”  Dalam Walter A. Elwell, ed., Evangelical Dictionary 
of Theology (Grand Rapids: Baker, 1984), 776-777.

* Charles C. Ryrie, Neoorthodoxy: What It Is and What It Does (Chicago: Moody, 1956), 
31-34.

PAUL TILLICH

* Harvie M. Conn, Contemporary World Theology (Nutley, N. J.: Presbyterian & Reformed, 
1974), 87-92.

* C. J. Curtis, Contemporary Protestant Thought (New York: Bruce, 1970), 150-157.

* David H. Freeman, Tillich (Philadelphia: Presbyterian & Reformed, 1962).

* Stanley N. Gundry dan Alan F. Johnson, eds., Tensions in Contemporary Theology (Chi-
cago: Moody, 1976), 82-96.

** Kenneth Hamilton, The System and The Gospel: A Critique of Paul Tillich (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1963).

* J. D. Spiceland, “Tillich, Paul.”  Dalam Walter A. Elwell, ed., Evangelical Dictionary of 
Theology (Grand Rapids: Baker, 1984), 1093-1094.

** Paul Tillich, Systematic Theology, 3 vol. (Chicago: Univ. Chicago, 1951-1963).

JOHN A. T. ROBINSON

 * Henlee H. Barnette, The New Theology and Morality (Philadelphia: Westminster,
1967), 35-38.

* Harvie M. Conn, Contemporary World Theology (Nutley, N.J.: Presbyterian & Reformed, 
1974), 46-52.

** David L. Edwards, ed., The Honest-to-God Debate (Philadelphia: Westminster, 1963).

 * Stanley N. Gundry dan Alan F. Johnson, eds., Tensions in Contemporary Theology
(Chicago: Moody, 1976), 174-180.

** John A. T. Robinson, Christian Morals Today (Philadelphia: Westminster, 1964).

** _______, Honest to God Debate (Philadelphia: Westminster, 1963).



Sejumlah teologi-teologi kontemporer berisi faktor-faktor 
esensial yang sangat kontras dengan kekristenan tradisional.

KritiK BentuK: rudolph Bultmann

perkembangan Sejarah dari teologi Bultmann
Rudolf Bultmann (1884–1976) adalah putra dari seorang pendeta Lutheran 

evangelikal.  Ia menempuh studi di Tubingen, Berlin dan Marburg untuk 
pendidikan teologinya, dan ia menjadi dosen PB pada tahun 1921 sampai 1951.  
Di Marburg-lah, ia menjadi tertarik pada teologi dialektikal.  Meskipun ia telah 
belajar di bawah dosen-dosen liberal seperti Hermann Gunkel dan Adolph 
Harnack, ia sama dengan Karl Barth, yang dipengaruhi oleh Søren Kierkegaard 
untuk mengarah pada teologi dialektikal.  Ia secara khusus dipengaruhi oleh 
filsuf Martin Heidegger, yang melayani di Marburg dari tahun 1922 sampai 
1928.  Bultmann mengaplikasikan filsatat Heidegger pada PB, dengan kritik 
radikal pada teks itu.  Bultmann mengembangkan apa yang dikenal sebagai 
“kritik bentuk,”1 yaitu suatu usaha untuk menemukan bentuk literatur dan 
sumber-sumber yang digunakan oleh para penulis Alkitab.  Ia menyimpulkan 
bahwa catatan merupakan koleksi dari mitos “yang menggambarkan kebenaran-
kebenaran tentang eksistensi manusia bukan berbicara tentang peristiwa-
peristiwa historis.”2  Supaya kita dapat memahami PB, maka kita harus “men- 
demitologisasikan”-nya, yaitu menghilangkan mitos yang dipakai sebagai jubah 
oleh gereja mula-mula untuk menutupi tulisan-tulisan Injil. 

pengakuan Doktrinal dari teologi Bultmann
Jantung teologi dari Rudolf Bultmann adalah kritik bentuk.  Bultmann 

menolak tesis bahwa tulisan-tulisan PB adalah karya penuh dan otentik dari 
penulis-penulis secara individu.  Ia percaya Injil itu merupakan produk dari 
gereja mula-mula, yang telah mencampuri catatan yang asli tentang kehidupan 
Kristus. Para penulis Injil dilihat oleh Bultmann, Martin Debelius, dan yang lain 
bukan sekadar sebagai penulis, tetapi merupakan kolektor dari bagian-bagian 
tulisan dan sebagai editor yang menyusun tulisan-tulisan itu menjadi satu. Jadi, 
konklusi dari kritik bentuk adalah, “kita tidak memiliki cerita satu-satunya 
tentang Yesus, kita hanya memiliki cerita-cerita tentang Yesus.”3  Oleh karena 
itu, penganut kritik bentuk harus menemukan bentuk asli dari tulisan-tulisan 

teologi-teologi
radikal
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PB.  Dan, Alkitab tidak boleh diperlakukan sebagai kitab yang supranatural, 
tetapi harus diperlakukan sama dengan tulisan-tulisan lainnya.

Proses untuk menyingkapkan pernyataan yang asli dari Yesus adalah “men-
demitologisasikan” Kitab Suci, yaitu mengupas lapisan-lapisan yang ditambahkan 
dalam pengeditorialan oleh gereja mula-mula.  Contohnya, pemikiran gereja 
mula-mula tentang alam semesta terbagi dalam tiga tingkatan: Langit di atas, 
bumi, dan neraka di bawah.  Di antara tingkatan dari eksistensi ini terdapatlah 
keberadaan supranatural: Allah, malaikat, Setan dan iblis.  Tetapi, itu semua 
adalah pernyataan mitologis—kata-kata itu memiliki arti simbolis yang perlu 
ditafsirkan.

Pengakuan bahwa PB dipenuhi oleh mitos, namun Bultmann tetap dapat 
melihat adanya suatu kerygma, suatu proklamasi Injil yang mengekspresikan 
“maksud sebenarnya dari para penulis Alkitab dibalik pola pemikiran mitologis 
mereka.”4  Berdasarkan pola neo-ortodoksi, ia mengusulkan bahwa Allah bertemu 
dengan seseorang melalui khotbah.5

Hasil dari metodologi Bultmann adalah skeptikisme.  Ia menyimpulkan, 
“saya benar-benar berpikir bahwa kita hampir tidak dapat mengetahui apa-
apa tentang kehidupan dan pribadi Yesus, karena sumber-sumber dari orang 
Kristen mula-mula memperlihatkan ketidaktertarikan pada keduanya, mereka 
lebih bersifat fragmentari dan legendari; dan sumber-sumber lain tentang Yesus 
tidak ada.6

ringkasan evaluasi dari teologi Bultmann
Kritik bentuk Rudolf Bultmann merupakan suatu metodologi subjektif yang 

mendekati Kitab Suci seperti buku biasa.  Pertama, hal itu merupakan penyang- 
kalan terhadap inspirasi Kitab Suci.  Pendekatan kritik bentuk pada Alkitab 
sama seperti pendekatan terhadap karya literatur lain, menelitinya semata-mata 
berdasarkan sudut pandang yang subjektif.  Demitologisasi dibangun di atas 
dasar kritik bentuk dan lebih jauh memperluas pendekatan subjektif terhadap 
Kitab Suci.  Premis yang mendasarinya adalah bahwa Kitab Suci dipenuhi oleh 
mitos dan harus dihilangkan, karena hal itu tidak cocok dengan pikiran modern 
yang ilmiah.

Seseorang dapat bertanya, berdasarkan sudut pandang Bultmann, Apa 
keuntungan dari memproklamasikan Injil tanpa keabsahan historis?  Apabila 
benar Yesus tidak dapat benar-benar diketahui, sebagaimana yang diusulkan 
oleh Bultmann, apa keuntungan untuk memproklamasikan Injil?  Iman Kristen 
yang benar berakar pada sejarah dan memiliki keabsahan historis; injil Bultmann 
merupakan suatu proklamasi tentang mitos yang menawarkan sedikit peng- 
harapan.
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KeKristenan duniawi: dietrich Bonhoeffer

perkembangan Sejarah dari teologi Bonhoeffer 
Dietrich Bonhoeffer (1906–1945), adalah putra dari seorang ahli syaraf 

di Berlin, ia menempuh pendidikan di Universitas Tübingen dan Universitas       
Berlin, di mana ia menerima gelar doktor dalam teologi pada usia 21 tahun.  Ia 
menyelesaikan disertasi yang kedua pada tahun 1930, pada tahun yang sama ia 
juga mulai studi di Union Theological Seminary di New York selama satu tahun.  
Setelah kembali ke Jerman, Bonhoeffer sangat terinspirasi oleh Karl Barth, yaitu 
selama seminar yang dipimpin oleh guru neo-ortodoksi yang terkenal itu.  Tahun 
1931, ia menjadi pembina rohani di sekolah menengah atas dan kemudian meng- 
ajar di Universitas Berlin.  Pada saat Adolph Hitler menjadi konselor di Jerman 
pada tahun 1933, Bonhoeffer sangat vokal dalam perlawanannya pada Nazi-isme 
dan pandangan tentang supremasi orang Jerman (saudara kembar perempuan 
Bonhoeffer bersuamikan orang Yahudi).  Setelah pergi ke Inggris di tahun 1933, 
Bonhoeffer kembali pulang dan bergabung dengan gereja Confessing dengan 
memimpin sebuah seminari yang telah ditutup oleh Nazi tahun 1937.  Bonhoeffer 
juga dilarang untuk berbicara di hadapan publik atau menulis buku.  Setelah ia 
pergi ke Union Theological Seminary secara singkat di tahun 1939, sekembalinya 
ke Jerman ia langsung bergabung dengan perjuangan melawan Nazi.  Bonhoeffer 
sendiri telah terlibat dalam perencanaan untuk menggulingkan Hitler di tahun 
1938.  Tahun 1941, buku-bukunya dilarang untuk beredar, dan di tahun 1943 
ia ditangkap dan dipenjarakan.  Di tempat itulah, ia menulis Letters and Papers 
from Prison, ini merupakan karyanya yang terkenal.  Pada waktu bukti muncul 
di permukaan bahwa ia terlibat dalam rencana pemboman melawan Hitler di 
tahun 1944, Bonhoeffer digantung pada tahun 1945.

pengakuan Doktrinal dari teologi Bonhoeffer
Kristologi.  Dietrich Bonhoeffer sangat berhutang pada Karl Barth untuk 

teologinya, meskipun ia adalah seorang pemikir yang mandiri.  Bagi Bonhoeffer, 
“agama” tidak dapat diterima; semua yang penting adalah suatu perjumpaan 
pribadi dengan Kristus.  Ia berbicara tentang Yesus sebagai “keberadaan untuk 
orang lain” dan seseorang yang “dapat dimiliki dan dipahami di tengah Firman-
Nya dan Gereja.”

Bonhoeffer melihat Kristus aktif dalam kehidupan sekular.  “Kristus bukan-
lah terasing dari dunia kita yang tidak religius, tetapi ia hadir di dalamnya.  Ia 
menghadapi orang-orang, bukan dalam proses kuno tentang penyesalan, iman, 
pertobatan, regenerasi dan pengudusan, tetapi dengan cara baru, yaitu melalui 
sikap-sikap mereka yang “tidak saleh.”7  Ini merupakan contoh terminologi 
Bonhoeffer yang ekstrem, yang menyebabkan cukup banyak perdebatan.
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Eklesiologi.  Letters and Papers from Prison yang sangat berpengaruh meng- 
ekspresikan penekanan Bonhoeffer pada pengorbanan dan disiplin: “Gereja, 
hanya disebut gereja bila ia eksis untuk yang lain.  Untuk memulainya, gereja 
harus menyerahkan semua properti pada mereka yang membutuhkannya.  Klergi 
harus hidup semata-mata dari kerelaan persembahan jemaatnya, atau bisa terlibat 
pada semacam panggilan sekular.  Gereja harus terlibat dalam masalah sekular 
dari manusia pada umumnya, bukan mendominasi, melainkan menolong dan 
melayani.”8

Kekristenan yang tanpa agama.  Suatu pertanyaan yang diperdebatkan ada- 
lah apakah yang dimaksudkan oleh Bonhoeffer dengan pernyataan kekristenan 
tanpa agama yang mengandung teka-teki itu.  Sebagian orang memahami per- 
nyataan itu secara positif, mengusulkan bahwa pemuridan duniawi di mana kehi- 
dupan ini dijalani dengan tanggung jawab “di bawah aspek Allah sebagai realitas 
terakhir.”9  Hal itu bisa berarti suatu kehidupan yang berdisiplin dalam dunia ini 
sebagai seorang murid Kristus.  Namun, teolog-teolog radikal di tahun 1960-an, 
juga mendapatkan dorongan dari pernyataan Bonhoeffer tentang kekristenan 
tanpa agama.  Oleh karena itu, sebagian orang memahami Bonhoeffer sebagai 
mengajarkan bahwa “manusia dewasa” yang telah sampai pada masanya harus 
belajar untuk hidup independen dari Allah. Bonhoeffer menolak pemikiran 
tentang “sakral” dan “sekular;” ia melihat kebutuhan untuk melayani Kristus di 
dunia dan bukan hanya di wilayah yang “sakral.”   Lebih jauh, dengan kedatangan 
ilmu pengetahuan, manusia dapat belajar untuk menyelesaikan masalahnya 
sendiri di mana sebelumnya ia bergantung pada Allah.

Dengan melihat ketidakbergantungan manusia pada Allah, Bonhoeffer men- 
deklarasikan, “manusia telah belajar untuk mandiri dalam semua pertanyaan-
pertanyaan tentang apa yang penting tanpa pertolongan ‘hipotesa kerja’ yang 
disebut ‘Allah.’”10  Bonhoeffer tidak menyangkali kegunaan dari ketidakbergan- 
tungan pada Allah ini.

Tentu saja, Bonhoeffer membuat pernyataan dualistik yang telah membuat 
sukar untuk dimengerti, khususnya karena kematiannya yang mendadak telah 
menghentikan penjelasan yang lebih lanjut atau sistematis.

ringkasan evaluasi dari teologi Bonhoeffer
Masalah utama dalam mengevaluasi tulisan-tulisan Bonhoeffer adalah 

bahwa ia meninggal sebelum tulisannya dikembangkan secara penuh.  Tentu 
saja banyak pernyataan yang penuh teka-teki.  Bonhoeffer sangat berhutang 
pada Karl Barth dan mengikuti teologi dialektik, yang terlihat dalam banyak 
pernyataan-pernyataan “kontradiksi” dari Bonhoeffer.  Namun pada saat sese- 
orang mengevaluasi tulisannya, maka ada satu hal yang benar: Teolog-teolog 
“Allah adalah mati” yang sekular berakar pada tulisan-tulisan Bonhoeffer 
yang menekankan ketidakbergantungan manusia pada Allah.  Pernyataan-
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pernyataannya tentang kedewasaan manusia dalam ketidakbergantungan pada 
Allah dengan keras melawan panggilan Kitab Suci untuk berpaling pada Allah 
dalam iman, yang berarti mengakui kelemahan seseorang (mis., 2Kor. 12:9-10).

teologi allah adalah mati: empat sudut pandang

perkembangan Sejarah dari teologi allah adalah mati
Tidak diragukan bahwa banyak yang telah mempertimbangkan tentang 

teologi “Allah adalah mati” sebagai suatu lelucon.  Harus dicatat bahwa teolog-
teolog ini serius dalam pernyataan mereka.  Akar dari teologi Allah adalah mati 
berasal dari Friedrich Nietzsche (1844–1900).  Thomas Altizer (lahir 1927), 
seperti Nietzsche, mempertahankan “bahwa semua realitas secara konstan berada 
dalam kehancuran dan penciptaan ulang melalui yang tidak dapat dihindari, 
dialektik yang berlangsung terus.  Jadi, mereka menyangkali sebagai bentuk 
ontologi tradisional dan percaya bahwa tidak ada Keberadaan yang berdaulat 
dan tanpa syarat, tetapi yang ada hanyalah “Allah” yang pada satu saat dalam 
kehendak-kehendak dialektik-Nya sendiri menjadi tidak ada dengan sendirinya.11  
Adil juga untuk mengatakan bahwa teolog-teolog Allah adalah mati meminjam 
baik dari Rudolf Bultmann maupun Dietrich Bonhoeffer.  Dari Bultmann, 
mereka menyimpulkan bahwa Alkitab adalah mitologis; dari Bonhoeffer, mereka 
menyimpulkan bahwa manusia harus belajar hidup tanpa Allah.

pengakuan Doktrinal dari teologi allah adalah mati
Kita harus mempertimbangkan pemahaman tentang teologi Allah adalah 

mati dari empat penulis utamanya.
Teologi dari Gabriel Vahanian.  Gabriel Vahanian (lahir 1927) belajar di 

Sorbonne dan di Princeton.  Ia juga mengajar di Princeton dan kemudian di 
Universitas Syracuse.  Ia telah menulis beberapa karya tulis, termasuk di dalamnya 
The Death of God: The Culture of Our Post-Christian Era.  Vahanian melihat 
masyarakat kita sebagai masyarakat yang berada di dalam era Post-Kristen; 
kekristenan telah ditenggelamkan oleh era modern dan era ilmu pengetahuan. 
“Allah tidak lagi dibutuhkan; ia tidak relevan; ia telah mati”12  Sebagaimana 
teolog-teolog Allah adalah mati yang lain, Vahanian juga mengamati budaya 
Kristen di mana Allah tidak lagi transenden; konsep tentang Allah telah bersatu 
dengan manusia.  Ia melihat hal ini melalui istilah-istilah yang digunakan untuk 
mengekspresikan nama Allah (Co-Pilot, dll.).  Meskipun Vahanian sendiri tidak 
percaya bahwa Allah adalah mati, namun ia mengarah pada suatu bentuk kekris- 
tenan yang sekular.

Teologi dari Paul Van Buren.  Paul Van Buren (1924–1998) telah melayani 
sebagai dosen di Episcopal Theological Seminary di Austin, Texas, dan Temple 
University, Philadelphia.  Ia datang ke Temple (yang tadinya universitas yang 
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religius, namun sekarang telah jadi sekular) untuk “bertanya apakah agama lebih 
jelas timbulnya di tengah masyarakat lebih daripada di dalam konteks religius 
profesional.”13 

Van Buren mengambil titik awal dari Dietrich Bonhoeffer yang menyatakan, 
“Kejujuran menuntut kita untuk mengakui bahwa kita harus hidup di dalam 
dunia seperti jika Allah itu tidak ada . . . Kita terus-menerus berdiri di hadirat 
Allah, yang membuat kita hidup di dalam dunia tanpa hipotesa Allah.”14  Apakah 
benar atau tidak Bonhoeffer memang bermaksud untuk dimengerti seperti itu, 
namun yang jelas Para teolog Allah adalah mati membangunnya seperti pada 
Nietzsche.15  Van Buren menulis, The Secular Meaning of the Gospel dan Post 
Mortem Dei, di mana di dalamnya ia menulis bahwa karena Alkitab adalah mitos, 
maka tidaklah mungkin dan tidak ada gunanya bagi kita untuk berbicara tentang 
Allah.  Orang sekular harus menemukan maknanya di dalam Yesus dan “peristiwa 
Paskah,” peristiwa mana yang bukan berarti kebangkitan, melainkan suatu 
kebebasan untuk mengasihi yang menular.

Teologi dari William Hamilton.  William Hamilton (lahir 1924) adalah 
seorang pendeta Baptis yang mengajar teologi sistematik di Colgate Rochester 
Divinity School, Rochester, New York.  Buku-buku yang menyajikan pandangan-
nya adalah The Christian Man, The New Essence of Christianity, dan Radical 
Theology and the Death of God (bersama Altizer).

Hamilton menolak pandangan tradisional dan ortodoksi tentang Allah, 
tetapi melihat kematian Allah sebagai suatu peristiwa kultural yang terjadi dalam 
dua ratus tahun terakhir ini.  Karena itu, manusia harus beradaptasi dengan 
kematian Allah, tidak mengharapkan pertolongan apa pun dari Allah; tetapi, 
solusi bagi masalah-masalah kehidupan dapat ditemukan dalam dunia sekular.  
“Allah tidak lagi dibutuhkan untuk membebaskan manusia dari kegelisahan, 
keputusasaan, atau rasa benar pada diri sendiri; karena memang tidak ada 
Allah yang melakukan semua itu.”16  Alasan manusia dapat melakukannya tanpa 
Allah karena bangkitnya teknologi dan ilmu pengetahuan modern.17  Apa yang 
tersisa dari kekristenan adalah suatu etika yang sebagian besar berasal dari Yesus 
orang Nazaret itu—tetapi tanpa Allah.18  Menurut Hamilton, “orang Kristen” 
pada masa sekarang harus meninggalkan teologi historik dan agama, kemudian 
berpaling pada dunia.19

Teologi dari Thomas J. J. Altizer.  Thomas J. J. Altizer, seorang Episkopalian, 
telah mengajar di Universitas Emory, Atlanta.  Ia telah menulis banyak buku 
tentang teologi radikalnya, yang perlu dicatat adalah The Gospel of Christian 
Atheism (Westminster).

 Altizer menolak kekristenan tradisional dan ortodoksi, dengan mengutip 
Filipi 2:6-8 sebagai dasar untuk mengusulkan bahwa Allah mati dalam sejarah, 
ketika Kristus mati di atas kayu salib.  Altizer membangun di atas dasar premis 
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Nietzsche tentang kematian Allah, ketika ia menyatakan: “Kita harus mengerti 
kematian Allah sebagai suatu peristiwa sejarah: Allah telah mati di dalam waktu 
kita, di dalam sejarah kita, dan di dalam eksistensi kita.”20

Namun, Altizer sukar untuk dimengerti, karena ia berbicara dalam bahasa 
puisi dan dialektik.  Kelihatannya Altizer menekankan bahwa transendensi Allah 
tidak lagi ada, karena kematian Kristus.  Allah mati sebagai Allah yang transenden 
ketika Kristus mati; jadi seseorang harus menginginkan kematian Allah berlanjut 
terus, supaya Ia dapat sepenuhnya imanen dengan dunia dan dalam sejarah. 
Altizer melihat suatu kesatuan Ilahi dengan manusia sebagai akibatnya.21

ringkasan evaluasi dari teologi allah adalah mati
Meskipun secara umum, ada bayangan perbedaan di antara teologi Allah 

adalah mati, hal-hal berikut ini dapat diterapkan pada hampir semua dari teo- 
logi itu.  Mereka membangun di atas dasar sistem filsafat Kant dan Ritschl, 
keduanya menyangkali bahwa seseorang dapat mendemonstrasikan bukti-
bukti untuk keberadaan Allah.  Mereka juga meminjam dari Nietzsche, yang 
menyerukan, “Allah adalah mati.”  Secara alkitabiah, mereka mulai dengan pen- 
dekatan Bultmann dengan mengusulkan bahwa Alkitab adalah mitos; catatan 
Kitab Suci tidak usah diperhitungkan secara serius.  Jadi, sebagaimana halnya 
dengan Vahanian, mereka melihat Yesus hanya sekadar sebagai manusia biasa, 
bukan sebagai Allah.  Mereka tidak memperhitungkan Alkitab secara serius 
dalam pernyataan mereka tentang Allah, Yesus Kristus, manusia dan dunia.  
Karena mereka mengabaikan pemahaman dosa menurut Alkitab, maka mereka 
mengabaikan pula solusi menurut Alkitab, yaitu melalui penebusan Kristus. Solusi 
dan esensi dari “Kekristenan” adalah sekularisasi—memasuki masalah dunia, 
dan mencoba mencari solusinya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, serta sama sekali tidak usah melibatkan Allah.  “Injil” mereka adalah 
berpusat pada manusia, bukan berpusat pada Allah.

teologi proses: enam sudut pandang 

perkembangan Sejarah dari teologi proses
Satu aspek dari teologi sekular adalah pertanyaan mengenai “pembicaraan 

tentang Allah”—yang mengusulkan bahwa tidaklah mungkin untuk berbicara 
dengan fasih dan jelas tentang Allah dalam bentuk yang lama; berbicara tentang 
Allah harus mengambil bentuk sekular.  Pembahasan ini dilanjutkan dalam teologi 
proses: Apakah mungkin untuk berbicara dengan fasih dan jelas tentang Allah?  
Seperti teologi Allah adalah mati, teologi proses tidak memakai pendekatan 
dari sudut pandang Alkitab pada waktu mempelajari tentang Allah, melainkan 
dari sudut pandang filsafat.  Wahyu khusus tidak memasuki pemikiran mereka. 
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Teologi proses berasal dari Hegel, yang mengajarkan bahwa alam semesta tidak- 
lah lengkap, selalu berubah.  “Realitas secara konstan berada dalam gerakan 
dialektik, tesis, antitesis, dan sintesis.  Sintesis dari sistem proses Hegelian adalah 
tahap-tahap dari evolusi penciptaan, yang tidak pernah berakhir, statik, dan 
mencapai kesempurnaan yang tidak berubah.”22  Berdasarkan premis inilah, 
teologi proses itu dibangun.

Alfred North Whitehead, filsuf dan ahli matematika, pada umumnya diang- 
gap sebagai bapa dari teologi proses.

pengaKuan doKtrinal dari teologi proses

Teologi dari Alfred North Whitehead.  Alfred North Whitehead (1861–
1947) memulai dengan premis bahwa realitas tidaklah statis, melainkan dina- 
mis dan dalam proses.23  Termasuk di dalamnya adalah Allah, yang juga terdiri 
dari aktivitas yang berubah.  Konsep Whitehead tentang Allah dalam proses 
berasal dari studi matematikanya, yang mengamati “aktivitas secara umum dari 
perubahan di dunia.”  Whitehead menekankan bahwa “proses adalah hukum 
dari dunia.”  Segala sesuatu yang nyata adalah dalam siklus yang konstan 
“untuk menjadi;” segala sesuatu berada dalam transisi.  Allah termasuk di 
dalam konsep transisi ini, yang juga berada di dalam proses “untuk menjadi.”  
Whitehead mengusulkan bahwa ada sisi dari Allah; Ia adalah “bipolar.”  Natur 
primodial-Nya, yang berhubungan dengan objek-objek internal, dan natur 
imanensi-Nya, yang berhubungan dengan dunia.  Dalam natur imanensi-Nya 
Allah terus-menerus berada dalam proses untuk menyelamatkan dan memelihara 
dunia, tetapi tidak pernah selesai.  Jadi, Whitehead juga menyebut Allah sebagai 
“dipolar,” suatu kombinasi dari yang kekal dan yang sementara, dari yang tidak 
terbatas dengan yang terbatas, dari konsep yang abstrak dengan yang konkret 
materialisasi di dalam dunia yang nyata.24

Bagi Whitehead, Allah adalah suatu kekuatan yang tidak berpribadi, 
kekuatan yang mengontrol di balik evolusi, dan juga perubahan dalam alam.  
Allah tidak Mahakuasa, Ia bersama dengan manusia membentuk masa depan.  
Allah, “Sebagai keberadaan yang aktual Ia melibatkan dunia di dalam dirinya, 
menderita dan bertumbuh bersama dengannya melalui kreativitas yang dimiliki 
oleh-Nya dan dunia ini.”

Teologi dari Charles Hartshorne.  Sebagaimana halnya dengan Alfred 
North Whitehead, Charles Hartshorne (1897–2000) menolak konsep tradisional 
tentang Allah.26  Allah hanya sekadar “Sutradara” dari dunia ini, yang bekerja 
sama dengan dunia, saling bergantung dengan dunia.  Dari sudut pandang 
rasionalistik dan logikal, Hartshorne berargumentasi untuk keberadaan dari suatu 
“Keberadaan yang harus ada.”  Sebagai Keberadaan yang tidak personal, Allah 
dilihat sebagai “suatu seri keberadaan” yang merupakan sebab dari dunia.  Sepakat 
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dengan Whitehead, Hartshorne “memberikan argumentasi bahwa Allah tidak 
memiliki esensi yang tidak berubah, tetapi bahwa ia juga secara terus-menerus 
berkembang dan menyempurnakan diri-Nya sendiri melalui pengalaman yang 
bertambah dan dengan berperan serta dalam proses universal, kehidupan dan 
penderitaan umat manusia.”27  Thesis Hartshorne dan konklusinya berdasar 
pada konsepnya tentang Allah dari “teologi natural” dan dengan itu ia menolak 
supranaturalisme.

Teologi dari John Cobb.  Meskipun ia termasuk dalam teologi proses, John 
Cobb (lahir 1925) berbeda dengan Alfred North Whitehead dalam penolakan 
terhadap pemahaman “tesis bipolar” Allah.  Cobb melihat Allah sebagai suatu 
kesatuan dan Pribadi yang hidup bukan keberadaan aktual seperti yang diusulkan 
oleh Whitehead.  Namun penekanan Cobb kembali pada “teologi natural” 
(seperti Whitehead) untuk pengertian yang tepat tentang Allah.  Doktrin “panen- 
teisme” (segala sesuatu terjadi di dalam Allah) ternyata dalam usulan Cobb bahwa 
“Allah berada di dunia dan dunia berada di dalam Allah.”28  Ini merupakan suatu 
usaha untuk menyatukan teisme dengan panteisme.  Kejahatan di dalam dunia 
dijelaskan bukan berdasarkan Kejadian 3, melainkan berdasarkan catatan proses 
evolusionari yang menjelaskan timbulnya kehidupan dan nilai yang memberikan 
kebebasan, kesadaran diri, dan penalaran.29  Hasilnya adalah dasar optimisme 
tentang kemanusiaan yang sejalan dengan liberalisme lama.

 Teologi dari Nelson Pike.  Nelson Pike, juga bagian dari gerakan teologi 
proses, yang membantah kepercayaan dari Thomas Aquinas tentang kekekalan    
Allah.30  Bagi Pike, kekekalan akan menghapuskan kemahatahuan Allah, karena 
tidak ada masa depan bagi Allah yang kekal.  Allah tidak dapat bertindak dalam 
waktu, hanya dalam kekekalan, meskipun dunia diciptakan dalam waktu.  
Kekekalan akan menghilangkan personalitas dari Allah, karena personalitas 
menuntut respons.  Apabila Allah adalah kekal, maka Ia tidak dapat memberikan 
respons, karena Ia tidak berubah.  Ibadah dan doa menuntut bahwa Allah harus 
bisa digerakkan oleh pemohon, tetapi apabila Ia kekal, maka Ia tidak dapat 
digerakkan.  Kekekalan akan membatalkan inkarnasi, karena inkarnasi menuntut 
perubahan.  Pike berargumentasi lebih lanjut dengan mengatakan bahwa Alkitab 
berbicara tentang Allah yang berubah pikiran-Nya.31

Teologi dari Schubert M. Ogden.32  Schubert M. Ogden (lahir 1928) juga 
mengikuti tesis dari teologi proses, tetapi ia melihat kebutuhan untuk suatu      
Allah yang memiliki proses dari latar belakang Bultmann.  Di mana, manusia 
harus memiliki pemahaman tentang keberadaannya sendiri di dunia.  Ogden 
membangun di atas dasar pemikiran Charles Hartshorne berkaitan dengan 
pandangannya tentang Allah yang dipolar.  Allah adalah relatif.  Sebagai “saya” 
berkaitan dengan tubuh saya, demikian Allah berkaitan dengan dunia; dunia 
adalah tubuh Allah.  Karena itu, Allah berpartisipasi dengan dunia melalui 
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“partisipasi bersimpati.”  Allah adalah absolut, di mana Ia termasuk di dalam 
semua keberadaan dan ia berhubungan dengan semua keberadaan yang lain di 
alam semesta.  Dalam hubungan ini Allah secara terus-menerus berubah.

Teologi dari Norman Pittenger.33  Norman Pittenger (1905–1997) membawa 
teologi proses sampai pada pembicaraan tentang Kristus.  Meskipun Pittenger 
menyebut Kristus sebagai yang Ilahi, namun ia tidak menjabarkannya dalam arti 
esensi keilahian Kristus, melainkan dalam arti aktivitas Ilahi dari Allah dalam 
Kristus.  Keilahian Kristus adalah tindakan Allah di dalam Kristus; Ia adalah 
tindakan Allah di antara manusia.

Pittenger juga mengikuti teologi proses dalam dukungannya pada panen- 
teisme: “Keberadaan Allah memasuki dan mempenetrasi seluruh alam semesta, 
sehingga setiap bagiannya berada di dalam Dia, tetapi (melawan panteisme) 
keberadaan-Nya lebih dari, tidak dibatasi oleh alam semesta.”34  Allah aktif di 
dalam dunia, memberikan realisasi diri pada setiap makhluk ciptaan. Sebagaimana 
Allah bertindak di dunia, setiap peristiwa merupakan inkarnasi dari “Allah.”

ringkasan evaluasi dari teologi proses
Konsep Allah dalam teologi proses berasal bukan dari wahyu yang diberikan 

di Kitab Suci, melainkan dari hipotesa matematika dan ilmiah (Alfred North 
Whitehead) dan spekulasi rasionalistik (Charles Hartshorne).  Personalitas dan 
kedaulatan Allah ditolak; Ia dilihat hanya sebagai suatu “kekuatan,” dan sesuatu 
yang berubah.  Supranatural dan mukjizat ditinggalkan oleh teologi proses.  
Dalam mengevaluasi penggunaan istilah Alkitab oleh teologi proses, Carl F. H. 
Henry menyatakan: “Penciptaan menjadi evolusi, penebusan menjadi relasi, 
dan kebangkitan menjadi pembaruan.  Supranatural ditinggalkan, mukjizat 
hilang, dan Allah yang hidup di Alkitab ditenggelamkan ke dalam motif-motif 
imanental.”35  Teologi proses berdasar pada prinsip penalaran Kant bukan pada 
wahyu.  Teologi proses menyalahi ketidakberubahan Allah (Mal. 3:6; Yak. 1:17) 
karena mengusulkan Allah sendiri dapat berubah.  Setiap konsep Alkitab tentang 
dosa dan penebusan untuk dosa juga diabaikan.
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Dua teologi kontemporer menekankan pentingnya dari sejarah 
Alkitab sebagai wahyu Allah.

Sejarah KeSelamAtan: OScar cullmann 

perkembangan Sejarah dari teologi Cullmann
Oscar Cullmann (1902–1999) dikenali dengan sebutan Heilsgeschichte, 

yang berarti “sejarah keselamatan” atau “sejarah kudus.”   J. C. K. von Hofmann 
yang berinisiatif untuk menggunakan istilah itu, dan Cullmann yang kemudian 
mengembangkan penggunaannya.1  Heilsgeschichte memandang peristiwa-
peristiwa sejarah dari tindakan penyelamatan Allah, bukan memusatkan perha- 
tian pada filsafat agama.  Sejarah keselamatan memang mengakui pendekatan 
kritis terhadap Kitab Suci sebagai penganut dari liberal lama dan lebih terkini, 
para penulis neo-ortodoksi.  Meskipun penganut sejarah keselamatan melihat 
Alkitab sebagai catatan dari tindakan penyelamatan Allah dalam sejarah, namun 
mereka tidak mengakui infabilitas Alkitab, mereka juga tidak mengembangkan 
suatu sistem teologi dari Alkitab.  Kepentingan dari Kitab Suci adalah bahwa itu 
merupakan catatan bagaimana Allah berhubungan di dalam sejarah.  Meminjam 
dari neo-ortodoksi, penganut sejarah keselamatan menekankan bahwa kegunaan 
dari tindakan penyelamatan Allah adalah ketika seseorang secara pribadi mene- 
rapkan dengan iman di dalam Kristus.

Oscar Cullmann belajar di Universitas Strasbourg, di mana ia kemudian 
mengajar Yunani dan sejarah gereja kuno.  Pada waktu diundang untuk mengajar 
di Universitas Basel, ia melayani sebagai dosen sejarah gereja dan PB, dan telah 
memajukan akademik dan reputasi dari prestis sekolah tersebut.  Ia dipengaruhi 
oleh Karl Barth dalam pendekatan Kristologisnya pada PB.  Posisi Cullmann 
yang lebih konservatif terlihat dalam oposisinya terhadap sebagian dari figur-
figur radikal seperti kritik bentuk dari Rudolf Bultmann dan demitologisasinya.  
Cullmann juga tidak terlalu bergantung pada eksistensialisme dan menekan-   
kan eksegesis sampai pada derajat yang lebih besar.2

pengakuan Doktrinal dari teologi Cullmann
Gambaran utama dari sejarah keselamatan dapat diringkas sebagai berikut.3  

Penekanan berat di tempatkan pada penyataan Allah akan diri-Nya di dalam 
peristiwa-peristiwa sejarah.  Cullmann menolak ide Bultmann tentang gereja 
yang penuh dengan mitos; peristiwa-peristiwa di Kitab Suci adalah historikal, 
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terjadi dalam waktu, menurut Cullmann.  Namun, Kitab Suci sendiri tidak tanpa 
salah; ia hanyalah sarana untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa dari sejarah 
kudus Allah.  Elemen yang penting adalah “sejarah kudus,” bukan kata-kata di 
Kitab Suci.  Kulminasi dari sejarah keselamatan adalah kedatangan Yesus sebagai  
Mesias.  Zaman eskatologis dimulai dengan inkarnasi dari Kristus, namun 
penyempurnaannya masih akan terjadi di masa yang akan datang.4  Eskatologi 
didefinisikan ulang oleh Cullmann.  Semua peristiwa di PB dan peristiwa-
peristiwa dalam sejarah gereja dijelaskan sebagai eskatologikal.5  Sejalan dengan 
neo-ortodoksi, penganut sejarah keselamatan bersikeras tentang pentingnya 
perjumpaan subjektif untuk suatu pengetahuan tentang arti dari wahyu itu.6

ringkasan evaluasi dari teologi Cullmann
Ada sejumlah hal yang direkomendasikan berkaitan dengan pendekatan 

Oscar Cullmann.  Penekanannya atas kehistorisan dari peristiwa-peristiwa di 
Kitab Suci adalah krusial bagi berita kekristenan.  Cullmann mengakui bahwa 
“Seseorang dapat dipastikan memiliki iman Kristen yang otentik, hanya apabila 
seseorang percaya pada fakta historis, di mana Yesus menyebut diri-Nya sebagai 
Mesias”7—suatu kebenaran sentral bagi kekristenan.  Cullmann juga menekan-
kan sentralitas dan historitas dari Yesus Kristus.8  Namun, ia menerimanya seba- 
gai historikal hanya pada catatan-catatan yang dapat diverifikasi.  Cerita-cerita 
lain, seperti cerita tentang Adam dan peristiwa-peristiwa eskatologis, ia sebut 
sebagai mitos.9  Dalam hal ini Cullmann meneruskan metode Bultmann, yaitu 
kritik bentuk, membedah Kitab Suci sebagaimana yang dilihat cocok olehnya.  
Sekolah sejarah keselamatan juga mengikuti Karl Barth dalam mengenali wahyu 
sebagai suatu pengalaman subjektif.  Sejarah keselamatan membuat perjumpaan 
spiritual sebagai inti dari wahyu.10

teOlOgi KebangKitan: WOlfhart Pannenberg

perkembangan Sejarah dari teologi pannenberg
Wolfhart Pannenberg (lahir 1928), merupakan dosen teologi sistematik di 

Universitas Munich, yang menyajikan suatu pemutusan dengan masa lampau dan 
suatu penekanan baru dalam teologi Jerman.  Dalam usahanya untuk memisah- 
kan dirinya dari penekanan eksistensial Rudolf Bultmann, teologi Pannenberg 
berakar pada sejarah, khususnya kebangkitan Yesus Kristus, yang ia anggap 
sebagai sentral bagi kekristenan.  Untuk alasan ini, teologi Pannenberg dapat 
disebut sebagai “teologi sejarah” atau “teologi kebangkitan.”

pengakuan Doktrinal dari teologi pannenberg
Pannenberg menekankan pentingnya kehistorisan peristiwa-peristiwa di 

Kitab Suci untuk suatu iman yang sah.  Dalam hal ini, ia menolak dikotomi Karl 
Barth dalam hal historie dan geschichte.  Adalah tidak mungkin untuk memberita-
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kan Injil tanpa berakar pada sejarah. Pannenberg memahami semua sejarah adalah 
wahyu.  Wahyu datang melalui peristiwa-peristiwa sejarah dalam level horizontal, 
bukan dalam level vertikal dari Allah.  Jadi, Pannenberg menyelidiki kehidupan 
Kristus dari perspektif sejarah dan bukan dalam arti wahyu secara langsung 
dari Allah.11  Wahyu melalui sejarah berasal dari semua peristiwa sejarah, bukan 
hanya dari Kitab Suci atau dari Allah.  Tidak ada perbedaan yang dibuat antara 
wahyu umum dan wahyu khusus.  Wahyu melalui sejarah dapat dipahami oleh 
siapa saja yang datang padanya dengan iman.  Kebutaan spiritual tidak masuk 
dalam pertanyaan, jadi Pannenberg mengabaikan pertanyaan tentang dosa asal.12  
Klimaks dari wahyu ada di masa lalu—kebangkitan Kristus.  Sebagai kontras 
dengan Bultmann, Pannenberg tidak memahami kebangkitan sebagai mitos, 
melainkan sebagai peristiwa sejarah.13

 ringkasan evaluasi dari teologi pannenberg
Meskipun Wolfhart Pannenberg telah menekankan keharusan dari kehis- 

torisan kebangkitan Kristus, kelemahan dari teologinya perlu diperhatikan.14  
Pannenberg tidak menyebut manusia dalam keadaannya yang sudah terjatuh 
dalam dosa, membutuhkan anugerah Allah, tetapi ia memahami manusia ala- 
miah mampu untuk memahami wahyu dalam sejarah.  Dalam masukannya ini, 
Pannenberg menolak klaim Barth bahwa “Kebenaran kekristenan memasuki 
hati orang Kristen hanya melalui suatu mukjizat dari anugerah.”15  Pannenberg 
tidak menyebutkan Alkitab sebagai wahyu.  Ia mengikuti tesis dari kritik historis 
dengan mengusulkan kelahiran Yesus dari anak dara adalah mitos.  Pannenberg 
menyatakan bahwa Alkitab bisa salah, dengan menyatakan bahwa ada ketidak- 
akuratan dalam catatan kebangkitan.  Ia mengusulkan bahwa Yesus salah dalam 
memahami kebangkitan-Nya, berpikir bahwa “akan bersamaan dengan akhir 
zaman dan kebangkitan umum dari semua orang percaya.”16  Pannenberg mem- 
buat sejarah sebagai pemegang otoritas bukan Kitab Suci.

Pannenberg memang menekankan sejarah, namun ia tidak mengikuti 
pemahaman sejarah ortodoksi, karena ia menolak Alkitab sebagai wahyu Allah 
bagi umat manusia.  Ia, pada faktanya, telah menggantikan Alkitab dengan 
sejarah sebagai otoritasnya.
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Sedikitnya ada dua Sudut pandang teOLOgi terkini yang 
menekankan apa yang dipandang sebagai revolusionari aspek-aspek sosial dari 
iman Kristen.

Teologi PengharaPan: Jürgen MolTMann

perkembangan Sejarah dari teologi Moltmann
Jürgen Moltmann (lahir 1926) menjadi terkemuka pada tahun 1960. Di 

Universitas Tübingen, Moltmann bertemu dengan filsuf Marxist, Ernst Bloch, 
yang cukup besar memengaruhi perkembangan teologinya.  Selama tahun-
tahun itu, ada dialog di antara kelompok Kristen dan kelompok Marxist di 
Tübingen yang memengaruhi pemikiran dari sebagian pemuda di situ.  Dari 
interaksi dengan filsafat Marxist inilah, Moltmann kemudian menulis Theology 
of Hope, yang diterbitkan di Amerika pada tahun 1967.  Buku itu merupakan 
hasil dari studi Alkitab yang dipusatkan pada pengharapan orang Kristen di 
masa yang akan datang.  Tesis-tesis ini kemudian dijelaskan dalam Religion, 
Revolution, and the Future pada tahun 1969.

“Bagi Moltmann, prinsip hermeneutik adalah eskatologi, dan pengharapan 
merupakan tema utama dari Alkitab.”1  Namun Moltmann memahami gereja 
sebagai yang membentuk masa depan dan memberikan pengharapan melalui 
interaksi sosial, khususnya untuk orang miskin di dalam masyarakat.

pengakuan doktrinal dari teologi Moltmann
Teologi Moltmann dapat dirangkum menjadi sebagai berikut.2  Allah ada- 

lah bagian dari proses waktu, bergerak ke arah masa depan.  Karena itu, Allah 
tidaklah absolut, tetapi Ia sedang berjalan ke arah masa yang akan datang, di 
mana janji-janji-Nya akan digenapi.  Masa depan merupakan natur esensial 
dari Allah.  Kebangkitan Yesus Kristus sebagai peristiwa sejarah adalah tidak 
penting.  Kepentingan dari kebangkitan Kristus adalah eskatologikal dan harus 
dipandang dari masa depan, karena hal itu memberikan suatu pengharapan bagi 
kebangkitan umum di masa depan.  Jangan melihat dari kuburan yang kosong 
ke masa depan.  Moltmann mengusulkan untuk melihat ke masa depan—yang 
disahkan oleh kebangkitan Kristus.  Manusia juga harus dilihat dari sudut 
pandang masa depan.  “Manusia dapat dipahami, hanya dalam kaitan dengan 
referensi pada suatu sejarah yang tidak damai, dan terus-menerus menguak 
sejarah dalam relasi dengan masa depan Allah.”3  Solusi bagi manusia adalah 
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mengasosiasikan dirinya dengan Allah “yang menyingkapkan diri-Nya, pada 
saat manusia direndahkan dan dilecehkan.  Moltmann menyebut hal itu sebagai 
teologi salib.  Manusia berbagi dalam teologi salib ini dengan menerima tantangan 
hidup sebagai saat-saat masa depan yang masuk ke dalam masa sekarang.”4  
Manusia harus secara aktif berperan serta dalam masyarakat untuk menghasilkan 
perubahan-perubahan. “Gereja-gereja suku, kelas sosial, status, dan nasional” 
harus dihapuskan.5  Gereja memiliki kemampuan untuk membentuk masa depan 
dan harus membawa berita yang dapat mengubah masyarakat.6  Gereja harus 
melihat lebih jauh dari keselamatan “pribadi” dan menantang semua penghalang 
dan struktur di antara orang-orang yang berbeda.7  Gereja merupakan alat Allah 
untuk membawa perubahan dan rekonsiliasi antara yang kaya dan yang miskin, 
antara suku-suku dan struktur-struktur yang palsu.  Revolusi dapat menjadi salah 
satu cara yang gereja pakai untuk mengakibatkan perubahan.

ringkasan evaluasi dari teologi Moltmann
Jürgen Moltmann, berdasarkan penekanannya pada masa depan, menyang- 

kali pemahaman sejarah yang umum dan normal.  Ia menolak signifikansi dari 
kehistorisan kebangkitan Kristus.  Dalam usaha menyejajarkan sejarah dengan 
eskatologi, ia menyangkali arti sebenarnya dari sejarah dan peristiwa-peristiwa 
sejarah.  Dalam konsepnya tentang Allah, Moltmann menyangkali ketidak-
berubahan Allah (Mal. 3:6) dan mengusulkan Allah yang tidak absolut, tetapi 
“yang sedang bergerak ke masa depan.”  Dalam konsepnya tentang perubahan 
yang berhasil dalam masyarakat, pengaruh Moltmann dari Marxisme dan 
“Marxisme Kristen” dari Ernst Bloch sangat terlihat.  Tidak diragukan bahwa 
banyak dari teologi pembebasan berakar pada teologi Moltmann tentang revo-  
lusi dan perubahan sosial.  Perubahan seperti itu tidak dicapai melalui kesela-
matan individual, melainkan melalui mengkonfrontasi ketidakadilan dalam 
masyarakat.

Pengharapan Moltmann bagi masa depan juga terkait dengan optimistik 
humanisme dan filsafat Hegel, di mana ia melihat masa lalu (tesis) sebagai kacau 
balau, masa depan (antitesis) sebagai pengharapan, keharusan usaha di masa 
sekarang (sintesis) untuk menghasilkan perubahan.  Ringkasnya, Moltmann lebih 
berhutang pada Karl Marx untuk teologinya, dibandingkan dengan pengajaran 
Kitab Suci.

Teologi PeMbebasan: liMa suduT Pandang 

perkembangan Sejarah dari teologi pembebasan8

Teologi pembebasan merupakan gerakan teologi yang telah berusaha untuk 
menyatukan teologi dengan keprihatinan sosial/ekonomi dari orang miskin dan 
yang tertindas, khususnya di Amerika Tengah dan Selatan.  Namun, gerakan 
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itu memiliki ruang lingkup lebih luas, termasuk kulit hitam (yang bisa memiliki 
sebutan terpisah, yaitu “teologi kulit hitam”), feminis (yang juga bisa dipisahkan 
dan disebut “teologi feminis”), dan yang lain.

Ada empat faktor yang telah memberikan sumbangsih untuk kebangkitan 
teologi pembebasan.  Gerakan itu telah meminjam dari tesis-tesis filosofis dari 
Immanuel Kant (yang menekankan prioritas dari penalaran manusia terpisah 
dari wahyu Ilahi).  George W. F. Hegel (yang melihat transformasi sosial melalui 
tesis, antitesis dan sintesis), dan khususnya Karl Marx (melalui menghilangkan 
perbedaan dan pemisahan kelas).  Meskipun Roma Katolikisme sangat kuat di 
banyak negara-negara Amerika Latin, namun rakyatnya sangat tertindas, dan hal 
itu telah membuat mereka terbuka pada ideologi sosialis-Marxis.

Gerakan itu juga telah dipengaruhi oleh teologi pengharapan dari Jurgen 
Moltmann, yang mendukung revolusi sebagai salah satu cara untuk mencapai 
pengharapan di masa depan.  Moltmann sendiri membangun pandangan teologis- 
nya di atas Karl Marx. 

Gerakan itu pada prinsipnya merupakan gerakan Roma Katolik di Amerika 
Latin.  Setelah Konsili Vatikan II, dengan trend pembebasannya dan kebebasan 
yang lebih besar diberikan pada orang-orang, banyak imam-imam yang berbalik 
ke teologi pembebasan sebagai solusi bagi permasalahan di Amerika Latin.

Gerakan itu pada prinsipnya merupakan gerakan di Amerika Latin, karena 
rakyat di negara itu telah ditindas oleh tuan tanah yang kaya dan diktator: 
Dikotomi antara kaya dan miskin telah menjadi sangat besar.  Para teolog 
terlibat dengan rakyat yang ditindas sampai pada hari-hari permulaan kolonia- 
lisasi di Amerika Selatan.9

Perlu dicatat bahwa dalam lingkup teologi pembebasan, ada beberapa usaha 
tulus untuk menghubungkan teologi Kristen dengan hal-hal sosial dan politik; 
sementara yang lain mengesampingkan teologi Kristen.  Bagi mereka, hal itu 
semata-mata merupakan suatu gerakan politik.  Secara singkat, tidaklah mudah 
untuk membedakan dan membahas berbagai teolog dengan keragaman sudut 
pandang mereka.  Pembahasan harus tetap secara umum.  Para pembaca dirujuk 
pada sumber-sumber tambahan untuk riset lebih lanjut berkaitan dengan teolog-
teolog yang spesifik dengan penekanan mereka yang khusus.

Berikut ini merupakan teolog-teolog yang mewakili teolog pembebasan. 
Daftar ini tidak diberikan secara keseluruhan, namun beritanya, dalam banyak 
hal hampir sama.  Meskipun sebagian dari para teolog memberikan peng-
hargaan tertentu pada Kitab Suci, namun penekanan dari teologi pembe- 
basan, pada umumnya adalah mengatasi masalah politis untuk menyelamatkan 
rakyat yang tertindas dari penindasan fisik.
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pengakuan doktrinal dari teologi pembebasan
Teologi James H. Cone.  James H. Cone (lahir 1938), guru besar teologi 

di Union Theological Seminary, di New York, mungkin merupakan pemimpin 
eksponen dari teologi pembebasan untuk orang kulit hitam.  Ia telah menulis 
A Black Theology of Liberation, yang mengidentifikasikan teologi Kristen 
dengan teologi pembebasan, dan mendefinisikan sebagai “Suatu studi 
rasional tentang keberadaan Allah di dunia, berdasarkan sudut pandang dari 
situasi eksistensial masyarakat yang tertindas, berkaitan dengan kekuatan-
kekuatan pembebasan sebagai esensi dari injil, yang adalah Yesus Kristus.10  
Cone mengidentifikasikan pembebasan dengan Injil Kristus, Injil adalah untuk 
menolong orang yang tertindas.  Secara biblikal, Cone mendasarkan teologi pem-
bebasannya pada pembebasan Allah bagi orang Israel.11  Cone menyimpulkan, 
“Tema yang konsisten dalam nubuatan tentang bangsa Israel adalah keprihatinan 
Allah terhadap tidak adanya keadilan sosial, ekonomi, dan politik bagi 
mereka yang miskin dan tersingkir di masyarakat.  Yahweh menurut nubuat 
Ibrani, tidak toleran terhadap ketidakadilan yang melawan orang miskin; melalui 
aktivitas-Nya, orang miskin akan dibela.  Kembali, Allah menyatakan diri-Nya 
sebagai Allah dari pembebasan bagi orang yang tertindas.”12  Menurut Cone, 
Yesus tidak datang untuk membawa pembebasan spiritual, tetapi untuk mem-
bebaskan orang tertindas.13  Kebangkitan Kristus berarti “bahwa semua orang 
yang tertindas menjadi umat-Nya . . . Peristiwa kebangkitan berarti bahwa karya 
pembebasan Allah bukan hanya bagi orang Israel, melainkan bagi semua orang 
yang diperbudak oleh para penguasa . . . Hal itu merupakan suatu pengharapan 
yang berpusat pada masa depan, supaya manusia menolak untuk menoleransi 
penindasan pada masa sekarang . . . juga untuk melihat kontradiksi dari setiap 
ketidakadilan di dunia.14

Teologi Gustavo Gutierrez.  Gustavo Gutierrez (lahir 1928), adalah seorang 
dosen teologi di Lima, Peru, yang telah menulis A Theology of Liberation: His- 
tory, Politics and Salvation, yang telah disebut sebagai Magna Carta dari teologi 
pembebasan.15  Dalam pendekatannya pada teologi, Gutierrez tidak melihat 
teologi sebagai suatu penyistematisan dari kebenaran yang kekal, melainkan 
dalam keharmonisan dengan yang lainnya, “Teologi merupakan pekerjaan 
yang dinamis, terus-menerus, yang melibatkan penerangan terkini dalam hal 
pengetahuan, manusia, dan sejarah . . . Hal itu berarti penemuan dan formasi 
dari kebenaran teologis berasal dari situasi historis melalui keterlibatan personal 
dalam pergumulan golongan di Amerika Latin untuk suatu masyarakat sosialis 
yang baru.”16  Gutierrez mengklaim teologi pembebasan “berdasar pada Injil 
dan pengalaman orang-orang yang memiliki komitmen pada proses pembebasan 
bagi orang yang ditindas dan dieksploitasi di Amerika Latin.  Hal itu merupakan 
refleksi teologis yang lahir dari pengalaman berbagi usaha untuk menghilangkan 
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situasi ketidakadilan yang sedang terjadi dan untuk membangun suatu masyarakat 
yang berbeda, lebih bebas dan manusiawi.”17  Cara untuk mencapai hal itu adalah 
melalui peran serta dari individu dalam melawan para penindas.  Kristus dilihat 
sebagai pemberian Allah untuk membebaskan mereka.

Teologi Jose Miguez Bonino.  Jose Miguez Bonino, seorang dosen Metodis 
yang mengajar teologi di Buenos Aires, Argentina, telah menulis Doing Theology 
in a Revolutionary Situation, di mana ia mendukung sosialisme Marxis sebagai 
cara yang tepat untuk mentransformasi dunia.  “Perjuangan golongan merupakan 
suatu fakta kehidupan dan orang Kristen dipanggil untuk berperan serta dalam 
perjuangan ini dengan mengidentifikasikan diri dengan orang-orang yang ter- 
tindas.”18

Yang menarik adalah Miguez Bonino telah mengkritik baik yang kiri maupun 
kanan dari dua kutub teologi ini, dan menyatakan bahwa ia berada di tengah-
tengah.  Ia mengkritik fundamentalis, karena mereka kurang terlibat dalam hal 
sosial, dan ia mengkritik yang liberalis, karena mereka mengabaikan berita iman 
dan pertobatan.19  Miguez Bonino menarik tiga konklusi:20 (1) Orang Kristen 
bertanggung jawab atas pemerintahan dan karena itu harus berusaha untuk 
menciptakan kondisi di mana orang-orang akan lebih reseptif pada Injil.  Hal ini 
melibatkan penghapusan penghalang-penghalang yang menciptakan penderitaan 
dan penindasan.  (2) Gereja harus melayani dunia dengan kasih, yang berarti 
terlibat dalam permasalahan dunia.  (3) Gereja harus terlibat di dalam “karya 
Kristus” dengan menciptakan “kedamaian, ketertiban, keadilan dan kebebasan, 
kewibawaan dan komunitas.”

Teologi Juan Luis Segundo.  Juan Luis Segundo (lahir tahun 1925-1996), 
seorang pastor Jesuit dari Uruguay adalah penulis yang fasih, yang pada dasarnya 
mengikuti teologi dari Pierre Teilhard de Chardin.  Dalam  The Liberation of 
Theology, ia mengindikasikan bahwa orang Kristen telah berkomitmen pada 
suatu reinterpretasi dari iman mereka, bukan hanya sebagai individu, melainkan 
di tengah struktur gereja.  Sejalan dengan Teilhard, ia mengusulkan teologi 
bukan hanya dipandang sebagai suatu subjek akademik, tetapi suatu semangat 
revolusionari yang berusaha untuk mengubah dunia. Ia menyatakan: “Tidak 
ada yang disebut sebagai teologi Kristen atau interpretasi berita Injil tanpa meli- 
batkan komitmen pada politik.  Hanya keterlibatan itulah, yang menyebabkan 
yang terdahulu itu bisa terjadi.”21  Karya ini menjadi garis besar metodologi 
hermeneutikal Segundo, yang secara konstan mendikte, ia mengusulkan, dengan 
perubahan dalam masyarakat, keharusan terjadinya perubahan sesuai dengan cara 
orang menafsirkan Alkitab.  Ideologi seseorang menjadi krusial dalam penafsiran; 
seseorang tidak dapat menafsirkan Alkitab, tanpa terlebih dahulu memiliki suatu 
komitmen ideologis.22 “Di sini ia melihat suatu kesamaan yang kuat antara suatu 
iman, seperti kekristenan, dan suatu ideologi, seperti Marxisme.”23
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Teologi Jose Portirio Miranda.24  Jose Portirio Miranda, seorang eks pastor 
Jesuit, telah menulis sebuah buku yang berbeda, berjudul Marx and the Bible: A 
Critique of the Philosophy of Oppression.  Meskipun Miranda telah melakukan 
penelitiannya terpisah dari Jürgen Moltmann, namun konklusi mereka banyak 
kesamaannya.  Miranda berusaha untuk “melakukan aksi sosial Kristen” di tengah 
orang miskin di Meksiko.  Setelah mempelajari tulisan-tulisan Karl Marx, ia 
menyimpulkan: “Arti esensial dari berita Alkitab telah memberikan penjelasan 
kepada orang Kristen dan organisasi kita.  Alkitab, khususnya Keluaran dan 
kitab para nabi, merupakan wahyu tentang Allah yang Transenden, Pembebas 
orang-orang tertindas yang berjuang untuk mereka melawan penindas.”25  Ini 
merupakan dasar kesepakatan dengan teologi pembebasan lain, yang meng-
gunakan catatan Keluaran sebagai dasar Alkitab untuk penolakan terhadap 
pemerintah yang berkuasa.  Miranda juga melihat tesis sentral dari Alkitab ada- 
lah keadilan sosial, keselamatan bagi orang miskin.  Dalam studinya tentang 
Karl Marx, Miranda menemukan hubungan antara Karl Marx dengan rasul 
Paulus.  Keduanya percaya bahwa manusia dapat berhenti dari mementingkan 
diri sendiri, tidak berbelas kasihan, dan hanya melayani diri sendiri dan dapat 
menemukan kepenuhan dirinya sendiri dalam mengasihi sesamanya.26  Satu  
kritik telah diberikan kepada Miranda yang membuat “Marx tidak lebih dari 
seorang nabi yang melihat pada tradisi Alkitab.”27

ringkasan evaluasi dari teologi pembebasan
Evaluasi teologi pembebasan merupakan suatu yang umum; sangatlah jelas 

ada keragaman suara dari gerakan ini, sebagian lebih ke kiri, dan yang lain lebih 
moderat.  Orang Kristen konservatif mempunyai reservasi yang serius tentang 
teologi pembebasan karena alasan-alasan berikut ini.

(1) Para teolog pembebasan memberikan arti kedua pada arti yang umum 
dari Kitab Suci.  Misalnya, James Cone, mengusulkan kebangkitan Kristus berarti 
pembebasan bagi semua orang, yang dikaitkan dengan pembebasan secara fisik 
dari penindasan. Signifikansi historis dari kebangkitan sebagai pembebasan dari 
dosa diabaikan (lih. 1Kor. 15).

(2) Hal berkaitan dengan keberdosaan manusia, dan kebutuhannya untuk 
Juruselamat spiritual untuk menebus dosa diabaikan dalam teologi pembebasan. 
Pembebasan dari dosa diabaikan; pembebasan secara normal dilihat sebagai 
esensial yang bersifat politis. Faktanya, para teolog pembebasan melihat diri 
mereka sebagai membebaskan para penindas mereka dari dosa, dengan meng- 
gulingkan mereka.  Dosa yang terbesar bukan pelanggaran terhadap standar 
Allah, melainkan ketidakadilan sosial.

(3) Pengharapan bagi para teologi pembebasan bukan berdasar pada konsep 
Alkitab tentang hidup kekal melalui Yesus Kristus, melainkan pengharapan yang 
dikaitkan dengan pandangan Jürgen Moltmann tentang menyadari masa depan 
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pada masa sekarang melalui menolong membentuk masa depan (sering kali 
melalui cara-cara revolusionari).

(4) Bagi para teolog pembebasan seperti teologi Gustavo Gutierrez bukan 
merupakan wahyu objektif Allah yang diberikan sebagai kebenaran proposional 
(sebagaimana yang dipahami secara historis), tetapi teologi yang bergerak, 
berubah dan berkaitan dengan masyarakat yang berubah.  Hal itu merupakan 
“lapisan Kristen” dari sosialisme Marxist.

(5) Teologi pembebasan berdiri bertentangan dengan pernyataan Kitab Suci 
berkaitan tunduk pada pemerintah sebagaimana yang dipaparkan di Roma 13.

(6) Metodologi penafsiran dari pembebasan dapat secara serius dipertanya- 
kan, sebagaimana dalam kasus Juan Luis Segundo yang tidak mengawalinya 
dengan studi induktif Kitab Suci (membiarkan Kitab Suci berbicara untuk diri- 
nya sendiri), tetapi mengizinkan ideologi politiknya menafsirkan Kitab Suci.

(7)  Hal itu merupakan suatu asumsi yang keliru dari teologi pembebasan, 
sebagaimana yang ditunjukkan oleh Peter Wagner, yang mengusulkan bahwa 
orang akan lebih siap untuk menerima injil apabila mereka menikmati suatu 
lingkungan yang berkelimpahan.28  Jose Porfirio Miranda menghubungkan Karl 
Marx dengan rasul Paulus, mengusulkan prinsip-prinsip Marx akan membawa 
orang pada kasih kepada sesama—semua tanpa mengakui dosa dan keselamatan 
melalui Kristus.

Sebagai rangkuman, teologi pembebasan tidak mendekati konsep tentang 
Allah, Kristus, manusia, dosa dan keselamatan dari suatu sudut Pandang ortodoksi 
dan alkitabiah, melainkan menafsirkan ulang semua itu berdasarkan konteks 
politis.
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Perkembangan Historikal dari katolikisme terkini

Roma KatoliK teRKini haRus dievaluasi dari sudut pandang 
Konsili Vatikan II, yang diselenggarakan tahun 1962 oleh Paus Yohanes XXIII, 
dan ditutup pada tahun 1965 oleh Paus Paulus VI.1  Sebelum konsili itu sudah 
ada perubahan-perubahan yang terlihat, namun belum terkristalisasi sampai 
konsili itu.  Satu pertanyaan yang menyentuh jantung dari Roma Katolikisme 
melibatkan otoritas gereja.  Orang-orang seperti Hans Kung, Edward Schille- 
beeckx, dan yang paling terkini Charles Curran, telah bergeser dari pengajaran 
tradisional yang menyatakan bahwa Roma tidak bisa salah dalam pernyataan ex 
cathedra-nya.  Reaksi ini bukan sama sekali baru, namun pada abad kesembilan 
belas, Roma Katolik mulai mengajak untuk memisahkan gereja dengan negara, 
tetapi hal itu secara tajam di kutuk oleh Paus Paulus IX.  Pada awal abad XX, 
Alfred Loisy berlawanan dengan Roma dalam posisinya tentang inspirasi 
dan dibebaskan dari posisinya sebagai pengajar.  Meskipun Paus Paulus X 
menyerang kaum liberal Katolik dan menyatakan ketidaksetujuannya dengan 
dikeluarkannya surat edaran yang disebarluaskan pada tahun 1910, namun arus 
itu tidak dapat dibendung.  Tidak diragukan lagi, perkembangan yang terakhir 
ini membuka jalan bagi Konsili Vatikan II, yang berusaha untuk memodernisasi 
iman Katolik dan membawanya untuk sejalan dengan abad XX.

Efek negatif dari Vatikan II dapat dilihat dalam pengutukan Uskup Agung 
Marcel Lefebvre atas Vatikan II, dengan mengatakan bahwa antikristus telah 
menguasai Vatikan.  Sementara ia meninggalkan gereja Katolik, Lefebvre 
(1905–1991) terus menahbiskan uskup-uskup dan berpegang pada tradisi 
Katolik yang lama sebagai iman Katolik yang sejati.  Terlihat bahwa beberapa 
pikiran tradisional Roma Katolik telah dipengaruhi.  Suatu survei melaporkan 
bahwa pada tahun 1963, kehadiran jemaat di gereja adalah 71%, sedangkan 
pada tahun 1974 menurun menjadi 50%.  Pada periode yang sama, mereka 
yang tidak pergi ke gereja menjadi dua kali lipatnya.2  Pada tahun 1999, laporan 
USA Today mengatakan bahwa hanya 37% umat Katolik yang mengaku bahwa 
mereka menghadiri Misa setiap minggu.

teologi
katolik

44
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Pengakuan doktrinal dari katolikisme terkini 

Berdasarkan teolog-teolog Radikal
Hans Küng.  Tidak diragukan, guru besar dari Tübingen Hans Kung (lahir 

1928) telah menjadi salah seorang kritikus yang paling berpengaruh dan vokal 
di Roma, Ia telah berusaha untuk mengadakan perubahan yang lebih jauh dari 
yang terjadi di Vatikan II.  Ia telah mengusulkan, misalnya, bahwa ada sedikit 
perbedaan antara Katolik dan pandangan Calvinis tentang justifikasi.  Pada tahun 
1968, ia menerbitkan Apostolic Succession, di mana ia mengusulkan bahwa para 
nabi, pengajar, dan individu-individu lain yang diberi karunia dapat mengklaim 
sebagai penerus sebagaimana halnya para rasul.  Lebih lanjut mempertanya- 
kan otoritas dari paus dalam Infallible? telah membuat Hans Küng dipecat dari 
jabatan sebagai pengajar resmi Katolik.  Kenyataannya, Hans Küng bukan hanya 
telah meninggalkan Katolikisme historik, tetapi ia telah menggabungkan dirinya 
dengan kebanyakan liberalisme modern.  Ia, misalnya, telah meninggalkan keper- 
cayaan pada infalibilitas dari Kitab Suci, dengan mengusulkan bahwa ada beberapa 
cerita yang tidak dapat dipercaya, dengan demikian ia mengikuti kritik historis.  
Pandangannya tentang Kristus jauh berbeda dengan semua bentuk ortodoksi: Ia 
menyatakan bahwa Yesus tidak mengasumsikan dirinya dengan sebutan-sebutan 
kemesiasan apa pun, tetapi sebutan itu diberikan kemudian oleh gereja.  Sebutan 
“Putra Allah” tidak ada hubungannya dengan natur pribadi Yesus.3

Karl Rahner.4  Karl Rahner, kelahiran Jerman (1904–1984) telah menjadi 
teolog Katolik yang terkemuka, khususnya berkaitan dengan Vatican II.  Ia telah 
mengajar di Innsbruck dan Munster.  Dalam teologinya, Rahner mengembangkan 
suatu Thomisme transendental (Thomisme menunjuk pada sistem teologis 
dan filosofis dari Thomas Aquinas); hasilnya, ia menyimpulkan bahwa karena 
keberadaan absolut dari Allah berada di belakang semua pengetahuan manusia, 
maka seorang manusia sesuai dengan natur dari akal budinya memiliki penge- 
tahuan tentang Allah.5 

Rahner mengembangkan teologi antroposentris, yang menyatakan bahwa 
Allah telah memberikan setiap manusia potensi untuk menerima anugerah     
Allah, “eksistensial supranatural.”  Ini merupakan karakteristik manusia, di mana 
manusia dapat mendengarkan Allah.  Hal ini termasuk ateis dan orang-orang 
yang beragama lain.  Implikasi dari ini adalah bahwa manusia dapat berhubungan 
dengan Allah secara internal, bukan eksternal melalui gereja, menghapuskan 
keharusan untuk berhubungan dengan gereja.  Bagi Rahner, Kristus memenuhi 
potensialitas manusia dalam ketaatanNya.  Rahner memahami Kristus sebagai 
puncak dari evolusi manusia.6

Edward Schillebeeckx.  Edward Schillebeeckx (lahir 1914) ialah seorang 
teolog Roma Katolik Belanda yang telah memberikan ketakutan bagi gereja 
Roma melalui penyimpangannya dari doktrin Katolik yang tertulis.   Dalam hal 
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pewahyuan, Schillebeeckx menekankan bahwa wahyu bukan hanya dalam kata-
kata, melainkan juga dalam realitas.7  Contohnya dalam Eukaristi, melalui peran 
serta di dalamnya, partisipan berhubungan dengan wahyu dalam perkataan dan 
juga wahyu dalam realitas.  Realitas peran serta adalah mungkin hanya melalui 
iluminasi dari Roh Kudus, “terang dari iman.”  Jadi, perkembangan doktrin telah 
mencapai arti akhirnya dalam kesaksian internal dari Roh Kudus.

Schillebeeckx juga melakukan studi yang ekstensif berkaitan dengan Yesus 
sejarah.  Dengan menerapkan metodologi kritik historis, ia dalam konklusinya 
secara khusus telah menekankan kemanusiaan dari Yesus.  Pelayanan Yesus dilak- 
sanakan berdasarkan hubungan-Nya yang unik dengan Allah.  Meskipun ia 
mengusulkan pandangan trinitas, namun diragukan apabila ia berpegang pada 
sudut pandang historik, ortodoksi dari Kristus dan Trinitas.8

Berdasarkan Konsili vatican ii
Vatican II9 juga disebut sebagai Konsili Gereja Ekumenikal Kedua Puluh 

Satu, yang diselenggarakan oleh Paus Yohanes XIII, pada bulan Oktober tahun 
1962, dan dikumpulkan kembali dalam beberapa sesi yang terpisah oleh Paus 
Paulus VI dari bulan September 1963 hingga konklusinya pada tahun 1965.

Sidang itu diadakan untuk menghadapi pengaruh dari zaman teknologi dan 
penekanannya pada materialisme dan melemahkan nilai-nilai spiritual.  Gereja 
Roma Katolik berusaha untuk memperbarui dirinya dan memberikan pelayanan 
kemurahan pada orang-orang yang menderita dan miskin dalam dunia yang tidak 
mendistribusikan kekayaan dengan merata.  Gereja berusaha untuk menyatukan 
orang Kristen, menggapai Protestan dan Kristen Eastern Ortodoks.  Vatican II 
juga mencari penekanan biblikal dalam keputusannya, bukan pengakuan teologis 
yang abstrak. 

Pewahyuan.  Vatican II berusaha untuk mencari penyelesaian bagi kete- 
gangan panjang yang terjadi antara otoritas Kitab Suci dengan otoritas tradisi.  
Dalam pernyataannya tentang wahyu ilahi, Vatican II meneguhkan bahwa baik 
Kitab Suci maupun tradisi adalah wahyu Allah dan oleh karena itu tidak akan 
kontradiksi, khususnya karena keduanya diberikan oleh Roh Kudus.  Kitab Suci 
dan tradisi, bersama-sama membentuk “satu deposit sakral dari Firman Allah.”  
Untuk memastikan rekonsiliasi dari keduanya, interpretasi harus dikonsentrasi- 
kan pada pewahyuan yang diberikan pada Kitab Suci dan tradisi.

Vatican II menekankan bahwa pewahyuan bukan satu set dari doktrin-
doktrin, melainkan suatu pewahyuan dalam diri Pribadi.  Teolog neo-ortodoksi 
Soren Kierkegaard rupanya telah memengaruhi teolog-teolog Vatican II dalam 
hal ini.

Ineransi.  Berkaitan dengan isu ineransi, Konsili Vatican II mengakui, “kitab-
kitab di Kitab Suci harus diakui sebagai pengajaran yang pasti, setia, dan tanpa 
salah, yang merupakan kebenaran yang Allah kehendaki untuk ditulis dalam 
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tulisan sakral bagi keselamatan kita.”10  Dalam definisi ini, penekanan dari Katolik 
baru sejalan dengan Protestantisme liberal yang mengizinkan adanya “kesalahan 
dalam Alkitab, di mana hal itu tidak memengaruhi berita esensialnya” atau 
kemungkinan adanya “kekeliruan pernyataan yang tidak disengaja.”11

Ekumenisme.  Melalui Ketetapan dari Ekumenisme, Vatican II menjangkau 
orang-orang Kristen non-Katolik dengan pengharapan bahwa “akan ada satu gereja 
Allah yang kelihatan, suatu Gereja yang benar-benar universal dan diutus ke 
seluruh dunia.”12  Tidak ada lagi ajakan untuk kembali pada gereja Roma Katolik 
sebagai gereja yang sejati, Vatican II mengakui non-Katolik sebagai komunitas 
Kristen yang sah.  Orang-orang Kristen non-Katolik sekarang disebut sebagai 
“saudara-saudara yang terpisah,” dan Vatican II mengizinkan Katolik untuk 
bersama-sama beribadah dengan Protestan.

Vatican II mengindikasikan bahwa baik Protestan maupun Katolik sama-
sama bertanggung jawab untuk pemisahan pada waktu Reformasi.  Dengan 
bahasa konsiliatori konsili itu berusaha untuk bersatu dengan non-Katolik. 
Hal ini kemudian diperkuat dengan penetapan dari Sekretariat yang permanen 
untuk mempromosikan Kesatuan Orang-orang Kristen (Secretariat for Promoting  
Christian Unity).

Kepausan.  Vatican I (1869–1870) telah menetapkan bahwa paus tidak bisa 
salah pada waktu berbicara ex-cathedra, yaitu, dengan otoritas jabatannya seba- 
gai gembala semua orang Kristen, menurut otoritas yang diberikan kepadanya 
sebagai penerus dari rasul Petrus.  Vatican II meneguhkan kembali doktrin ini, 
tetapi memodifikasi kemutlakan dari kepausan dengan memberikan otoritas 
pada para uskup di bawah pengawasan paus.  Di bawah prinsip kerekanan, para 
bishop diteguhkan dalam otoritasnya, bersama dengan paus, sebagai rekan dari 
para bishop atas gereja.  Tindakan ini, dengan otoritas bersamanya, mengubah 
beberapa unsur dalam gereja.

Maria.  Vatican II berusaha untuk menekankan Maria sebagai “sesama 
anggota dari Gereja, dan bukan semacam keberadaan yang semi-Ilahi yang 
ditinggikan di atas Gereja.”13  Namun demikian, Maria harus ditempatkan di atas 
semua orang kudus, karena wibawanya sebagai ibu dari Allah dan ibu dari gereja.  
Vatican II juga meneguhkan Maria sebagai sepenuhnya kudus dan bebas dari 
dosa sejak kehamilan.  Pada setiap titik dalam kehidupan Kristus, Maria berdiri 
di samping-Nya, bekerja sama dengan Dia dalam memulihkan kehidupan bagi 
jiwa-jiwa, di mana fungsi itu diteruskan oleh Maria setelah ia diangkat ke surga.  
Konsili itu juga merekomendasikan pemujaan kepada Maria, ibunda dari Allah.14

Sakramen.  Sebenarnya ada beberapa perubahan yang terlihat, yang dilaku- 
kan oleh Vatican II dalam beberapa bentuk dari tujuh sakramen Katolik.  Sekarang 
imam tidak menghadap altar dan membelakangi jemaat, tetapi menghadap 
jemaat; liturgi tidak dalam bahasa Latin lagi, Misa dilakukan dengan memakai 
bahasa dari jemaat.  Orang awam sekarang boleh menolong imam, dan wanita 
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juga boleh melayani sebagai lektor saat Misa.15  “Tujuan umumnya adalah 
membuat liturgi menjadi lebih sederhana, lebih melibatkan jemaat, lebih mudah 
untuk dipahami, dan lebih dinamis.  Ritus disederhanakan dengan menghilangkan 
pengulangan, tunduk, ciuman, tanda salib dan sujud . . . Penekanan lebih banyak 
diberikan pada keterlibatan dengan memberikan tugas kepada jemaat untuk 
merespons dan di atas segalanya, dengan lebih memperjelas liturgi, maka jemaat 
dapat memahami apa yang sedang disampaikan.”16

(1) Baptisan.  Penekanan lebih besar sekarang ditempatkan pada baptisan, 
menekankan kesatuan dari anggota jemaat dengan Kristus dalam kematian-Nya 
dan kebangkitan-Nya.  Katekisasi, yaitu kelas bagi calon baptisan dipersiapkan 
melalui pengajaran dan pengujian, dibangkitkan kembali.

(2) Konfirmasi.  Meskipun pada awalnya diformulasikan dan ditetapkan seba- 
gai sakramen yang terpisah di abad pertengahan, sekarang konfirmasi kadang-
kadang dianggap sebagai bagian dari ritus baptisan.  Akibatnya, merupakan hal 
yang umum bagi seorang imam untuk melaksanakan kedua sakramen itu pada 
saat yang sama, khususnya di mana petobat dewasa yang terlibat.

(3) Eukaristi.  Vatican II menetapkan Eukaristi dengan melibatkan jemaat.  
Upacara itu disederhanakan dan dipersingkat, memampukan jemaat untuk mema- 
haminya.  Jemaat menjadi lebih terlibat sebagai pembaca dan memberikan per- 
sembahan.  Kitab Suci lebih banyak dibaca.  Orang Katolik sekarang didorong 
untuk berdoa dengan orang Protestan dan pada waktu tertentu beribadah dengan 
mereka, yang tadinya dilarang.

(4) Pengakuan dosa.  Dengan menurunnya penggunaan pengakuan dosa, 
Vatican II memperbarui ritus pengakuan dosa, yang melibatkan pengakuan 
secara umum dan absolutisi umum.  Dalam pengakuan dosa secara pribadi, imam 
didorong untuk lebih fleksibel, mengurangi legalistik, mengingatkan petobat itu 
akan kasih Allah.17

(5) Pengurapan orang sakit.  Istilah extreme unction diberikan untuk men- 
dukung pengurapan bagi orang sakit, yang merefleksikan suatu “pergeseran 
dari melihatnya semata-mata hanya sebagai tindakan akhir dari Gereja untuk 
menolong jiwa yang akan memasuki kekekalan dan melihatnya juga sebagai alat 
untuk memberikan kekuatan dan menyembuhkan baik tubuh maupun jiwa.”18  
Melalui reformasi dari Vatican II, sakramen ini menekankan keterlibatan dari 
individu.  Jadi, bukan lagi mengurapi orang sakit yang mendekati kematian, 
ritus ini sekarang ditujukan untuk melibatkan orang sakit untuk membaca dan 
berdoa.19

(6) Pernikahan.  Pandangan tradisional Katolik tentang pernikahan, yang 
alasan utamanya adalah untuk berkembang biak dan pendidikan anak-anak; 
pengekspresian kasih hanya alasan kedua.  Vatican II menghapuskan pemisahan 
ini, menempatkan kepentingan yang lebih besar dari kasih dalam pernikahan. 
Vatican II juga mengizinkan Misa untuk dilakukan dalam upacara, pada waktu 
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seorang Katolik menikah dengan nonkatolik yang telah dibaptis.20  Perceraian 
tetap dilarang.

(7) Jabatan kudus.  Sebelum Vatican II, pelayanan dianggap hampir seluruh- 
nya adalah pekerjaan dari klergi.  Vatican II berusaha untuk melibatkan jemaat 
biasa dalam pelayanan melalui mengajari mereka untuk mengenali karunia-
karunia mereka dan menggunakannya.  Imam sekarang memandang mereka 
sebagai “saudara di antara saudara-saudara.”  Semua pengikut dianggap setara; 
orang awam sekarang berperan secara aktif dalam pelayanan gereja (meskipun 
klergi tetap memiliki pelayanannya yang unik).21

Kesepakatan Vatikan 2007.  Pada tahun 2002, Paus Benedict kembali mene- 
gaskan bahwa Gereja Roma Katolik adalah “satu Gereja Kristus;” Kesepakatan 
Vatikan II tidak mengubah kepercayaan bahwa satu-satunya Gereja Kristus dengan 
elemen historis, termasuk rangkaian kerasulan dan kependetaan sakramen, hanya 
hidup dalam Gereja Roma Katolik.  Meskipun demikian, pernyataan Vatikan 
pada tahun 2007 menyetujui bahwa Gereja Kristus bekerja dalam gereja-gereja 
yang tidak berada dalam komuni yang utuh dengan Gereja Katolik dan bahwa 
Allah telah memakai gereja-gereja seperti itu sebagai “alat keselamatan.”

Berdasarkan Katolik Karismatik/evangelikal22

Gerakan karismatik memengaruhi banyak kelompok yang berbeda-beda, 
dan gereja Roma Katolik bukan pengecualian.  Beberapa menelusuri permulaan 
dari keterlibatan Katolik dalam gerakan karismatik sampai pada cursillo, suatu 
pekan doa yang intensif dan emosional yang dilakukan oleh jemaat berbahasa 
Spanyol.  Di Universitas Duquesne, di Pittsburgh, dua dosen yang telah meng-
hadiri pertemuan Protestan Pentakosta dan cursillo, menyelenggarakan pekan 
retret pada bulan Februari 1967, pada waktu itu kelompok tersebut memiliki 
pengalaman Pentakosta.  Pengalaman yang serupa diikuti di Notre Dame dan 
Michigan State pada musim semi di tahun yang sama.  Tahun 1969, gereja 
memberikan persetujuan dengan hati-hati, dan gerakan itu berkembang.  Tahun 
1973 ada kira-kira 50.000 Katolik Pentakosta di Amerika dan Kanada; pada 
tahun 1984 ada 5.700 kelompok doa di Amerika, dengan 250.000 jemaat yang 
menghadiri pertemuan doa karismatik setiap minggunya dan 250.000 lainnya 
terlibat dalam cara yang lain.  Telah ada kira-kira delapan sampai sepuluh juta 
Katolik yang terlibat dalam gerakan itu sejak tahun 1967.

Meskipun gerakan Katolik karismatik telah menarik para imam ke dalam- 
nya, namun secara utama itu merupakan gerakan jemaat biasa.  Gerakan itu 
telah memiliki kantor pusat yang terpisah di South Bend, Indiana, penerbit dan 
majalah, dan pertemuan secara keseluruhan secara rutin, yang biasanya diadakan 
di Universitas Notre Dame.
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Gerakan Katolik evangelikal bergerak secara bersamaan dengan gerakan 
karismatik di gereja Katolik.  Dengan penekanan pada pengalaman agama yang 
bersifat pribadi.  Beberapa orang Katolik mulai bertemu dalam kelompok-
kelompok untuk pemahaman Alkitab dan doa.   Mereka mulai bersaksi berkaitan 
dengan iman mereka.  Kelompok-kelompok mulai bertemu sebagai komunitas 
untuk “mengkhususkan hidup di dalam Kristus bersama-sama” dan untuk 
saling berbagi dalam kebutuhan finansial.  Banyak laporan tentang terjadinya 
penyembuhan.  Kebangunan evangelikal telah menjadi bentuk yang populer dari 
evangelisme di gereja-gereja Katolik untuk orang hitam. Tidak usah diper-
tanyakan lagi, Alkitab dan personalisasi iman telah menjadi bagian yang terlihat 
dari gereja Katolik sejak Vatican II.

ringkasan evaluasi dari katolikisme terkini 

observasi-observasi23

Konsili Vatican II telah memberikan jalan untuk arah yang baru dalam teo-   
logi Roma Katolik.  Telah ada gerakan yang besar ke arah melibatkan jemaat 
biasa dan, sampai taraf tertentu, tidak terlalu dipisahkan antara imam dan jemaat.  
Jadi, wahyu dilihat sebagai sesuatu yang diperantarai melalui persepsi religius dari 
jemaat sebagai tambahan Alkitab dan tradisi Roma Katolik.  Beberapa otoritas 
telah diangkat dari hierarki, karena sekarang diterima dari jemaat dan bertang-
gungjawab pada jemaat.  Jadi, ada suatu gerakan yang memutuskan suatu konsep 
bahwa gereja harus mengurus secara mandiri dan mengajar secara mandiri.

Tahun 1960-an mulai ada tren ke arah sekularisasi, di mana Katolik mening- 
galkan isolasi dalam lembaga mereka dan menjadi lebih terlibat dalam kehidupan 
dan budaya sekular.  Sementara mendukung lembaganya, John Courtney Murray 
turut hidup dan beradaptasi dengan masyarakat yang pluralistik.  Daniel Berrigan, 
sebaliknya, mendukung penggunaan kekerasan untuk menggulingkan masyarakat 
yang korup.

Eksistensialisme juga memengaruhi Roma Katolik dan telah menolong 
Katolikisme untuk bergerak keluar dari rasionalismenya.  Hal ini dapat dilihat 
dalam katekisme Belanda baru yang dimulai dengan manusia bukan Allah. 
Neo-ortodoksi sangat jelas merupakan pendekatan manusia terhadap Kristus, 
melalui suatu perjumpaan yang eksistensial.  Perjumpaan eksistensial juga telah 
diaplikasikan pada sakramen-sakramen; manusia boleh berjumpa dengan Allah 
melalui sakramen-sakramen.

Ringkasnya, dapat dilihat bahwa sejak Vatican II, gereja Roma Katolik 
telah menjadi lebih terbuka, menjangkau Protestan sebagai “saudara yang ter- 
pisah.”  Alkitab tidak lagi menjadi buku yang tertutup sebagaimana biasanya 
dahulu.  Teologi Katolik juga bergeser dari pendekatan yang berpusat pada Allah 
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menjadi pendekatan yang berpusat pada manusia; penekanannya telah bergerak 
dari mengevaluasi dunia dari perspektif Allah menjadi mengalami dunia dari 
perspektif manusia.

evaluasi
Hans Küng, yang menerapkan kritik historis, telah menolak keilahian Yesus 

Kristus, mengusulkan Kristus tidak pernah mengklaim kemesiasan bagi diri-Nya.  
Dengan metodologi yang sama, Küng juga menolak inspirasi Kitab Suci.

Pandangan Rahner tentang manusia tidak secara tepat memperhitungkan 
kondisi kejatuhan manusia ke dalam dosa, karena Rahner memahami setiap   
orang sebagai keberadaan yang memiliki pengetahuan tentang Allah.  Pandangan 
Rahner tentang Kristus juga tercemar.  Ia memandang Kristus dengan kekaguman, 
tetapi hanya dari sudut pandang ketaatan-Nya sebagai manusia dan puncak dari 
evolusi.  Jelaslah, Rahner tidak mengajarkan Kristus yang memiliki dua natur, 
yaitu sebagai manusia dan Allah.

Edward Schillebeeckx menekankan eksistensialisme dengan menghubung-
kannya pada Eukaristi—pada saat yang sama menggabungkannya dengan 
pelayanan iluminasi oleh Roh Kudus dengan menerima unsur-unsur Eukaristi.  
Schillebeeckx terlihat menyangkali kesatuan dari dua natur Kristus, yang adalah 
sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Ilahi dalam satu pribadi Allah-Manusia.

Vatican II secara dramatis mengarahkan ulang gereja Roma Katolik dengan 
melawan apa yang ditekankan dalam Vatican I.  Vatican II telah berusaha untuk 
mempersonalisasikan iman Katolik dan membuat iman itu lebih berarti melalui 
penggunaan bahasa dari jemaat dan melalui keterlibatan mereka.  Ada penekanan 
yang lebih besar pada Alkitab, yang menghasilkan doa, grup studi pemahaman 
Alkitab, penginjilan, dan grup-grup karismatik.  Sebagai hasil dari Vatican II, 
gereja Roma Katolik adalah sebuah amalgam, sebagian dari gereja-gereja lokal 
tetap dalam posisi tradisionalisnya seperti sebelum Vatican II, sedangkan yang 
lain menjadi progresif dan kontemporari, dan yang lain masih bingung dan 
sedang mencari identitas.

 Catatan
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Paling sedikit ada tiga istilah yang dipakai saat ini untuk menunjuk 
pada kekristenan, yaitu konservatif, evangelikal, dan fundamentalis.  Tidak 
perlu diragukan, ketiga istilah ini memiliki makna yang berbeda bagi orang 
yang berbeda.  Konservatif merupakan istilah yang umum dipakai untuk 
menunjuk pada seseorang atau suatu organisasi yang menentang Kekristenan 
yang liberal dan berpegang pada doktrin-doktrin historik dari iman Kristen.  
Kedua istilah yang lain membutuhkan penjelasan yang lebih panjang.

EvangElikalismE

Evangelikal adalah istilah alkitabiah yang berasal dari kata Yunani, euange- 
lion yang berarti “kabar baik.”  Jadi, seorang evangelikal adalah seseorang yang 
memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus.1  Namun demikian, istilah itu 
harus dimengerti sesuai dengan konteksnya.  Di Eropa, seorang evangelikal 
tidak selalu berarti orang yang berpegang pada teologi konservatif, karena di 
sana, istilah itu telah menjadi sinonim dengan Protestan.2  Namun demikian, 
di Amerika istilah itu dimengerti untuk menunjuk pada seseorang yang berpe- 
gang pada doktrin-doktrin historik dari iman Kristen.  Evangelikal sering kali 
merupakan istilah yang lebih disukai dibandingkan dengan fundamentalis, 
karena yang pertama dianggap lebih merupakan istilah yang dikaitkan dengan 
kedamaian atau moderat, sedangkan fundamentalis sering kali dikaitkan dengan 
separatisme dan legalisme. Meskipun pada tahun 1970-an dan 1980-an ada 
kira-kira lima puluh juta orang Amerika diidentifikasikan sebagai Evangelical, 
kemungkinan besar tidak lebih dari 10% dari mereka yang menyatakan dirinya 
sebagai fundamentalis separatis.3  Pada tahun 2003, menurut hasil survei Barna 
Research Group, 40% warga Amerika mengidentifikasi diri sebagai kaum 
evangelikal.

Perkembangan historis dari evangelikalisme
Evangelikalisme dikaitkan secara historis dengan gerakan pembaruan di 

sepanjang sejarah gereja, khususnya Reformasi, dan juga kebangkitan evangelikal 
pada abad kedelapan belas.  Pada abad XIX dan XX, evangelikalisme cende- 
rung untuk mundur menghadapi serangan dari liberalisme.  Pada tahun-tahun 
belakangan ini, evangelikalisme menjadi semakin menonjol melalui universitas 
dan seminarinya, tulisan-tulisan dan media.

teologi
konservatif

45
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George Marsden telah mengidentifikasi empat tahap evangelikalisme.4  
Tahap pertama dari tahun 1870-an sampai akhir Perang Dunia I, suatu periode 
dimana teologi liberal muncul di tengah denominasi evangelikal.  Kelompok 
Holiness-Pentecostal juga muncul pada periode ini, demikian pula pengkhotbah-
pengkhotbah kebangunan rohani dan premilenialis dengan penekanannya 
pada eskatologi.  Tahap kedua adalah periode tahun 1919 sampai 1926, ketika 
modernis diserang di tengah denominasi-denominasi yang besar.  Pada waktu itu, 
evangelikal berada di antara Protestanisme arus utama.  Tahap ketiga adalah dari 
1926 sampai kira-kira 1940-an, ketika evangelikal (fundamentalis) dipandang 
sebagai sekte, yang kebanyakan beroperasi di luar denominasi utama melalui 
sekolah-sekolah dan misi-misi yang independen.  Evangelikal bergeser dari 
Utara ke Selatan di Amerika selama periode ini.  Tahap keempat adalah dari 
tahun 1940-an sampai sekarang, dengan evangelikalisme baru, yang muncul 
dari tradisi fundamentalis pertama.  Dua gerakan baru muncul ke permukaan: 
evangelikalisme dan fundamentalisme separatistik.  Lebih banyak di antara kedua 
kelompok pada zaman ini adalah evangelikal, yang tidak mau dianggap sebagai 
fundamentalis, tetapi sebagai konservatif secara teologis.

Beberapa kelompok yang penting telah muncul menyuarakan evangelikal-  
isme.  National Association of Evangelicals didirikan tahun 1941, diorganisir 
untuk mempertahankan ortodoksi dari liberalisme, namun demikian kaum 
evangelikal ini tidak mau dikenal sebagai reaksionari atau negatif sebagaimana 
American Council of Christian Churches, sebagai rekan seimbang fundamentalis 
mereka.  Di tahun 1949, Evangelical Theological Society dibentuk untuk mema- 
jukan kesarjanaan di antara evangelikalisme.  Hanya satu doktrinal proposisi, 
mengakui ineransi Kitab Suci, yang mengikat para evangelikal menjadi satu.

Pengakuan doktrinal dari evangelikalisme
Doktrin dasar dari evangelikalisme adalah ineransi Kitab Suci sebagaimana 

yang dapat dijumpai dalam pernyataan doktrinal dari Evangelical Theological 
Society: “Hanya Alkitab, dan Alkitab secara keseluruhan, merupakan Firman 
Allah tertulis dan karena itu ineran dalam penulisan aslinya.”  Pada umumnya, 
evangelikal berpegang pada inspirasi verbal plenari (Mat. 5:18), bukan inspirasi 
konseptual atau mekanikal (lih. Daftar Istilah dan Artinya untuk “inspirasi 
konseptual.”)

Evangelikal percaya pada Allah Tritunggal yang berdaulat, yang ada seba- 
gai Bapa, Putra dan Roh Kudus.  Secara partikular, keilahian dari Putra dan 
personalitas dari Roh Kudus diakui.

Evangelikal juga mengakui bahwa manusia pada mulanya diciptakan 
tanpa dosa (Kol. 3:10), tetapi melalui pelanggaran Adam, dosa memasuki umat 
manusia dan diturunkan pada generasi yang selanjutnya (Rm. 5:12).  Oleh karena 
Kejatuhan, manusia telah rusak total dan tercemar sehingga menuntut anugerah 
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Allah untuk bertindak menyediakan penebusan.  Yesus Kristus membayar harga 
penebusan untuk seluruh umat manusia sebagai substitusi yang cukup (Mat. 
20:28; 2Kor. 5:21; 1Tim. 2:6).  Melalui kematian penebusan, Kristus memuaskan 
keadilan dari Allah yang kudus dan dengan itu merekonsiliasi manusia dengan 
Allah (2Kor. 5:19).  Untuk meneguhkan realitas penebusan, Kristus bangkit secara 
tubuh dari kubur (Mat. 28:6), suatu buah sulung bagi orang percaya yang akan 
mengikuti-Nya (1Kor. 15:20-23).  Kristus naik ke surga secara tubuh (Kis. 1:9) 
dan akan datang lagi secara fisik (Kis. 1:11).

Evangelikal terbagi dalam kaitan dengan natur dari peristiwa akhir zaman, 
premilenialis percaya Kristus akan mendirikan kerajaan harfiah di atas bumi 
selama seribu tahun, sementara amilenialis percaya kedatangan kembali Kristus 
akan memimpin pada hidup kekal.

Keselamatan karena anugerah melalui iman dan bukan perbuatan baik adalah 
doktrin yang penting dalam evangelikalisme (Ef. 2:8-9).  Hanya melalui iman, 
orang percaya dideklarasikan benar (Rm. 5:1) dan direkonsiliasikan dengan    
Allah (2Kor. 5:19). Oleh karena nama evangelikal berimplikasi “kabar baik,” 
maka evangelikal memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada penginjilan, 
keharusan untuk mengabarkan berita keselamatan karena anugerah melalui iman 
(Mat. 28:18-20; Luk. 24:47; Kis. 1:8).

Ringkasan evaluasi dari evangelikalisme
Berdasarkan organisasi evangelikal yang telah disebutkan, dan melalui 

lembaga evangelikal lainnya seperti universitas dan seminari, telah terjadi 
kebangkitan dari kesarjanaan teologis, suatu perkembangan kepemimpinan 
yang lebih berpengaruh, dan pengakuan publik yang lebih luas tentang iman 
Kristen historis.

FundamEntalismE

Kata fundamentalis digunakan pertama kali pada tahun 1920 oleh Curtis 
Lee Laws, seorang editor Baptis dari Watchman-Examiner, untuk mengidentifi-   
kasi seseorang yang berdiri di atas doktrin-doktrin historik dari iman Kristen 
bertolak belakang dengan religius liberal modern, yang menolak doktrin-doktrin 
seperti inspirasi Kitab Suci, keilahian Kristus, dan kesejatian dari mukjizat.

Marsden mendefinisikan fundamentalisme sebagai: “1. Protestan evangelikal; 
2. anti-modernis, artinya seseorang yang menganut supranaturalistik Kekristenan
alkitabiah yang fundamental; dan 3. militan dalam anti-modernisnya atau dalam 
oposisinya pada aspek-aspek sekularisasi tertentu.  Seorang fundamentalis adalah 
seorang anti-modernistik evangelikal yang militan.5
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Perkembangan historis dari Fundamentalisme
Secara historis, fundamentalisme telah digunakan untuk mengidentifikasi 

seseorang yang berpegang pada lima dasar iman fundamental yang diadopsi 
oleh Sidang Umum Presbiterian Church di USA, tahun 1910.  Kelima dasar 
iman fundamental itu adalah mukjizat-mukjizat Kristus, kelahiran Kristus dari 
anak dara, penebusan substitusionari dari Kristus, kebangkitan tubuh Kristus, 
dan inspirasi Kitab Suci.6  Fundamentalisme telah berdiri di pihak fundamental 
historis dari kekristenan, khususnya sebagaimana yang dikembangkan dalam 
The Fundamentals.  The Fundamentals diterbitkan dalam dua belas buku tipis 
yang diedit oleh R. A. Torrey dan A. C. Dixon.  Ada lebih dari tiga juta jilid yang 
dibagikan pada pendeta-pendeta dan yang lainnya.  Buku berseri ini menanggapi 
kritikisme tinggi liberalisme; menyanggah evolusi; mengakui penulisan Penta- 
teukh oleh Musa; mendukung kesatuan Yesaya; membela inspirasi; kelahiran 
dari anak dara; keilahian dan penebusan Kristus; serta membahas isu-isu lainnya.  
Penulis-penulisnya meliputi raksasa-raksasa konservatif seperti: W. H. Griffith 
Thomas, J. Orr, A. C. Gaebelein, B. B. Warfield, C. I. Scofield, H. C. G. Moule, 
A. T. Pierson, C. R. Erdman, dan banyak yang lainnya.7

Para pendukung awal dari fundamentalisme memberikan argumentasi 
yang keras dan berapi-api mengenai inti dari iman Kristen historik.  Hal ini 
terlihat dalam The Fundamentals demikian pula dalam karya-karya tulis seperti       
Christianity and Liberalism dan The Christian Faith in the Modern World oleh  
J. Gresham Machen (1881–1937).  Machen merupakan seorang pemimpin yang 
vokal dari fundamentalisme, ia memimpin sebuah grup para dosen pendahulu 
dari Princeton Seminary untuk membentuk Westminster Theological Seminary, 
pada waktu mereka tidak dapat mencegah perubahan doktrinal di Princeton 
Seminary pada tahun 1929.  Westminster berdiri sebagai rekan sebanding yang 
konservatif bagi Princeton, yang memiliki segalanya tetapi telah meninggalkan 
posisi konservatif historiknya.  Tahun 1936, Machen bersama Carl McIntyre 
dan J. Oliver Buswell, menolong pembentukan Presbyterian Church of America.  
Machen dan yang lainnya telah dikeluarkan dari denominasi karena mendirikan 
badan misi yang independen.8  Pengkhotbah terkemuka, Clarence Macartney 
bergabung dengan Machen dalam usahanya.  Kemudian Carl McIntyre meng-
organisir the Bible Presbyterian Church dan Faith Theological Seminary karena 
isu premilenialisme.  Tahun 1930, Independent Fundamental Churches of America 
(suatu persekutuan gereja-gereja independen) telah dibentuk.

Fundamentalis Baptis juga berjuang melawan liberalisme di Utara.  Hal ini 
menghasilkan denominasi-denominasi Baptis yang baru: the General Association 
of Regular Baptist tahun 1932, dan the Conservative Baptist Association of 
America tahun 1947.  Tahun 1919, William B. Riley, pendiri Northwestern College 
di Minneapolis, menolong mendirikan the World’s Christian Fundamentals 
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Association dengan penekanan pada premilenialisme dan kedatangan Kristus 
kedua.  Sementara T. T. Shields, pendeta dari Jarvis Street Baptist Church di 
Toronto, Canada, mendirikan Toronto Baptist Seminary, di Selatan.  J. Frank 
Norris, pendeta dari First Baptist Church di Fort Worth, mendirikan Baptist Bible 
Seminary.  Bersama-sama, orang-orang ini juga mendirikan Baptist Union untuk 
“mendorong gereja-gereja Baptis secara individu untuk berpisah dari denominasi 
induk dan bergabung sebagai lembaga yang terpisah yang menyuarakan Northern 
Baptist Convention.”9

Pengakuan doktrinal dari Fundamentalisme
Doktrin fundamentalis berpusat pada kelima hal yang fundamental, meski- 

pun doktrinnya dapat dijabarkan dengan lebih rinci.  Fundamentalis mengakui 
inspirasi verbal plenari dan juga ineransi dari Kitab Suci (2Tim. 3:16; 2Ptr. 
1:21).  Secara historis, hal ini berarti suatu penyangkalan atas hal-hal berikut: 
Hipotesa dokumentari dari Pentateukh, deutero- atau trito- Yesaya, penanggalan 
kitab Daniel terkini, kritik tinggi, dan perkembangan terkini lainnya.  Fundamen-
talisme juga mengajarkan kepentingan untuk percaya pada kelahiran Kristus dari 
anak dara (Yes. 7:14; Mat. 1:18-25; Luk.1:35).

Fundamentalis percaya akan reliabilitas dari Kitab Suci dalam pengakuan- 
nya terhadap mukjizat-mukjizat Kristus: Ia berjalan di atas air (bukan di pesisir 
pantai); Ia menenangkan badai, mengusir setan, mencelikkan mata yang buta, 
dan membangkitkan orang yang mati.  Catatan tentang karya Kristus harus 
dipahami secara harfiah.

Penting bagi doktrin fundamentalis adalah penebusan substitusionari dari 
Kristus (Mrk. 10:45; Gal. 3:13).  Kristus bukan hanya mati sebagai teladan atau 
sebagai seorang martir; Ia mati sebagai substitusi, Yang Benar menggantikan 
yang berdosa (2Kor. 5:21; 1Ptr. 2:24).

Sama pentingnya bagi doktrin fundamentalis adalah kebangkitan Kristus dari 
kematian.  Pada waktu Kristus bangkit, bukan hanya roh-Nya atau pengajaran-
Nya yang terus hidup; Ia bangkit secara jasmaniah dari kubur dan diteguhkan 
dengan fakta bahwa Ia bisa makan (Yoh. 21:9-12) dan dapat disentuh (Yoh. 
20:27-28) dan dilihat (Luk. 24:34; 1Kor. 15:3-8; 1Yoh. 1:1).  Fundamentalis 
juga percaya pada kembalinya Kristus secara harfiah dari surga (Zak. 14:4; 
Mat. 25:31).

Beberapa pernyataan yang dimasukkan dalam kelima yang fundamental 
adalah keilahian Kristus, suatu doktrin yang merupakan jantung dari fundamen-
talisme (Yoh. 1:1; Kol. 2:9; Ibr. 1:8-10).

Berkaitan dengan asal usul manusia, fundamentalisme mengakui bahwa 
Allah secara langsung menciptakan setiap jenis dari makhluk hidup termasuk 
manusia (Kej. 1:12, 24, dll), dan menolak segala bentuk evolusi.
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Fundamentalis juga mengajarkan: Keharfiahan neraka (Luk. 16:19-31) dan 
realitas dari Setan dan iblis; kebutuhan manusia akan keselamatan rohani melalui 
memercayai Injil (Kis. 16:31) dan kekurangan dari injil sosial; dan keterpisahan 
bukan hanya dari dosa dan keduniawian, melainkan juga dari liberal dan yang 
lain, yang menyangkali iman Kristen yang fundamental.

Ringkasan evaluasi dari Fundamentalisme
Pada tahun permulaan dari abad ini, fundamentalisme memiliki catatan 

yang baik dalam membela ortodoksi.  Raksasa-raksasa intelektual ortodoksi 
demikian pula pengkhotbah-pengkhotbah terkemuka pada masa itu berdiri 
untuk iman Kristen historis.  Pemimpin-pemimpin ini membela doktrin-doktrin 
yang telah dipercayai oleh orang-orang Kristen yang sangat setia di sepanjang 
abad.  Kemudian, pada abad ke dua puluh, penekanan telah bergeser.  Pemisahan 
menjadi sepenting suatu doktrin bagi fundamental historis.  Semangat yang keras 
dan kasar dari fundamentalisme tidak selalu memuliakan Injil Kristus, dan meski-
pun pernyataan-pernyataan yang dikemukakan itu bisa jadi benar atau tidak 
benar, namun sikap yang ditampilkan dalam menyajikan pernyataan itu tidak 
selalu menyenangkan atau dapat disetujui, khususnya pada saat mereka memakai 
pernyataan-pernyataan negatif untuk melawan sesama orang percaya lainnya.

nEo-EvangElikalismE

Perkembangan historis dari neo-evangelikalisme
Istilah neo-evangelikal dikeluarkan oleh Dr. Harold John Ockenga, pendeta 

Park Street Congregational Church di Boston, dalam ceramah yang diberikan di 
Fuller Theological Seminary di California pada tahun 1948.  Ockenga menjelas- 
kan tentang posisi dari neo-evangelikalisme:

Neo-evangelikalisme memutuskan hubungan dengan . . . tiga gerakan. 
Pertama, pemutusan dengan neo-ortodoksi, karena neo-evangelikalisme 
menerima otoritas Alkitab . . .  Pemutusan dengan modernis . . . dalam 
kaitan penganutannya terhadap sistem doktrin ortodoksi secara penuh 
melawan apa yang dianut oleh modernisme.  Kemudian pemutusan 
dengan fundamentalis yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap 
pengajaran Alkitab, doktrin dan etika Alkitab, yang harus diaplikasikan 
ke dalam wilayah sosial, dimana harus ada suatu aplikasi pada 
masyarakat sebagaimana halnya aplikasi pada individu.10

 Neo-evangelikalisme bangkit sebagai suatu reaksi, khususnya diekspresi- 
kan dalam ketidakpuasannya terhadap fundamentalisme.  Carl F. H. Henry 
(1913–1993), seorang teolog evangelikal yang terkemuka dan pendiri dari 
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Christianity Today, mengusulkan bahwa fundamentalisme telah bergeser “dari 
fundamentalisme klasik sebagai suatu teologi terhadap fundamentalisme menjadi 
suatu semangat reaktif yang negatif.”11  Henry percaya fundamentalisme telah 
salah merepresentasikan kekristenan yang alkitabiah melalui pemikiran yang 
sempit, di mana hanya mengonsentrasikan diri pada sebagian dari berita 
Alkitab saja; memperlihatkan kekurangan kesarjanaan; terlalu dikuasai dengan 
pemikiran berperang melawan modernisme; dan memperlihatkan semangat 
yang keras, tanpa kasih dan suka bertengkar.  Henry menekankan kebutuhan 
adanya tanggung jawab sosial.

Meskipun semua penganutnya tidak memiliki pandangan yang sama, namun 
ada kecenderungan untuk bertoleransi dengan liberal.  Mereka disebut sebagai 
“teman di lingkar paling pinggir,” sementara fundamentalis menyebut mereka 
sebagai bidat.

Para pendukung neo-evangelikalisme adalah orang-orang seperti Harold 
Ockenga, Carl F. H. Henry, E. J. Carnell, Billy Graham, dan Bernard Ramm. 
Fuller Theological Seminary telah menjadi lembaga yang memimpin gerakan ini, 
Christianity Today telah disebut sebagai suara yang menerbitkannya.

Pengakuan doktrinal dari neo-evangelikalisme
Tanggung jawab sosial.   Neo-evangelikal berpendapat bahwa fundamentalis 

telah mengabaikan implikasi sosial dari Injil.  Oleh karena itu, neo-evangelikal 
berusaha untuk menanggapi masalah-masalah sosial.  Mereka menuduh funda- 
mentalis terlalu memusatkan perhatian pada keselamatan pribadi dari dosa, 
karena kepercayaan mereka akan keberdosaan manusia dan Kristus yang akan 
segera datang kembali.12  Neo-evangelikal “bukan penganut injil sosial; regenerasi 
pribadi tetap merupakan suatu keharusan bagi keselamatan individual.  Suatu 
aplikasi sosial dari injil evangelikal merupakan keprihatinan mereka.13

Pemisahan.  Isu pemisahan biasanya melihat kembali pada J. Gresham 
Machen di Princeton Seminary, yang meninggalkan seminari untuk menolong 
pembentukan Westminster Seminary dan juga meninggalkan Presbyterian Church, 
U. S. A., karena liberalisme.  Berdasarkan hal itu, Machen berdiri sebagai suatu 
teladan dari separatis.

Neo-evangelikal memiliki kecenderungan kritis seperti Machen dan yang 
lain, yang telah memisahkan diri dari gereja-gereja, denominasi, atau organisasi 
misi, karena liberalisme.  E. J. Carnell paling kritis terhadap Machen, mendakwa 
dia tidak menghormati doktrin gereja melalui separatismenya.

Ronald H. Nash memberikan argumentasi melawan separatisme karena 
(1) “telah memelihara sikap perpecahan di tengah ortodoksi;” (2) “telah terlalu 
meninggikan doktrin-doktrin minor dan membuatnya menjadi ujian dari per-
sekutuan;” (3) “telah gagal atau menolak untuk berkomunikasi dengan mereka 
yang tidak sepaham.”14
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Ineransi.  Ada beberapa opini yang beragam di antara neo-evangelikal 
berkenaan dengan ineransi dan metodologi kritikal.  Richard Quebedeaux 
mengindentifikasi neo-evangelikalisme sebagai penganut kritik historis.  Hal itu 
dikarenakan mereka mengakui Kitab Suci bukan hanya produk Allah, melainkan 
produk manusia juga.  Kitab Suci mengandung tanda-tanda kondisi kultural. 
“Konsep lama tentang infabilitas dan ineransi ditafsirkan ulang sampai di mana 
sejumlah sarjana evangelikal mengatakan bahwa pengajaran dari Kitab Suci 
(seperti hal-hal iman dan praktik), bukan teks itu sendiri yang tanpa salah.”15  
Namun, perlu disadari bahwa sementara sebagian neo-evangelikal menolak 
ineransi Alkitab, yang lain mengakuinya.  Harold Ockenga adalah salah satu 
dari neo-evangelikal yang seperti itu.

Ilmu Pengetahuan.  Relasi ilmu pengetahuan modern dengan Alkitab mem-
bedakan neo-evangelikal dengan fundamentalisme.  Berkenaan dengan catatan 
Kejadian, fundamentalis secara tradisional memberikan argumentasi untuk 
teori kesenjangan, yang memberikan peluang pada waktu yang diusulkan oleh 
ilmu pengetahuan, atau creationism terkini: Pandangan neo-evangelikalisme 
tentang ilmu pengetahuan mungkin diekspresikan paling baik oleh Bernard 
Ramm (1916–1992) dalam The Christian View of Science and Scripture.  Ramm 
mengusulkan keharmonisan ilmu pengetahuan modern dengan Alkitab, dengan 
menempatkan usia empat sampai lima miliar tahun untuk umur alam semesta.  
Ramm menyebut dirinya sebagai creationist progresif, ia juga mengusulkan 
untuk memercayai evolusi tapi bukan anti-Kristen.  Ia menyatakan bahwa karena 
sebagian Protestan dan Katolik percaya pada evolusi, “Ini merupakan bukti kuat 
bahwa evolusi bukan tidak cocok secara metafisik dengan kekristenan.”16  E. J. 
Carnell berargumentasi untuk “permulaan evolusi,” yang memungkinkan untuk 
“suatu perubahan luas dan beragam di antara ‘jenis-jenis’ yang pada mulanya 
diciptakan oleh Allah.”17

Ringkasan evaluasi dari neo-evangelikalisme
Tanggung jawab sosial.  Dengan semua penekanan pada tanggung jawab 

sosial yang diberikan oleh neo-evangelikalisme, maka patutlah untuk diperhatikan 
bahwa Kitab Suci tidak berbicara banyak tentang tanggung jawab sosial orang 
Kristen pada orang tidak percaya.  Galatia 6:10 merupakan salah satu dari ayat-
ayat yang sedikit itu, yang memiliki aplikasi pada isu tersebut dan itu bukan 
dalam pemahaman yang utama (Sebagian, tentu saja, akan membuat aplikasi 
dari penekanan sosial dari para nabi.  Isunya tidak sepenuhnya sama, bagaimana 
pun juga, karena Israel merupakan negara teokrasi).

Separasi.  Neo-evangelikal memiliki kecenderungan untuk mengabaikan 
pengajaran dari Kitab Suci dalam isu separasi.  Alkitab banyak berbicara tentang 
subjek ini (lih. Rm. 12:2; 16:17; 2Kor. 6:14-18; Tit. 3:10; Yak. 4:4; 2Yoh. 
9-11).  Meskipun pengaplikasian untuk ayat-ayat ini tidak mudah, hal itu tetap 
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memiliki banyak percabangan yang serius.  Paling tidak, orang Kristen harus 
bertanya apakah mungkin untuk sedapat mungkin bekerja sama dengan cara apa 
saja, secara religius dengan mereka yang menolak doktrin-doktrin fundamental 
seperti keilahian Kristus atau penebusan substitusionari-Nya.

Ineransi.  Isu tentang metodologi kritis berada dalam pembahasan yang 
serius, dan banyak pertanyaan konservatif tentang apakah pada faktanya kritik 
historis, sumber, bentuk atau redaksi dapat diterapkan tanpa mengorbankan 
ineransi atau unsur ilahi dalam inspirasi.  Terlalu banyak didasarkan pada asumsi-
asumsi yang tidak dapat dibuktikan dalam metodologi kritiknya. Neo-evangelikal 
juga membedakan antara inspirasi dan ineransi.18 Nash berargumentasi menen- 
tang ineransi dalam tulisan aslinya, mengusulkan bahwa hal itu hanya merupakan 
sebuah asumsi.19  Ini merupakan suatu masalah yang serius, karena apabila 
Alkitab dinafaskan oleh Allah (2Tim. 3:16), bagaimana Alkitab masih tetap bisa 
berisi kesalahan?20

Ilmu pengetahuan.  Suatu masalah dalam usaha untuk merekonsiliasikan 
Alkitab dengan ilmu pengetahuan adalah keadaan ilmu pengetahuan yang selalu 
berubah.  Apa yang kita percaya secara ilmiah benar beberapa dekade yang 
lalu, sekarang dapat ditolak.  Mereka yang berusaha untuk merekonsiliasikan 
ilmu pengetahuan dengan Alkitab pada masa lalu, kadang-kadang kemudian 
dipermalukan.  Lebih lanjut, Alkitab sering kali ditafsirkan berdasarkan ilmu 
pengetahuan, dimana ilmu pengetahuan menjadi otoritas bukan Alkitab.  Hal 
ini nyata dalam beberapa argumentasi creationism progresif atau Air Bah yang 
terlokalisasi.  Orang seperti Henry M. Morris telah menulis panjang lebar, 
menyanggah kemungkinan dari evolusi baik dari sudut pandang ilmiah maupun 
Alkitab.

nEo-FundamEntalismE 

Perkembangan historis dari neo-fundamentalisme
Selama beberapa tahun keadaan jiwa dari fundamentalisme telah berubah, 

yang telah memimpin sebagian orang pada yang disebut gerakan fundamentalis 
modern, yaitu neo-fundamentalisme.21  Sementara fundamentalisme historik 
menekankan separatisme dari kemurtadan, neo-fundamentalisme menekankan 
“separasi kedua”—menghindarkan diri dari para konservatif yang berasosiasi 
dengan liberal.

Pengakuan doktrinal dari neo-fundamentalisme
Para fundamentalis ini menyingkirkan Billy Graham, bukan karena ia 

liberal, melainkan karena ia berbicara dengan liberal.  Billy Graham dituduh 
menghancurkan penginjilan masal yang alkitabiah melalui “semangat inklusi- 
fismenya.”22
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Label neo-evangelikal pada orang, sekolah, atau organisasi berarti tidak 
berasosiasi lagi; jadi, neo-fundamentalis menolak untuk bekerja sama dengan Billy 
Graham dalam kebaktian pekabaran injilnya, dan menolak jurnal Christianity 
Today, dan mencela sekolah-sekolah seperti Moody Bible Institute dan Dallas 
Theological Seminary yang telah mengundang pembicara-pembicara evangelikal 
tertentu.23

Para penulis lain mengidentifikasikan gerakan neo-fundamentalis dengan 
pemimpin seperti Jerry Falwell, Tim La Haye, Hal Lindsey, dan Pat Robertson.24 
Para pemimpin ini telah berbicara di hadapan umum,

menawarkan suatu jawaban untuk apa yang banyak orang anggap 
sebagai krisis sosial, ekonomi, moral dan religius yang paling besar 
di Amerika.  Mereka mengidentifikasi musuh yang baru dan lebih 
berpengaruh di mana-mana, yaitu humanisme sekular, yang mereka 
percaya bertanggung jawab atas penyesatan yang terjadi di gereja-gereja, 
sekolah, universitas, pemerintahan dan keluarga.  Mereka berjuang 
melawan semua musuh yang mereka anggap sebagai keturunan dari 
humanisme sekular, yaitu evolusionisme, politik dan teologi liberalisme, 
moralitas yang bebas, penyimpangan seksual, sosialisme, komunisme, 
dan segala bentuk yang mengurangi kemutlakan, otoritas yang ineran 
dari Alkitab.25

Mayoritas Moral (The Moral Majority), dengan aksi politisnya, juga dapat 
dilihat sebagai aspek lebih lanjut dari neo-fundamentalisme.

Ringkasan evaluasi dari neo-fundamentalisme
Neo-fundamentalisme dapat diidentifikasi sebagai gerakan modern yang 

sementara berpegang pada doktrin-doktrin fundamental historis Kitab Suci, telah 
berevolusi ke dalam suatu gerakan yang memiliki perspektif dan penekanan yang 
berbeda.  Neo-fundamentalisme tetap setia pada doktrin-doktrin historis iman 
Kristen, tetap teguh dalam mempertahankan doktrin-doktrin itu di mimbar-
mimbar dan di kelas-kelas.  Namun, meskipun fundamentalisme historis telah 
berakar pada raksasa-raksasa seperti Robert Dick Wilson, W. H. Griffith  Thomas, 
Bishop J. C. Ryle, J. Gresham Machen dan banyak lainnya, neo-fundamentalisme 
cenderung untuk menolak intelektualisme dan pendidikan di seminari.

Anti intelektualisme ini telah menghasilkan penyimpangan dari ortodoksi, 
khususnya dapat dilihat dalam gerakan “hanya King James.”  Memang benar 
bahwa fundamentalis yang pertama tentu saja percaya pada inspirasi dari 
otografi, sebagian dari neo-fundamentalis telah cenderung untuk pergi lebih 
jauh dan secara aktual mendukung inspirasi dari King James Version, bahkan 
memasukkannya ke dalam pernyataan doktrinal mereka.
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Neo-fundamentalis juga memiliki kecenderungan kepada arah legalisme, 
menambah pernyataan eksplisit mengenai perilaku pada pernyataan-pernyataan 
doktrinal.

Sebagai tambahan, neo-fundamentalisme juga telah mendukung separa-
sionisme kedua, mengajak untuk menghindari orang Kristen yang tidak mengikuti 
standar kaku mereka.  Dalam mendukung sikap ini, neo-fundamentalisme cen- 
derung ke arah perpecahan, memecah belah gereja, dan memelihara keinginan 
yang tidak sehat di antara orang Kristen yang sejati.  Ini merupakan komentar 
yang tidak baik bagi mereka, yang menganggap memiliki doktrin yang benar. 
Pada akhirnya, doktrin yang benar, seharusnya menghasilkan perilaku yang 
berubah, saling mengasihi di antara sesama (Yoh. 13:34-35; 1Yoh. 2:10, 11; 
3:14).  Kasih merupakan tugas orang Kristen, bahkan pada saat berhubungan 
dalam konflik dengan bidat dan imoralitas.  Perintah mengasihi dalam Alkitab 
harus diperhatikan secara serius, khususnya di mana ada hal-hal yang dapat 
dikompromikan, bukan dalam wilayah sentral doktrin dari iman.

konklusi dari obsErvasi

Dalam konklusi dari bab yang memperlihatkan gambaran yang memalukan 
dan tidak menyenangkan dalam persekutuan gereja yang benar pada masa kini, 
ada dua pengamatan positif perlu ditekankan.  Pertama, evangelikal dan fun-
damentalis percaya, mengajarkan, dan mempertahankan doktrin historis dari 
iman Kristen sebagaimana yang ditemukan dalam Kitab Suci.  Bagian dalam 
buku ini yang disebut “Bagian 2: Teologi Sistematik” ditulis dari sudut pandang 
evangelikal, dan pembaca dibimbing ke arah itu untuk suatu presentasi dari 
doktrin-doktrin yang khusus dari posisi konservatif.

Kedua, dari usaha evangelikal-fundamentalis telah ada banyak perkem- 
bangan yang baik: Penekanan yang kuat pada misi, baik melalui denominasi-
denominasi, demikian pula melalui misi asing yang independen; kebangkitan 
dari kampanye penginjilan (yang paling terlihat adalah dari Billy Graham); 
pertambahan dan pertumbuhan institut Alkitab, sekolah-sekolah Alkitab, dan 
seminari; dan penerbitan evangelikal yang tumbuh subur.  Hasil terkini dari 
semua ini, di Amerika saja ada sekitar lima puluh juta orang menyebut dirinya 
paling tidak secara nominal sebagai sudah lahir baru, dan publik semakin menya- 
dari akan Injil Kristus yang mulia itu dan Injil Kristus lebih dihormati untuk 
didengarkan daripada sebelumnya.
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Dua panDangan teologis bersaing sehubungan dengan peran 
perempuan dalam masyarakat dan di gereja Kristen.  Pandangan komplemen- 
tarian berpegang pada pandangan bahwa status perempuan “setara dengan 
pria di hadapan Allah, dan dalam kepentingan bagi keluarga dan gereja.  
[Mereka] memberikan hikmat dan pandangannya sebagai kontribusi kepada 
keluarga dan gereja . . . Hawa diciptakan untuk ‘menolong’ atau mem- 
perlengkapi Adam dalam banyak hal . . . Ia dapat melengkapi Adam sesuai 
dengan maksud Allah.”1 

Pandangan egalitarian menekankan bahwa perempuan sepenuhnya setara 
dengan pria dalam penciptaan dan penebusan, demikian pula dalam keluarga 
dan dalam masyarakat.  Mereka diciptakan sebagai mitra penuh dan setara, 
yang mana di rumah tangga berarti istri dan suami saling menundukkan diri 
dan memiliki tanggung jawab yang setara.  Perempuan dan pria menjalankan 
kepemimpinan dalam mengasuh anak-anak.  Baik perempuan maupun pria tidak 
boleh berusaha untuk mendominasi yang lain.  Kitab Suci mengindikasikan 
bahwa perempuan diperlengkapi secara setara dengan karunia-karunia yang 
dimiliki oleh pria2 dan oleh karena itu perempuan memiliki hak yang sama 
dalam lingkup pelayanan dan kepemimpinan.

ArgumentAsi dAri Feminisme evAngelikAl

Isu ini yang secara signifikan menjadi pemisah di antara kaum evangelikal 
bukan hanya dalam hal perempuan di dalam pelayanan mempergunakan karunia 
rohani mereka, melainkan juga perihal perempuan di dalam kepemimpinan—
dapatkah perempuan memimpin pria dalam pelayanan?3  Feminis evangelikal 
mengajarkan bahwa perempuan boleh melayani di dalam posisi pelayanan setara 
dengan pria.  Mereka memiliki hak secara alkitabiah untuk melayani sebagai 
pendeta dan posisi-posisi kepemimpinan lainnya di gereja dan masyarakat, 
termasuk mengajar pria.  Beberapa posisi yang mereka anut ini adalah sebagai 
berikut:

Alkitab tidak mengajarkan pria memerintah atas perempuan.  Linda Bellville 
mengatakan: “Pria memerintah sama sekali tidak ada tempatnya secara ekspli-  
sit dalam teologi Alkitab . . . Kaum pria memerintah atas kaum perempuan tidak 
dikutip satu kali pun (bahkan tidak dalam kaitan relasi antara suami dan istri).  

feminisme
evangelikal
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Fakta bahwa pria memerintah atas perempuan tidak ada di PL.  Perempuan di 
mana pun di PL tidak diperintahkan untuk menaati pria (bahkan suaminya), dan 
pria di mana pun di PL tidak diperintahkan untuk memerintah atas perempuan 
(bahkan istrinya).”4

Dalam PB tidak memberikan petunjuk kepemimpinan yang dapat diterapkan 
di segala tempat dan waktu.  Margaret Howe melihat di Kitab Suci diberikan 
prinsip-prinsip tetapi tidak secara spesifik tentang kepemimpinan; oleh karena 
itu gereja-gereja harus memiliki fleksibilitas dalam menerapkan petunjuk Kitab 
Suci, yaitu dengan mengizinkan kepemimpinan bagi perempuan.  Ia mengatakan, 
“Setiap gereja di setiap era harus membuat struktur kepemimpinannya sendiri 
supaya bisa secocok mungkin dengan kebutuhan dari jemaatnya.  Namun 
demikian, PB memang memberikan prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai 
petunjuk untuk merumuskan hal itu.”5

Perempuan melayani sebagai pemimpin di zaman PB dan PL.6  Debora 
dan Huldah merupakan nabi-nabi perempuan pada zaman PL, yang bersama 
dengan perempuan lain memegang peran kepemimpinan.  Melihat ke era para 
rasul, Margaret Howe melihat perempuan sebagai pemimpin dalam pelayanan 
di gereja.  Febe dikenal sebagai diaken (Rm. 6:1), dan Paulus memiliki mitra 
kerja perempuan (Flp. 4:3), dan ia menunjuk Yunias (Rm. 16:7) yang bisa jadi 
merupakan seorang rasul.  Howe menyimpulkan bahwa Paulus, “Menyatakan 
bahwa perempuan akan memimpin jemaat yang beragam di dalam doa dan 
nubuat.  Nubuat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Paulus di sini (1Kor. 14:3; 
24-25), melibatkan berkhotbah dan mengajar.  Pada hari ini, kita mengaitkan 
fungsi-fungsi ini kepada rohaniwan yang ditahbiskan.”7

Larangan Paulus di 1 Timotius 2 bersifat lokal dan sementara.  Suatu isu kritis 
dalam pembahasan teologi feminis secara keseluruhan adalah pernyataan Paulus 
di 1 Timotius 2:12, “Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak 
mengizinkannya memerintah laki-laki; hendaklah ia berdiam diri.”  Apakah ini 
merupakan kebenaran yang tidak dibatasi oleh waktu, atau ini hanya merupakan 
prinsip yang bersifat sementara?  Bagaimana ayat ini seharusnya ditafsirkan di 
abad XXI ini? Apakah perintah Paulus tidak mengizinkan perempuan untuk 
memimpin berlaku sepanjang waktu, atau hal itu hanya peraturan untuk abad 
pertama?  Bagaimana ayat itu seharusnya ditafsirkan di abad XXI ini?  Apakah 
Paulus melarang perempuan untuk memimpin selamanya, atau perintah 
itu hanya berlaku di abad pertama?  Howe berargumen, bahwa “Perintah 
pastoral yang menyatakan, ‘Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan 
juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki’ (1 Tim. 2:12), memiliki 
signifikansi yang bersifat lokal atau sementara.  Apabila dikaitkan dengan 
bagian lain dari PB, maka tidak ditemukan hal itu dipraktekkan secara umum 
oleh Paulus.”8
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Larangan Paulus di 1 Timotius 2 berkaitan dengan pemikiran rabinik- 
nya, yang konflik dengan pemikirannya sebagai orang Kristen—dan bisa jadi 
merupakan satu pernyataan yang keliru.  Paul Jewett melihat konflik dalam 
pemikiran rabinik Paulus dengan pemikirannya sebagai orang Kristen.  Kedua 
pemikiran ini saling bertolak belakang dan tidak dapat diharmonisasikan.9 

Arti dari kephale dalam 1 Korintus 11:3 adalah “sumber,” bukan “kepala.”  
Pembahasan kritikal dalam teologi feminis ialah berkaitan dengan arti dari kephale 
yang biasanya diterjemahkan “kepala” dalam 1 Korintus 11:3.  Oleh karena itu, 
terjemahannya dibaca sebagai berikut, “Pria adalah kepala dari perempuan.”  
Terjemahan itu akan memimpin pada penafsiran tradisional tentang kepemim-
pinan pria atas perempuan.  “Kata kepala di sini harus dipahami sebagai ‘sumber’ 
bukan sebagai ‘kepemimpinan.’  Kristus datang dari Allah; Ia merupakan ‘Anak 
Tunggal Bapa’ (Yoh. 1:14).  Sebagai agen dari penciptaan (Yoh. 1:3), Kristus 
menjadikan manusia menjadi berada . . . dan dari jenis pria, kaum perempuan 
menjadi ada (Kej. 2:21-22).”10  Belleville yang sependapat dengan pemahaman 
di atas, menyatakan: “Apa yang eksplisit adalah bahwa pria merupakan sumber 
dari perempuan—perempuan diciptakan dari pria.”11 

Kesetaraan di antara pria dan perempuan yang seharusnya dijalankan dida- 
sarkan pada Galatia 3:28.  Di teologi feminis, ayat-ayat seperti 1 Korintus 11 
dan 1 Timotius 2 ditafsirkan berdasarkan Galatia 3:28.  Paul Jewett menandai, 
“Di sini kita mendapatkan apa yang bisa dikatakan sebagai ekspresi pertama dari 
hati nurani yang terganggu dari seorang teolog Kristen yang berargumentasi 
sehubungan dengan subordinasi perempuan pada pria.”12  

Paulus mengajarkan saling menundukkan diri.  Kaum feminis berpegang 
pada Efesus 5:21 dengan pengertian saling menundukkan diri: “Bahkan dari 
cara Paulus menulis memperlihatkan bahwa saling menundukkan diri merupakan 
dasar dari pemahamannya tentang bagaimana orang-orang percaya harus ber- 
hubungan satu dengan yang lain . . . Tata bahasa dan sintaksis dari Efesus 
5:18-21 menuntut ide tentang saling menundukkan diri.”13 

PernyAtAAn kePercAyAAn kesetArAAn (Egalitarian)

Organisasi egalitarian Kristen bagi Kesetaraan Biblikal telah mengeluarkan 
pernyataan resmi tentang kepercayaan mereka.  Judulnya adalah “Christians for 
Biblical Equality: Statement on Men, Women And Biblical Equality” (Orang-
orang Kristen yang pro-Kesetaraan Biblikal: Pernyataan Pria dan Perempuan dan 
Kesetaraan Biblikal) dan sebagaimana diperlihatkan berikut ini:14 

 Alkitab mengajarkan kesetaraan sepenuhnya dari pria dan 
perempuan di dalam Penciptaan dan di dalam Penebusan (Kej. 1:26-28, 
2:23, 5:1-2; 1 Kor. 11:11-12; Gal. 3:13, 28, 5:1).
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Alkitab mengajarkan bahwa Allah telah menyatakan diri-Nya sendiri 
dalam totalitas Kitab Suci, Firman Allah yang berotoritas (Mat 5:18; 
Yoh. 10:35; 2 Tim. 3:16; 2 Pet. 1:20-21).  Kami percaya bahwa Kitab 
Suci harus diinterpertasikan secara holistik dan tematik.  Kami juga 
mengakui kepentingan untuk membuat perbedaan antara inspirasi dan 
interpretasi: Inspirasi berkaitan dengan dorongan dan kontrol Allah, 
sehingga seluruh kanon Kitab Suci adalah Firman Allah; interpretasi 
berkaitan dengan aktivitas manusia yang berusaha untuk memahami 
kebenaran yang telah diwahyukan selaras dengan Kitab Suci secara 
keseluruhan dan di bawah pimpinan Roh Kudus.  Orang Kristen harus 
terus-menerus menyelidiki iman dan praktisi mereka di bawah terang 
Kitab Suci supaya benar-benar selalu alkitabiah.

Kebenaran-kebenaran yang alkitabiah
Penciptaan
1. Alkitab mengajarkan bahwa baik pria maupun perempuan diciptakan

seturut dengan gambar Allah dan memiliki relasi secara langsung dengan 
Allah, serta bersama-sama berbagian dalam tanggung jawab melahir- 
kan dan mengasuh anak-anak dan berkuasa atas tatanan ciptaan (Kej. 
1:26-28).

2. Alkitab mengajarkan bahwa perempuan dan pria diciptakan sebagai
mitra yang penuh dan setara.  Kata “penolong” (ezer) digunakan untuk 
perempuan di Kej. 2:18, yang merujuk pada Allah dalam kebanyakan 
penggunaan di PL (mis., 1 Sam. 7:12; Maz 121:1-2).  Akibatnya kata 
yang terkandung tidak memiliki implikasi apa pun dengan subordinasi 
perempuan atau inferioritas.

3. Alkitab mengajarkan bahwa pembentukan perempuan dari pria mende- 
monstrasikan kesatuan fundamental dan kesetaraan dari umat manusia 
(Kej. 2:21-23).  Di Kejadian 2:18, 20 kata “sepadan” (kenegdo) menun- 
jukkan kesetaraan dan kepadanan.

4. Alkitab mengajarkan bahwa pria dan perempuan merupakan partisipan
di dalam Kejatuhan: Adam sama bersalahnya dengan Hawa (Kej. 3:6; 
Rm. 5:12-21; 1Kor. 15:21-22).

5. Alkitab mengajarkan bahwa penguasaan Adam atas Hawa merupakan
akibat dari kejatuhan dan bukan bagian dari tatanan penciptaan dari sejak 
awal.  Kejadian 3:16 merupakan suatu prediksi dari akibat Kejatuhan 
bukan merupakan rumusan dari tatanan Allah yang seharusnya.

Penebusan
6. Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus datang untuk menebus perem- 

puan dan pria.  Melalui iman di dalam Kristus, kita menjadi anak-anak 
Allah, satu di dalam Kristus, dan ahli waris atas berkat-berkat keselamatan 
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tanpa memandang ras, status sosial atau gender (Yoh. 1:12-13; Rm. 
8:14-17; 2Kor. 5:17; Gal. 3:26-28).

Komunitas
7. Alkitab mengajarkan bahwa di hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas pria 

dan perempuan juga.  Tanpa perbedaan, Roh Kudus tinggal dalam kaum 
perempuan dan kaum pria, dan dalam kedaulatan-Nya mengaruniakan 
karunia-karunia tanpa memandang gender (Kis. 2:1-21; 1Kor. 12:7, 11, 
14:21).

8. Alkitab mengajarkan bahwa baik perempuan dan pria dipanggil untuk
mengembangkan karunia rohani mereka dan menggunakannya sebagai 
pengelola dari anugerah Allah (1Ptr. 4:10-11).  Baik pria maupun perem- 
puan dikaruniakan dan dikuatkan untuk melayani seluruh Tubuh 
Kristus, di bawah otoritas-Nya (Kis. 1:14; 18:26; 21:9; Rm. 16:1-7, 
12-13, 15; Flp. 4:2-3; Kol. 4:15; lih. juga Mrk. 15:40-41; 16:1-7; Luk. 
8:1-3; Yoh. 20:17-18; bdk. juga dengan contoh-contoh di PL: Hak. 
4:4-14; 5:7; 2Taw. 34:22-28; Ams. 31:30-31; Mik. 6:4)

9. Alkitab mengajarkan bahwa di organisasi PB, perempuan dan pria sama-
sama bernubuat, menjadi imam dan mengemban fungsi kerajaan (Kis. 
2:17-18; 21:9; 1Kor. 11:5; 1Ptr. 2:9-10; Why. 1:6; 5:10).  Oleh karena 
itu, beberapa teks yang terpisah yang terlihat membatasi kebebasan 
penebusan secara penuh bagi perempuan tidak boleh diinterpertasikan 
begitu saja dan berkontradiksi dengan bagian lain dari Kitab Suci, tetapi 
interpretasi mereka harus memperhitungkan relasi mereka dengan peng- 
ajaran yang lebih luas dari Kitab Suci dan seluruh konteks mereka (1Kor. 
11:2-16; 14:33-36; 1Tim. 2:9-15).

10. Alkitab menjelaskan fungsi dari kepemimpinan sebagai memperleng-    
kapi orang lain dalam pelayanan, bukan berkuasa atas mereka (Mat. 
20:25-28; 23:8; Mrk. 10:42-45; Yoh. 13:13-17; Gal. 5:13; 1Ptr. 5:2-3).

Keluarga
11. Alkitab mengajarkan bahwa para suami dan para istri sama-sama ahli

waris dari anugerah hidup yang kekal dan mereka sama-sama terikat 
dalam suatu relasi saling menunduk dan tanggung jawab (1Kor. 7:3-5; 
Ef. 5:21; 1Ptr. 3:1-7; Kej. 21:12). Fungsi dari suami sebagai “kepa-
la” (kephale) harus dipahami dalam arti menyerahkan dirinya dalam kasih 
dan pelayanan, dalam relasi saling menundukkan diri ini.
      Alkitab mengajarkan bahwa baik para ibu maupun para bapak harus 
menjalankan peran pemimpin dalam merawat, melatih, mendisiplin dan 
mengajar anak-anak mereka (Kel. 20:12; Im. 19:3; Ul. 6:6-9; 21:18-21; 
27;16; Ams. 1:8, 6:20; Ef. 6:1-4; Kol. 3:20; 2Tim. 1:5; lih. juga Luk. 
2:51).
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aplikasi
Komunitas 
1. Di dalam gereja, karunia-karunia rohani pada perempuan dan pria harus

diakui, dikembangkan dan digunakan dan pelayanan dan pengajaran pada 
semua level keterlibatan: sebagai pemimpin kelompok kecil, konselor, 
fasilitator, administrator, penyambut tamu, pelayanan perjamuan kudus, 
dan anggota yayasan dan dalam pelayanan pastoral, mengajar, berkhotbah 
dan ibadah.
      Dengan demikian, gereja akan menghormati Allah sebagai sumber 
dari karunia-karunia rohani itu.  Gereja itu juga akan menggenapi mandat 
Allah dalam penatalayanan tanpa kehilangan dalam kerajaan Allah sebagai 
akibat separuh dari anggota gereja dikeluarkan dari posisi dan tanggung 
jawab.

2. Di dalam gereja, pengakuan publik harus diberikan pada perempuan dan
pria yang menjalankan pelayanan dan kepemimpinan.
      Dengan demikian, gereja akan menjadi model kesatuan dan kehar- 
monisan yang harus menjadi ciri khas komunitas orang-orang percaya.  
Di tengah dunia yang terpecah oleh diskriminasi dan pemisahan, gereja 
harus tidak serupa dengan pemikiran dunia atau orang tidak percaya 
yang telah membuat perempuan merasa inferior karena menjadi perem-
puan.  Hal ini akan menolong untuk mencegah mereka meninggalkan 
gereja atau menolak iman Kristen.

Keluarga
3. Di dalam rumah tangga Kristen, suami dan istri saling menopang dalam

usaha untuk memenuhi pilihan, kerinduan dan aspirasi masing-masing.  
Masing-masing pasangan tidak saling mendominasi, melainkan masing-
masing bertindak sebagai pelayan bagi yang lainnya, dalam kerendahan 
hati dan menganggap pasangannya lebih baik daripada dirinya.  Pada 
waktu mengalami jalan buntu, mereka harus mencari resolusi melalui 
cara Firman Tuhan bagaimana mengatasi konflik, bukannya salah satu 
pasangan berusaha memaksakan kehendaknya kepada yang lain.
     Dengan demikian, suami dan istri akan menolong rumah tangga 

Kristen bertahan teguh melawan penggunaan otoritas dan kuasa yang 
tidak pantas dan akan melindungi rumah tangga dari pelecehan terhadap 
isteri dan anak yang kadang-kadang secara tragis disebabkan oleh karena 
menurut pada interpretasi  bahwa suami adalah “kepala” dari istri.

4. Di dalam keluarga Kristen, para pasangan harus belajar untuk berbagi
tanggung jawab kepemimpinan atas dasar karunia-karunia, keahlian 
dan ketersediaan waktu, dengan memperhatikan atau memperhitung-
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kan akibat yang akan diterima oleh pasangannya apabila keputusan itu 
diambil.
      Dengan melakukan hal itu, para pasangan akan belajar untuk meng- 
hormati kompetensi-kompetensi mereka dan saling melengkapi mereka.  
Hal ini akan mencegah salah satu pasangan dari menjadi yang kalah, 
dan sering kali dipaksa untuk melakukan manipulasi untuk menjaga 
harga dirinya.  Dengan mendirikan pernikahan di atas dasar kemitraan, 
pasangan ini akan terlindungi dari masuk dalam gelombang pernikahan 
yang mati dan tercerai sebagai akibat dari pernikahan yang diskriminatif.

5. Dalam rumah tangga Kristen, pasangan yang memiliki pola hidup
dikarakterisasikan oleh kebebasan yang mereka temukan dalam Kristus 
akan melakukannya tanpa mengalami perasaan bersalah atau menjadi 
munafik.  Mereka dengan bebas akan muncul dari “tradinasionalisme” 
yang tidak alkitabiah dan bersuka cita dalam pertanggungan jawab 
bersama dalam Kristus.
     Dengan melakukan hal itu, mereka akan secara terbuka mengeks- 
presikan ketaatan mereka kepada Kitab Suci, dan mereka akan menjadi 
teladan bagi pasangan yang lain dalam usaha mencari kebebasan dalam 
Kristus, dan mereka akan berdiri melawan pola dari dominasi dan keti- 
daksetaraan yang kadang-kadang diajarkan di dalam gereja dan keluarga.
     Kami percaya bahwa kesetaraan yang alkitabiah sebagaimana yang 
direfleksikan dalam dokumen ini adalah selaras dengan Kitab Suci.
     Kami berpegang kepada kesatuan di dalam keyakinan kami bahwa 
Alkitab, secara keseluruhan, adalah Firman yang memerdekakan yang 
memberikan cara yang paling efektif bahwa perempuan dan pria untuk 
menggunakan karunia-karunia yang diberikan oleh Roh Kudus untuk 
melayani Allah.

Dokumen ini disusun oleh Gilbert Bilezikian, W. Ward Gasque, Stanley 
N. Gundry, Gretchen Gaebleein Hul, Catherine Clark Kroeger, Jo Anne Lyon 
dan Roger Nicole.  Masih banyak lagi yang lainnya yang juga setuju dengan 
pandangan ini.

ringkAsAn evAluAsi dAri Feminisme evAngelikAl

1. Sangatlah penting dan vital untuk menghormati dan memuji kaum
perempuan dalam level personal, di rumah dan memberikan kesempatan untuk 
melayani dalam pelayanan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Suci.  Hal 
ini harus menjadi perhatian bagi semua orang Kristen.
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2. Galatia 3:28 menjelaskan bahwa semua orang percaya, termasuk pria
dan perempuan memiliki status spiritual yang sama di hadapan Allah.  Semua 
orang percaya apapun gendernya adalah “di dalam Kristus.”  Secara spiritual 
mereka setara.

3. Sangatlah keliru kalau kita berusaha untuk memakai Galatia 3:28 sebagai 
suatu dasar argumentasi untuk mengizinkan perempuan untuk melayani dalam 
semua posisi di dalam pelayanan yang terbuka untuk kaum pria, termasuk 
pelayanan pastoral dan berkhotbah.  Galatia 3:28 terbatas pada isu tentang 
keselamatan; hal itu ditekankan dalam konteks.  Feminis menggunakan ayat ini 
untuk menekankan bahwa perempuan memiliki otoritas yang setara dengan pria 
di rumah maupun dalam pelayanan, tetapi ayat ini “tidak mengatakan bahwa 
perbedaan dan pembatasan dari jenis kelamin dihapuskan dalam Kristus.  Apabila 
ayat itu mengajarkan hal yang demikian, maka ayat itu juga harus mengatakan 
bahwa perbedaan antara tuan dan hamba dihapuskan di antara orang percaya.  
Tetapi, Paulus tidak pernah menggunakan argumentasi seperti itu pada waktu ia 
menulis kepada Filemon tentang budaknya Onesimus.  “Tidak ada perbedaan”” 
antara terikat dan bebas tidak berarti bahwa Onesimus dibebaskan dari tuan 
Kristennya.  “Tidak ada perbedaan” antara Yahudi dan Yunani tidak berarti 
bahwa setelah Paulus menjadi orang percaya ia tidak menjadi orang Yahudi lagi 
(2Kor. 11:22; Rm. 11:1).  “Tidak ada perbedaan” antara pria dan perempuan 
berarti tidak ada perbedaan dalam hak kerohanian, bukan aktivitas.”15

Komentar Jewett tentang hati nurani Paulus yang berkaitan dengan Galatia 
3:2816  mengangkat isu yang lain—dan itu merupakan isu yang signifikan: yaitu 
ineransi Kitab Suci.  Apabila Paulus membuat kesalahan pada waktu menulis 
Efesus 5 atau 1 Korintus 11 atau 1 Timotius 2, maka Kitab Suci tidak bisa 
dipercaya, dan apabila ia tidak bisa dipercaya dalam hal ini, bagian mana dari 
Kitab Suci yang bisa dipercaya?  Kepercayaan Jewett menciptakan efek domino 
yang menyatakan bahwa Kitab Suci tidak bisa dipercaya.  Konklusi dari Wayne 
House layak untuk diperhatikan sehubungan mengutip problem dari feminisme 
evangelikal: “Pertama adalah pandangan yang rendah terhadap inspirasi Alkitab; 
Kedua adalah metode yang tidak tepat dalam interpretasi Alkitab.”17  Kita dapat 
menyimpulkan lebih lanjut bahwa feminisme evangelikal berada di luar 
wilayah evangelikalisme.  Ini merupakan pandangan liberal dari Kitab Suci 
dan peran kaum pria dan Kaum perempuan, sebagaimana dapat dilihat 
dalam konklusi yang dibuat oleh Jewett tentang kontradiksi dalam pemikiran 
Paulus berkaitan dengan 1 Timotius 2.

Tetapi, apabila Paulus melakukan kesalahan di 1 Timotius 2, di mana lagi 
dia melakukan kesalahan?  Dalam pernyataannya yang terdahulu tentang Kristus 
sebagai satu-satunya pengantara antara Allah dengan manusia di 1 Timotius 
2:6?  Megapa 1 Timotius 2:5, 6 harus diterima sebagai hal yang dipercayai dan 
1 Timotius 2:12 ditolak oleh karena salah?  Seluruh pendekatan pada Kitab 
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Suci menjadi subjektif.  Inspirasi Kitab Suci diangkat, dan penalaran ditinggi-          
kan sebagai otoritas.

Konklusi yang tepat berkaitan dengan pernyataan Paulus adalah penting: 
“Apabila Alkitab adalah Firman Allah, maka interpretasi-interpretasi ini bukan 
sekedar interpretasi dari Paulus; mereka adalah interpretasi Allah atas Firman-Nya 
sendiri . . . Apabila saya percaya Alkitab adalah Firman Allah, maka saya harus 
percaya bahwa Paulus atau penulis lainnya tidak membuat kekeliruan dalam 
menginterpretasikan PL atau memberikan penafsiran PL yang dapat kita tolak 
serta mengajukan interpretasi yang lebih baik dari kita sendiri.”18  Satu aspek dari 
perkembangan posisi egalitarian adalah “menolak Kitab Suci sebagai otoritas kita 
dan memutuskan pertanyaan ini atas dasar pengalaman dan inklinasi pribadi.”19

4. Apabila prinsip-prinsip Kitab Suci “fleksibel” sehingga ia bisa dirubah
menjadi memiliki arti yang berlawanan, bagian mana lagi yang bisa diubah 
dan memiliki arti yang kontras dengan yang dinyatakan dalam pernyataan  
semula?  Hal ini tentu saja mengangkat otoritas Kitab Suci dan menaruh otoritas 
pada kreativitas dari pembaca.

5. Apabila Kitab Suci PB tidak aplikatif “di semua tempat dan waktu,”
apa atau siapa yang menjadi standar?  Masyarakat dan penalaran menjadi oto- 
ritas.  Apa yang disebut sebagai kebutuhan dari anggotanya mengakibatkan 
penyesuaian Kitab Suci pada kebutuhan dari jemaat sebagaimana yang dipandang 
oleh pemimpinnya.  Posisi ini menjadikan segala sesutu relatif.  Jadi, tidak ada 
yang absolut.  Namun demikian, Alkitab sangat spesifik tentang peran-peran 
kepemimpinan dan keluarga.  Apabila kaum pria sebagai pemimpin bisa diha- 
puskan, mengapa tidak dihapuskan juga perintah untuk anak-anak harus menaati 
orang tua atau karyawan pada tuannya?  Hal ini muncul pada konteks yang sama 
(Ef. 5:22-6:9).  Lebih lanjut, siapa yang menentukan apa yang “lokal dan yang 
sementara?”  Di dalam konteks perintah Paulus di 1 Timotius 3:1-13.  Apabila 
yang pertama ditolak, demi konsistensi, maka yang kemudian juga harus ditolak?  
Problem yang serius dengan interpretasi feminis adalah hal itu menjadi metode 
“pilih dan pilah,” dengan penalaran dan budaya yang menjadi hakim atas Kitab 
Suci.

6. Arti dari kephale (kepala) sebagai “sumber” menyajikan kesulitan leksikal
yang serius.  Meskipun Scanzoni dan Hardesty mengusulkan “kepala” di sini 
secara terang berarti ‘sumber’”20 hal itu tidaklah jelas dalam studi leksikal.  Tidak 
ada daftar untuk kephale sebagai “sumber”  di dalam Leksikon utama yang ditulis 
oleh Bauer, Arndt, Gingrich dan Danker atau Thayer atau Cremer atau Moulton 
dan Miligan.21

Dalam studi yang ekstensif dari Wayne Grudem tentang kephale, ia mende- 
monstrasikan bahwa kata itu tidak berarti “sumber” pada masa PB.22  Grudem 
menyatakan, “Mereka yang mengklaim bahwa kephale dapat berarti ‘sumber’ 
pada masa PB harus menyadari bahwa klaim itu selama ini tidak didukung oleh 
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semua literatur Yunani, dan oleh karena itu klaim ini tidak didukung oleh fakta 
yang riil.”23  Grudem berargumen bahwa “semua standar leksikon dan kamus 
Yunani PB mendaftarkan arti “berotoritas atas” untuk kephale, “kepala.”24

Grudem menyimpulkan bahwa dalam studi monumentalnya dalam peng- 
gunaan kephale sebanyak 2.336 kali, tidak ada kejadian yang bisa ditemukan 
di mana kephale pernah berarti “sumber” atau “asal mula.”25  Lebih lanjut, 
egalitarian tidak menghasilkan satu contoh di mana kephale pernah berarti 
“sumber” atau “seseorang yang tidak memanfaatkan tubuhnya: Atau “yang 
pra-eminent,” sebagaimana yang diklaim oleh mereka.26  Namun demikian, 
sayang sekali egalitarian terus menyatakan bahwa secara eksplisit, kephale itu 
berarti “sumber.”27  Hal ini merupakan ketidakjujuran intelektual.  Riset yang 
begitu banyak telah membuktikan sebaliknya.

Tetapi, ada satu problem teologis yang sama seriusnya dengan mengusulkan 
kephale (“kepala”) berarti “sumber” di 1 Korintus 11:3, yang dibaca: “Tetapi 
aku mau, supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu Kepala dari tiap-tiap laki-laki 
ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki dan Kepala dari Kristus ialah 
Allah.”  Apabila kepala berarti “sumber,” maka frasa terakhir harus dibaca, “Allah 
adalah sumber dari Kristus.”  Hal itu dapat berarti bahwa Allah Bapa menjadikan 
Kristus menjadi berada, yang dapat berarti bahwa Kristus tidak kekal.  Hal itu 
menyangkali keilahian dari Kristus dan karena itu menyangkali Tritunggal.  Hal 
ini berakibat pada kejatuhan dari doktrin utama dari iman Kristen—meng-
hancurkan iman Kristen.

7. Konsep saling menundukkan diri bukan hanya tidak alkitabiah, melainkan
juga secara logika kontradiksi.28  Di Efesus dan di Kolose, tunduknya isteri 
pada suami (Ef. 5:22; Kol. 3:18) adalah dalam konteks anak-anak tunduk pada 
orang tuanya (Ef. 6:1-3; Kol. 3:20) serta para hamba pada tuannya (Ef. 6:5- 
8; Kol. 3:32).  Apabila para suami juga harus tunduk pada istri mereka, maka 
penafsiran yang tepat adalah di dalam konteks yang juga menuntut para orang 
tua tunduk pada anak-anak mereka dan para tuan tunduk pada hamba-hambanya.  
Kekeliruan selanjutnya yang dilakukan di dalam penafsiran kaum feminis adalah 
kesalahpahaman terhadap Efesus 5:21.  Ini bukan merupakan suatu pernyataan 
yang mendukung konsep saling menundukkan diri, komentar-komentar sebe- 
lumnya menyatakan natur ketidaklogisan dari argumentasi itu.  Seharusnya, hal 
itu harus dinyatakan sebagai suatu pernyataan topik yang memperkenalkan 
tidak contoh dari menundukkan diri: Istri kepada suami (5:22-33), anak-anak 
kepada orang tua (6:1-4), dan hamba terhadap tuan (6:5-9).

8. Seperti yang dipertahankan oleh pernyataan iman egalitarian, pernyataan 
mengenai “beberapa teks khusus yang tampaknya melarang kemerdekaan penuh 
bagi perempuan seharusnya tidak ditafsirkan begitu saja dan bertentangan 
dengan bagian Alkitab yang lain” memunculkan isu mendasar mengenai otoritas 
Alkitab.  Harus berapa kali Allah mengatakan sesuatu sampai pernyataan tersebut 
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menjadi sah?  Tentu saja, Allah hanya perlu berfirman sekali saja untuk dapat 
dipercaya.  Satu ayat tidak bisa dikesampingkan begitu saja hanya karena terlihat 
bertentangan dengan bagian Alkitab yang lain.  Setiap bagian Alkitab harus 
benar-benar diperhatikan dan ditafsirkan secara tabula rasa—tanpa membacanya 
menurut keinginan pembaca.

9. Isu utama sepertinya mengenai otoritas Alkitab.  Banyak dari argumen-
argumen kaum feminis yang meniadakan Alkitab dan merendahkan otoritasnya. 
Beberapa orang egalitarian berkata bahwa Paulus melakukan kesalahan dalam 
memberi alasan ketika ia menghubungkan penundukan wanita terhadap laki-
laki karena urutan penciptaan (1Tim. 2:12-14).  “Posisi ini menyebabkan gereja 
masa kini tidak menaati penjelasan 1 Tim. 2:11-15 dengan mengatakan bahwa 
ayat tersebut salah.”29

Satu pertanyaan serius dapat ditanyakan: “Apakah otoritas Alkitab benar-
benar hal utama bagi kaum egalitarian, atau adakah mentalitas tertentu yang 
mengakar sehingga feminisme menjadi hal yang utama dan Alkitab menjadi hal 
yang kedua?”30  

Pertimbangan yang melegakan mengenai arah feminisme evangelikal amat 
menakutkan: Penolakan terhadap apapun yang maskulin, merubah pemahaman 
kita mengenai Allah Bapa dan mengajak orang-orang untuk menganggap Allah 
sebagai “Ibu,” bahkan mendukung pengesahan homoseksualitas—semuanya 
hanya karena perasaan tidak menyukai apa pun yang bersifat maskulin.31
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Perkembangan Historis Teologi Karismatik
Pada awal abad XX, kebangunan Pentakosta dan Karismatik diawali dengan 

jumlah anggota yang sedikit, tetapi pada tahun 1989 jumlah anggotanya di 
seluruh dunia mencapai 353 juta orang.1  “Pentakostalisme Klasik” dimulai 
tanggal 1 Januari 1901, pada waktu Agnes Ozman berbahasa lidah di Bethel 
Bible School di Topeka, Kansas.  Gerakan yang telah menyebar ke seluruh dunia 
ini dimulai dalam Azusa Street Revival 1906-1907 di Los Angeles oleh William 
Seymour, seorang pendeta dan guru dari misi black holiness.  Dari situ gerakan 
ini menyebar ke seluruh negara Amerika dan ke seluruh dunia.  Sidang Jemaat 
Allah merupakan denominasi Pentakosta terbesar.

Kebangunan karismatik merupakan gerakan yang terkini.  Istilah “Second 
Wave” (Gelombang Kedua) dimulai oleh Dennis Bennet seorang Episko-
palis pada tahun 1960 yang kemudian tersebar ke denominasi Protestan dan 
Roma Katolik.

Pentakosta dan Karismatik memiliki beberapa perbedaan antara teologis 
dan eklesiologis.  Secara teologis, Pentakosta menganut kepercayaan bahwa 
“karya anugerah mendahului pertobatan, di mana baptisan Roh Kudus dibuk- 
tikan dengan glossolalia (berbicara dalam bahasa lidah).”2  Karismatik tidak 
mengajarkan keharusan berbahasa lidah sebagai bukti karya kedua dari 
anugerah.  Namun demikian, keduanya mengakui semua karunia Roh Kudus 
masih terus berlaku sampai sekarang.  Secara eklesiastikal, Pentakostalisme 
merepresentasikan denominasi-denominasi Pentakosta klasik: Assemblies of 
God, Church of God (Cleveland, Tennessee), Church of God in Christ, United 
Pentecostal  Church, Apostolic Pentecostal Church, dan International Church of 
Foursquare Gospel.  Karismatik lingkupnya lebih luas, mereka bisa ditemukan 
di denominasi-denominasi utama Protestan dan Roma Katolik.

Grup yang berciri lain disebut “Third Wave”3 (Gelombang Ketiga), sebuah 
istilah yang dibuat oleh Peter Wagner.  Mereka mengidentifikasikan diri dengan 
Gelombang Pertama (Pentakostalisme) dan Gelombang Kedua (kebangunan 
karismatik) dalam penekanannya atas kesembuhan, pengusiran setan, dan 
penerimaan wahyu.  Namun Third Wave memiliki ciri tersendiri yang berbeda 
dengan mereka, yaitu dalam praktik di tengah jemaat, biasanya pendekatan 
Kharismatik pada karunia-karunia lebih merata atau seimbang.

Teologi
karismaTik
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Pengakuan Doktrinal dari Teologi Karismatik 
Pengakuan doktrinal berikut ini tidak selalu benar dalam semua segmen 

karismatik.4  Karismatik memiliki rentangan doktrinal yang cukup luas, yaitu 
mulai dari penganut pengakuan positif dan penyataan beriman di satu sisi (injil 
kesehatan dan kekayaan)5  sampai pada penganut Pentakosta klasik di sisi lainnya.

Baptisan di dalam Roh Kudus.6    Persekutuan Pentakosta di Amerika Utara 
menyatakan, “Kami percaya bahwa Injil yang utuh mencakup kekudusan hati 
dan hidup, kesembuhan untuk tubuh, dan baptisan di dalam Roh Kudus yang 
ditunjukkan dengan berbicara dalam bahasa lain sebagaimana pemberian Roh 
Kudus pada waktu pengucapan.”  Mereka mengutip Kisah Para Rasul 2:1-4 
dan 11:16 sebagai dasar Alkitabnya.  Pentakosta membedakan antara semua 
dibaptis oleh satu Roh ke dalam tubuh Kristus (1Kor. 12:13) dengan dibaptis di 
dalam Roh Kudus, yang dibuktikan dengan berbahasa lidah (Kis. 11:16).  Kaum 
Pentakosta mengakui bahwa semua orang percaya didiami oleh Roh Kudus, 
namun ada sebagian yang dipenuhi, “penetrasi penuh” atau “dibebaskan” oleh 
Roh Kudus.  Sinonim lain, “mengalami pencurahan,” yang berarti Roh Kudus 
“mengklaim orang itu secara total.”

Baptisan di dalam Roh Kudus terjadi setelah keselamatan (Kis. 2:1-4; 
8:17; 11:17; 19;5-56) sebagaimana yang dinyatakan Sidang Jemaat Allah (The 
Assemblies of God): “Pengalaman yang indah ini berbeda dari pengalaman 
kelahiran baru dan terjadinya setelah pengalaman kelahiran baru.”  Baptisan 
di dalam Roh Kudus tidak harus terjadi secara kronologis setelah kelahiran 
baru, tetapi secara logis harus berurutan.  Jadi, seseorang bisa saja percaya 
kepada Kristus tetapi belum menerima karunia Roh Kudus.  Beberapa penganut 
kharismatik menyatakan bahwa semua orang Kristen telah menerima Roh     
Kudus pada saat keselamatan.  Berkaitan dengan pengudusan, beberapa kaum 
Pentakosta melihatnya sebagai karya anugerah kedua, setelah penyelamatan 
tetapi sebelum baptisan di dalam Roh.  Pada umumnya Sidang Jemaat Allah dan 
Karismatik percaya pengudusan bukan merupakan karya kedua dari anugerah.

Kaum Pentakosta dan Karismatik juga percaya bahwa berbahasa lidah 
merupakan suatu “bukti awal” dari baptisan Roh (Kis. 2:4; 10:45-46; 19:6; 
1Kor. 14:18).  Apabila diparalelkan dengan Kristus dan orang percaya, tujuan 
dari baptisan Roh adalah kekuatan spiritual untuk bersaksi (Luk. 24:49; Kis. 
1:8) dan “melakukan karya-karya yang penuh kuasa” (Mat. 4:23; 12:28; Yoh. 
14:12; Kis. 2:43).  Kondisi-kondisi yang harus ada untuk baptisan Roh adalah 
iman, doa, ketaatan dan penyerahan diri.

Berbahasa lidah.  Istilah glossolalia, yang berarti “berbicara dalam lidah,” 
merupakan pengajaran Pentakosta dan Karismatik yang didasarkan pada Kisah 
Para Rasul 2:4, 11; 10:45-46; 19:6 dan 1 Korintus 14.  Namun demikian, 
bahasa lidah di Kisah Para Rasul dan Korintus dapat dibedakan.  Kisah Para 
Rasul membahas tentang bahasa lidah yang dapat dipahami, karena berbicara 
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dalam bahasa yang sudah dikenal, sehingga tidak membutuhkan penerjemah.  
Para rasul langsung bisa dipahami oleh orang-orang yang berbicara dalam bahasa 
yang sama.  Di 1 Korintus, mereka membutuhkan penerjemahan.  Karismatik 
Lutheran, Larry Christenson menjelaskan berbahasa lidah sebagai suatu bahasa, 
tetapi suatu bahasa yang mengekspresikan perasaan atau pikiran.  Oleh karena 
itu, berbicara dalam bahasa lidah tidak perlu harus merupakan bahasa yang 
dikenal, tetapi “ungkapan supranasional” yang mengekspresikan perasaan dan 
pikiran kepada Allah yang memahami ungkapan-ungkapan ini.7

Pentakosta klasik mengajarkan bahwa bahasa lidah di Kisah Para Rasul 
merupakan bukti dari baptisan di dalam Roh, sedangkan bahasa lidah 1 Korin- 
tus merupakan karunia berbahasa lidah.8  Sebagian dari kaum Pentakosta mene- 
kankan bahwa berbahasa lidah itu merupakan keharusan sebagai bukti bahwa 
orang itu telah menerima Roh Kudus.  Sedangkan kaum Kharismatik cenderung 
untuk tidak menekankan kepentingan dari berbahasa lidah.  Chuck Smith menya- 
takan “Kami pasti tidak menganut bahwa setiap orang harus berbahasa lidah.”9 

Pewahyuan yang terus berlanjut.  Kaum Pentakosta dan Karismatik meng- 
ajarkan bahwa karunia bernubuat (pemberian wahyu Ilahi) masih berlangsung 
sampai sekarang.10  Sebagai contoh adalah buku The Vision dari David Wilkerson.  
Penganut Karismatik seperti Kenneth Hagin Sr. telah mengajarkan tentang 
pewahyuan Ilahi yang masih terus berlanjut.  Hagin menyatakan “Ketika firman 
pengetahuan telah bekerja di dalam hidup saya setelah saya dipenuhi oleh Roh 
Kudus, saya bisa memiliki pengetahuan tentang orang-orang, tempat-tempat dan 
hal-hal lain secara supranatural.  Kadang-kadang saya mendapatkan pengetahuan 
itu melalui visi.  Kadang-kadang pada saat saya sedang berkhotbah, awan akan 
muncul dan mata saya akan dibukakan sehingga saya dapat melihat suatu visi 
tentang seseorang yang sedang berada di tengah jemaat.”11 

Mereka mengakui bahwa wahyu khusus Allah telah selesai bentuknya mela- 
lui kesaksian para rasul, namun J. Rodman Williams mengajarkan bahwa wahyu 
khusus terus berlanjut: “Allah menyatakan diri-Nya sendiri kepada mereka yang 
berada di komunitas Kristen.  Wahyu ini lebih rendah dibandingkan dengan 
wahyu khusus yang dinyatakan di Kitab Suci.”12  Pewahyuan yang terus berlanjut 
ini bertujuan untuk memperluas wahyu tentang Kristus dari orang-orang percaya 
(Ef. 1:17) dan untuk membangun komunitas Kristen (1Kor. 14:26).13 

Karunia menyembuhkan.14  Kaum Pentakosta dan Karismatik pada umum- 
nya mengajarkan adanya kesembuhan di dalam penebusan (Kristus mati untuk 
penyakit kita dan dosa-dosa kita), dan atas dasar itu orang Kristen dapat mengklaim 
kesehatan.15  Karunia menyembuhkan didasarkan pada otoritas Kristus yang 
diberikan pada para rasul (Mat. 10:7-8; Mrk. 6:7-11; Luk. 9:1-6).  Oleh karena 
itu, “penyembuhan dan pembebasan dari kuasa iblis merupakan bagian integral 
dari penginjilan.”  Pengajaran dan penyembuhan keduanya dianggap sebagai 
pemberitaan Injil (Mat. 14:14; Mrk. 6:34; Luk. 9:11).  PB mempresentasikan 
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penyembuhan ini dengan beberapa cara: (1) penyembuhan dapat terjadi melalui 
pemberitaan Firman Tuhan; (2) mereka yang memberitakan Injil dapat memiliki 
karunia menyembuhkan yang berdampak pada keselamatan; (3) penyembuhan 
dapat terjadi melalui pelayanan dan doa dari para penatua; (4) orang-orang 
tertentu dapat memiliki karunia menyembuhkan, baik mereka yang berada di 
dalam atau di luar komunitas.

Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat.16  Gerakan tanda-tanda dan mukjizat-
mukjizat dikaitkan dengan John Wimber.  Ia adalah seorang pendeta Vineyard di 
Anaheim, California.  Gerakan ini ada hubungan juga dengan Third Wave, yang 
menekankan kepentingan dari tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat menyertai 
pemberitaan Injil menurut Matius 10:7-8.

Tumbang di dalam Roh.17  Di dalam fenomena ini seseorang “dikalahkan 
oleh Roh” atau “jatuh di bawah kuasa” dari Roh Kudus dan tergeletak.  Hal itu 
dianggap suatu pengalaman “spiritual yang dalam,” yang mana seseorang telah 
“kehilangan perasaan atau kendali” dan bahkan tidak merasakan sakit apabila 
pada waktu ia jatuh, orang yang seharusnya menangkap dia, luput menangkapnya.  
Pengalaman itu berlangsung biasanya beberapa detik atau menit.  Fenomena ini 
juga ada di agama-agama lain.  Di dalam tradisi-tradisi Pentakosta dan Karismatik, 
Maria B. Woodworth-Etter, Kathryn Kuhlman, Kenneth Hagin Sr., Charles dan 
Frances Hunter memiliki afiliasi yang paling dekat dengan pandangan ini.  Kitab 
Suci dipakai untuk mendukung fenomena ini (Kej. 15:12-21; 1Sam. 19:20; 
Mat. 17:1-6; 28:1-4; Yoh. 18:1-6; Kis. 9:4; 26;14).  Namun demikian, “Tidak 
ada bukti alkitabiah untuk mendukung pengalaman tersebut merupakan suatu 
hal yang normatif dalam kehidupan orang Kristen.”  Pendeta karismatik Chuck 
Smith menyatakan, “Saya tidak pernah menemukan nilai yang dianggap ada 
dari pengalaman ini.”18 

Pengakuan positif.  Pengakuan positif, “doktrin formula iman” atau “doktrin 
kemakmuran” merupakan penyimpangan secara teologi19 yang menerima 
beberapa kritik yang paling tajam dari sesama anggota karismatik.20  Kenneth 
Copeland, Kenneth E. Hagin, Charles Capp, Frederick K. C. Price dan yang 
lain mengajarkan bahwa “apa yang diucapkan akan menjadi ada atau kenyataan, 
oleh karena iman merupakan suatu pengakuan.”  Doktrin ini dipopulerkan oleh 
E. W. Kenyon yang berasal mula dari Pemikiran Baru dan penekanannya pada 
“kesehatan atau kesembuhan, kelimpahan atau kemakmuran, kekayaan dan 
kebahagiaan.”

Doktrin ini ditelusuri oleh Phineas P. Quimby yang mempelajari spiritisme, 
okultisme dan hipnotis.  Ia dipengaruhi oleh Mary Baker Eddy, pendiri dari 
Christian Science.  Para pengikutnya mengajarkan bahwa orang menjadi allah-
allah dan oleh karena itu memiliki otoritas atas penyakit dan memiliki hak atas 
kekayaan dan kemakmuran.  Earl Paulk menyatakan, “Sebagaimana anjing 
memiliki anak-anak anjing dan kucing memiliki anak kucing, demikian pula 
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Allah memiliki allah-allah kecil . . .  Kita adalah allah-allah kecil.”21  Kenneth 
Copeland mengomentari, “Kamu bukan seorang schizopherenic spiritual—
setengah Allah dan setengah Setan—kamu adalah sepenuhnya Allah.”22  Hagin 
menjelaskan, “Kita sebagai orang Kristen tidak perlu menderita kekurangan 
secara finansial; kita tidak perlu dibelenggu oleh kemiskinan dan penyakit!  
Allah telah menyediakan kesembuhan dan kemakmuran untuk anak-anak-Nya 
. . . Jangan berdoa untuk uang lagi.  Kamu telah memiliki otoritas melalui 
Nama-Ku untuk mengklaim kemakmuran.”23  Paul Yonggi Cho mengajarkan 
bahwa berdoa di dalam nama Yesus akan membawa kemakmuran, apalagi 
karena orang-orang Kristen adalah anak-anak Abraham, maka mereka akan 
menikmati kemakmuran sebagaimana yang dinikmati oleh Abraham.24  Namun 
demikian, Chuck Smith berargumen melawan doktrin pengakuan positif, dengan 
menyatakan, “Pengajaran semacam itu lebih terdengar seperti ajaran Mary Baker 
Eddy, dibandingkan dengan pengajaran dari rasul Paulus! . . . Pada saat kamu 
mendengar pengajaran ini, kamu bisa pastikan bahwa khotbah itu berasal dari 
Science and Health with Key to the Scriptures bukan dari Alkitab.”25 

Ketunggalan.  Pentakostalisme Ketunggalan26 disebut juga “Hanya Yesus” 
atau “Apostolik,” diajarkan oleh United Pentecostal Church.  Pentakostalisme 
Ketunggalan menyangkali Tritunggal, yang mengajarkan bahwa Allah telah 
menyatakan diri-Nya melalui Nama-Nya, Yesus.  Hanya ada satu Allah, dan 
Nama-Nya adalah Yesus.  Namun demikian, Ia menyatakan diri-Nya sebagai Bapa, 
Putra dan Roh Kudus.  Pernyataan doktrinasi ketunggalan mengakui: “ROH 
KUDUS bukan pribadi ketiga di dalam Ketritunggalan, melainkan manifestasi 
dari Roh Allah dan Kristus yang telah bangkit . . . Tidak ada tiga ALLAH, melain- 
kan tiga manifestasi dari SATU Allah.”27  Pentakostalisme Ketunggalan juga 
mengajarkan bahwa baptisan adalah esensial untuk keselamatan: “BAPTISAN 
AIR merupakan bagian yang esensial dari keselamatan di PB . . . Tanpa baptisan 
yang tepat maka tidaklah mungkin untuk masuk ke dalam Kerajaan Allah.”28  
Ketunggalan juga mengajarkan bahwa baptisan Roh Kudus dibuktikan dengan 
berbicara dalam bahasa lidah.

Ringkasan Evaluasi dari Teologi Karismatik
(1) Gerakan kharismatik sangatlah efektif dalam mengomunikasikan Injil 

kepada berjuta-juta orang di Amerika Tengah dan Selatan, sehingga mereka telah 
menjadi orang Kristen.  Keantusiasan penganut kharismatik menjadi dakwaan 
terhadap kelesuan gereja tradisi.

(2) Suatu bahaya yang ada dalam teologi Pentakostal dan karismatik adalah 
peran pengalaman yang lebih tinggi dibandingkan Kitab Suci.  Pendeta karismatik 
yang bernama Chuck Smith menyatakan: “Salah satu kelemahan terbesar dari 
gerakan kharismatik adalah kurangnya pengajaran Alkitab yang benar.  Keli- 
hatannya terlalu dikuasai oleh pengalaman, yang sering kali ditempatkan di 
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atas Firman.  Sebagai akibatnya, kharismatik telah menjadi ladang yang subur 
untuk doktrin-doktrin yang aneh dan tidak alkitabiah yang terus berkembang 
dalam jajarannya.”29  Kitab Suci bukan saja harus berotoritas atas pengalaman, 
melainkan juga seharusnya hanya Kitab Suci yang harus menjadi dasar kebenaran.

(3) Kaum Pentakosta cenderung untuk merancukan istilah-istilah baptisan 
Roh dengan dipenuhi oleh Roh.  Mereka berpendapat bahwa frasa Yunani yang 
sama (en pnuematic) digunakan untuk menjelaskan tentang orang-orang percaya 
yang ditempatkan dalam tubuh Kristus pada saat keselamatan (1Kor. 12:13) dan 
setelah keselamatan mereka diberi kuasa untuk melayani (Kis. 1:5).

(4) Menurut seorang karismatik bernama Larry Christenson, bahasa lidah 
modern tidak dikenal oleh para pendengarnya tetapi bahasa-bahasa lidah itu 
merupakan “ungkapan supranasional,” namun demikian Kisah Para Rasul 2:4, 
6, 8, 11 mengindikasikan bahwa bahasa lidah yang alkitabiah merupakan bahasa 
yang dikenal oleh pendengarnya.  Lebih lanjut dijelaskan bahwa tidak ada dasar 
Alkitab yang mengajarkan bahwa bahasa lidah yang terdapat di Kisah Para Rasul 
berbeda dengan bahasa lidah yang terdapat di 1 Korintus.  Kisah Para Rasul 
ditulis oleh Lukas dan 1 Korintus ditulis oleh Paulus, dan mereka adalah teman 
seperjalanan.  Oleh karena itu, sangat beralasan untuk mengasumsikan bahwa 
mereka menggunakan istilah bahasa lidah dengan cara yang sama.

(5) Kitab Suci mengindikasikan bahwa wahyu telah berhenti (Yoh. 1:18; 
Ibr. 2:3-4; Yud. 3).

(6) Doktrin tumbang oleh Roh tidak ada dukungan alkitabnya.  Berdasarkan 
studi eksegesis, ayat-ayat yang dikutip oleh Pentakostal dan karismatik tidak 
mendukung doktrin itu.

(7) Perintah untuk “meminta Yesus membaptis dalam Roh Kudus”30  tidak 
ada di Kitab Suci.  Roh Kudus membaptis semua orang percaya ke dalam tubuh 
Kristus pada saat penyelamatan (1Kor. 12:13).

(8) Pengikut pengakuan positif mengabaikan prinsip penafsiran alkitab 
yang benar dan menarik kesimpulan yang salah.  Doktrin ini merepresentasikan 
penyimpangan yang sangat serius dari Kekristenan historis.  Akarnya sama dengan 
pengajaran dari Christian Science.  Doktrin Kristus mereka memiliki kesalahan 
yang sangat serius, karena telah mengasumsikan Yesus memiliki natur Setan, dan 
Yesus harus lahir baru, dan Yesus turun ke neraka.  D.R. McConnel, seorang 
karismatik, menyebut pengakuan positif sebagai “Injil yang Lain.”31

(9) Pendapat bahwa “Injil yang utuh” mencakup penyembuhan, kekudusan 
dan berbicara dalam bahasa lidah merupakan pencemaran terhadap Injil.  Paulus 
menjelaskan Injil sebagai kematian penebusan, penguburan dan kebangkitan 
Kristus—hanya berita inilah yang diproklamasikan oleh Paulus (1Kor. 15: 
1-4; bdk. dengan Yoh. 3:16; Rm. 10:9-10; Ef. 2:8-9).
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(10) Pentakostalisme Ketunggalan dalam menyangkali Tritunggal sama 
dengan Sabelianisme ada moralisme.  Tritunggal sangat jelas diajarkan di Kitab 
Suci dan fundamental bagi kekristenan.  Sejak awal mula kekristenan, keper- 
cayaan Tritunggal dianggap esensial bagi iman.  Pentakostalisme Ketunggalan 
mengaburkan keselamatan berdasarkan anugerah dalam pengajarannya dengan 
mengatakan bahwa baptisan esensial bagi keselamatan.  Teolog karismatik Wayne 
Grudem mengatakan, “Oleh karena penyangkalannya pada tiga pribadi yang 
berbeda dari Allah, maka denominasi (United Pentacostal Church) tidak boleh 
dianggap sebagai evangelikal, dan diragukan apakah mereka dapat dianggap 
orang Kristen yang sejati.”32

InjIl Kesehatan dan KeKayaan: GeraKan KemaKmuran

Teologi dari Gerakan Kemakmuran
Wahyu.  Para pengajar teologi kemakmuran mengklaim bahwa mereka 

menerima wahyu langsung dari Allah.  Kenneth Hagin mengatakan, “[Allah] 
juga menempatkan pengajar-pengajar di gereja untuk memperbarui pikiran kita 
dan untuk memberikan wahyu tentang pengetahuan dari Firman Allah kepada 
kita.”33  Robert Tilton mengatakan,

Allah memperlihatkan kepada saya suatu visi yang sangat menakjub-  
kan.  Saya terhisab ke dalam Roh . . . dibawa pergi . . . dan saya men- 
dapati diri saya berdiri di hadirat Allah yang Mahakuasa.  Hal itu 
bergema  ke dalam keberadaan saya.  Dan Ia mengatakan hal ini kepada 
saya . . . inilah tepatnya kata-kata itu . . . “Banyak hamba-hamba-Ku 
berdoa untuk umat-Ku, tetapi Aku mau kau berdoa Doa Kesepakatan 
dengan mereka” . . . Saya tidak pernah melihat hadirat Allah yang 
begitu penuh kuasa.  Pengurapan itu telah membanjiri manusia-Roh 
ku Ia ada dalam diriku saat ini, dan saya memiliki iman supranatural 
untuk sepakat dengan kamu.34

Alkitab.  Sebagian pengajar-pengajar kemakmuran memiliki kebebasan 
untuk menyesuaikan ayat-ayat di Kitab Suci untuk mengakomodasi doktrin-
doktrin tertentu atau menyangkali ineransi dari Kitab Suci.  Pendeta Ike menun- 
jukkan kesalahan rasul Paulus pada waktu mengatakan, “Karena akar segala 
kejahatan ialah cinta uang.” (1Tim. 6:10) karena ia merubah teks Alkitab 
menjadi: “Kekurangan uang adalah akar dari semua kejahatan.”35  Jelas sekali 
bahwa pendeta Ike merubah keseluruhan arti dari 1 Timotius 6:10 untuk meng- 
akomodasi penekanannya pada kekayaan.  Pat Robertson mengatakan, “Saya 
merasa tidak mungkin Alkitab, yang ditransmisikan melalui manusia adalah 
sempurna sepenuhnya.  Saya percaya Alkitab adalah Firman Tuhan dan kitab yang 
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sepenuhnya diinspirasikan, tetapi tidak sempurna.”36  Charles Capps mengatakan, 
“Ayub pasti tidak di bawah pengurapan pada saat ia mengatakan, ‘Tuhan yang 
memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan!’  Pernyataan ini meru- 
pakan suatu kebohongan.”37

Kristus.  Keunikan dari keilahian Kristus disangkali oleh sebagian pengajar-
pengajar kemakmuran.  Kenneth Copeland mengatakan, “Engkau adalah 
seutuhnya Allah . . . Kamu harus berpikir sama seperti Kristus berpikir.  Ia 
tidak berpikir setara dengan Allah merupakan perampokan . . . Yesus tidak lagi 
merupakan Anak Tunggal Allah.”38  Kenneth Hagin mengatakan, “Seorang Kristen 
sama dengan seorang yang berinkarnasi (dari Allah) seperti  Yesus dari Nazaret.”39 

Penganut kemakmuran mengajarkan bahwa Yesus memiliki natur dosa 
dan dikuasai oleh Setan.  Paul Billheimer mengatakan, “Pada saat Kristus 
diidentifikasikan dengan dosa, Setan dan penguasa neraka berkuasa atas-Nya 
sebagaimana mereka berkuasa atas orang berdosa yang terhilang . . . Setan 
memperlakukan Dia sebagaimana yang dikehendakinya.”40  Kenneth Copeland 
mengatakan bahwa Yesus takluk pada Setan sebagai tuan di atas kayu salib: “Yesus 
menerima natur dosa dari Setan di dalam Roh-Nya sendiri . . . Hal itu merupakan 
suatu tanda dari Setan yang tergantung di atas kayu salib . . . [Yesus mengatakan  
kepada Copeland] ‘Aku menerima di dalam rohku kematian spiritual, dan terang 
itu telah dimatikan.’”41 

Kenneth Copeland menyangkali keilahian dari Kristus dan mengusulkan 
bahwa Ia hanya seorang manusia sama halnya dengan Adam.  Copeland menya- 
takan, “Orang ini—Yesus merupakan fotocopy dari ia yang telah berjalan di 
Taman Eden . . . Ia tidak pernah membuat pernyataan bahwa Ia adalah Allah 
yang Mahatinggi.  Pada kenyataannya Ia mengatakan kepada para murid-Nya 
bahwa Allah Bapa lebih besar dan lebih berkuasa daripada-Nya (Yoh. 14:28).  
Mengapa Yesus tidak secara terbuka mengklaim diri-Nya sebagai Allah selama 
33 tahun Ia berada di dunia?  Hanya ada satu alasan: Ia tidak datang ke dunia 
sebagai Allah, ia datang sebagai manusia.”42

Copeland mengatakan bahwa Yesus berkata kepadanya, “Jangan gusar 
pada waktu orang-orang menuduh kamu berpikir bahwa kamu adalah Allah                   
. . . Mereka menyalibkan diriku karena mengklaim Aku adalah Allah.  Tetapi Aku 
tidak mengklaim diri-Ku sebagai Allah; Aku hanya mengklaim berjalan bersama-
Nya dan Ia ada di dalam Aku.  Haleluya.  Itulah yang kamu sedang lakukan.”43 

Gloria Copeland mengajarkan, “Setelah Yesus berbuat dosa, Ia harus 
dilahirkan kembali.”44  Kenneth Copeland mengatakan, “Yesus mengalahkan 
Setan dengan pergi ke kayu salib, mengalami kematian yang mengerikan, dan 
menghabiskan waktu tiga hari dan tiga malam di perut bumi, neraka itu sendiri 
. . . Ia adalah manusia pertama yang dilahirkan kembali dari kematian kepada 
kehidupan.”45  Kenneth Hagin mengajarkan hal yang serupa: “Yesus merupakan 
orang pertama yang pernah dilahirkan kembali.  Mengapa Roh-Nya perlu 
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dilahirkan kembali?  Oleh karena Ia telah terpisah dari Allah . . .  Yesus mengalami 
kematian—kematian spiritual—bagi semua orang . . .  Kematian spiritual berarti 
juga memiliki natur Setan.”46

Hal ini memimpin pada pernyataan Kenneth Copeland tentang Yesus yang 
berkata kepada dia, bahwa ia dapat melakukan apa yang Yesus telah lakukan.  
Copeland mengatakan bahwa Yesus berkata kepadanya: “Kamu adalah gambaran 
dan tiruan dari itu.”  [Copeland berkata pada Yesus]: “Aku bisa melakukan hal 
yang sama?”  [Yesus berkata pada Copeland]: “Oh tentu saja, apabila kamu telah 
memiliki pengetahuan Firman Allah dan ia memang telah mendapatkannya, 
maka kamu dapat melakukan hal yang sama, oleh karena kamu adalah orang 
yang telah dilahirkan kembali juga.”47   

Manusia.  Pengajar kemakmuran telah meninggikan pandangan tentang 
manusia, dengan mengajarkan bahwa orang-orang percaya adalah “allah-allah 
kecil.”  Earl Paulk mengatakan, “Sama halnya dengan anjing-anjing memiliki 
anak-anak anjing dan kucing memiliki anak-anak kucing, maka Allah pun 
memiliki allah-allah kecil . . . Sebelum kita memahami bahwa kita adalah allah-
allah kecil dan kita mulai bertindak sebagai allah-allah kecil, maka kita tidak dapat 
memanifestasikan Kerajaan Allah.48  Robert Tilton mengatakan hal yang serupa, 
“Kamu adalah . . . seorang makhluk ciptaan sejenis Allah.  Pada awalnya kamu 
dirancang untuk menjadi allah di dunia ini.  Manusia dirancang dan diciptakan 
oleh Allah untuk menjadi allah di dunia ini.”49  Casey Treat, seorang pendeta di 
Christian Faith Center di Seattle, mengatakan, “Duplikat yang tepat dari Allah!  
Katakanlah dengan keras—aku adalah duplikat yang tepat dari Allah!  Ketika 
Allah melihat ke cermin, Ia melihat saya!  Ketika saya melihat ke cermin, saya 
melihat Allah! . . . Siapakah kamu, menurut kamu, Yesus?  Ya!”50 

Copeland mengatakan, “Kamu tidak memiliki Allah di dalam dirimu.  Kamu 
adalah Allah! . . . Ketika saya membaca Alkitab dimana Yesus mengatakan, 
“Aku adalah.”  Saya mengatakan, “Ya,saya juga adalah!”51  Kenneth Hagin 
mengatakan, “Kamu sama dengan Allah yang berinkarnasi serupa Yesus Kristus 
. . . Orang percaya sama dengan Yesus dari Nazaret yang berinkarnasi.”52  Paul 
Crouch, pendiri dari Trinity Broadcasting Network, mengatakan, “AKU ADALAH 
SEORANG ALLAH KECIL; Aku adalah seorang Allah kecil.”  “Enyahlah hai 
pengkritik!”53

Kesehatan dan kekayaan.  Orang-orang kemakmuran mengajarkan bahwa 
Yesus mati bukan hanya untuk dosa-dosa melainkan juga untuk kesehatan.  
Oleh karena itu, orang percaya dapat mengklaim kesehatan, bahkan lebih dari 
itu.  Melalui “perkataan beriman,” mereka dapat mengklaim kesehatan dan 
kekayaan.  Kenneth Hagin mengatakan, “Kemiskinan tidak boleh berkuasa atas 
kita dan memerintah kita.  Kita yang berkuasa dan memerintah sakit penyakit                     
. . .  Kita sebagai orang Kristen tidak perlu kekurangan secara finansial; kita tidak 
perlu ditawan oleh kemiskinan dan sakit penyakit!  Allah telah menyediakan 
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kesembuhan dan kemakmuran untuk anak-anak-Nya apabila kita menaati 
perintah-Nya . . . Kamu memiliki otoritas melalui Nama-Nya untuk mengklaim 
kemakmuran.  Untuk sakit penyakit, saya punya kesehatan, dan untuk kemiskinan 
saya memiliki kekayaan, karena Yesus telah menebus saya . . . Bibir kita akan 
membuat kita menjadi jutawan atau menjaga kita tetap makmur.”54 

Creflo Dollar merupakan pemain utama dalam gerakan kemakmuran.  
Dollar mengklaim, “Tuhan berkenan pada kemakmuran yang total di dalam diri 
saya (Mzm. 35:27).  Oleh karena saya adalah kesayangan Allah, ‘Saya makmur 
dalam segala area hidup saya—secara spiritual, fisikal, finansial, sosial dan mental 
(3Yoh. 1:2).  Oleh karena perkenanan Allah telah membentengi saya, maka 
tidak ada sakit penyakit berhak untuk hidup di dalam tubuhku (Ul. 7:15; Mzm. 
5:12).  Harta dan kekayaan ada di dalam rumahku, oleh karena aku dikuasai 
oleh urapan-Nya dan perkenanan-Nya untuk menarik kekayaan pada diriku (Ul. 
8:18; Mzm. 112:3).”55  Pengajaran ini dikenal juga sebagai “pengakuan positif.”

Creflo Dollar juga percaya bahwa jemaatnya tidak dapat hanya mengklaim 
kekayaan, tetapi mereka akan menerima kekayaan dari orang tidak percaya.  Ia 
mengatakan, “Di dalam Nama Yesus, saya tidak akan berhutang, kebutuhan-
kebutuhan saya akan dipenuhi dan saya akan memiliki lebih banyak lagi yang saya 
bisa simpan untuk persediaan . . . Oleh karena saya adalah pengelola setia dan 
bijaksana atas keuangan saya, maka kekayaan orang yang tidak benar ditransfer 
ke tangan saya . . . Saya menjadi pusat distribusi.  Saya menjadi magnit bagi 
uang.  Uang datang pada saya sekarang!”56  Paul Yonggi Cho mengajarkan bahwa 
berdoa di dalam nama Yesus akan membawa kita pada kemakmuran; lebih dari 
itu, oleh karena orang-orang Kristen adalah anak-anak Abraham, maka mereka 
harus mengharapkan kemakmuran secara materi sama seperti yang dinikmati 
oleh Abraham.57

Pernyataan Iman.  Kemampuan untuk mengatakan kata-kata yang meng- 
hasilkan akibat yang positif di dalam kehidupan, baik itu tempat parkir yang 
disukai atau kekayaan, juga dikenal sebagai gerakan pernyataan iman atau 
“pengakuan positif.”  Joel Osteen mengatakan:

Saya percaya salah satu cara utama yang membuat kita bertumbuh 
dalam perkenanan adalah dengan cara menyatakannya.  Tidaklah cukup 
dengan hanya membacanya, tidaklah cukup hanya dengan memer- 
cayainya.  Kamu harus mengatakannya.  Kata-kata kamu memiliki 
kuasa menciptakan.  Dan salah satu cara utama adalah dengan kita 
melepaskan iman kita melalui perkataan kita.  Dan ada hubungan Ilahi 
antara pernyataan kamu tentang perkenanan Allah dengan dan melihat 
perkenanan Allah dimanifestasikan dalam hidup ini . . . Kamu harus 
memberikan hidup pada imanmu dengan mengatakannya.58 
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Bagaimana pernyataan iman jemaat sampai pada kesimpulan “pengakuan 
positif ” mereka?  Oleh karena Allah mencipta segala sesuatu melalui Firman-
Nya, dan oleh karena kita diciptakan berdasarkan gambar Allah, maka kita pun 
dapat menciptakan sesuatu dan situasi melalui perkataan kita, sehingga semua 
itu bisa menjadi ada.59

Osteen mengkaitkan hal ini dengan bagaimana ibunya telah disembuhkan 
dari kanker melalui mengakui Firman Allah.  Ia mengaplikasikan pengakuan 
positif pada kesehatan dan kekayaan.  Ia mengatakan, “Kamu harus mulai 
dengan berani mengakui Firman Allah, dengan menggunakan kata-katamu 
untuk maju dalam hidupmu, untuk membawa kepada kehidupanmu hal-hal 
yang besar yang telah disediakan Allah bagimu . . . Apabila kamu menghadapi 
sakit penyakit pada hari ini, kamu harus mengkonfirmasi Firman Allah yang 
berkaitan dengan kesembuhan . . . Apabila kamu bergumul secara finansial, 
jangan membicarakan tentang masalah itu, tetapi kamu harus dengan berani 
menyatakan, “Segala sesuatu saya tempatkan di tangan saya untuk makmur dan 
sukses!”60  Joyce Meyer, kemungkinan besar merupakan pengajar perempuan 
yang paling populer di dalam gerakan ini, ia juga mengikuti pernyataan iman 
dan pengajaran kemakmuran, meskipun pandangan doktrinnya berubah-ubah.

Evaluasi dari Injil Kesehatan dan Kekayaan
(1) “Pernyataan iman” dan gerakan kemakmuran merupakan suatu penyim- 

pangan teologi yang telah menerima kritikan yang paling keras dari orang-orang 
Karismatik sendiri.61  E. W. Kenyon memopulerkan pengajaran ini, yang berasal 
dari New Thought.  Doktrin ini berasal dari Phineas P. Quimby, yang mempelajari 
spiritisme, okultisme dan hipnosis, ia juga dipengaruhi oleh Mary Baker Eddy, 
pendiri dari Christian Science.  Injil Kenyon disebut “Pentecostal Christian 
Science.”  “Kenyon mengajarkan doktrin yang sama tentang kesembuhan, pernya- 
taan positif dan kemakmuran yang selama puluhan tahun telah diajarkan dalam 
New Thought dan Christian Science.”62

(2) Dalam mengklaim telah menerima wahyu langsung dari Allah, para 
pengajar injil kesehatan dan kekayaan telah beranjak secara radikal dari kekris- 
tenan ortodoksi historis.  Pewahyuan secara langsung berhenti dengan datangnya 
Yesus Kristus dan lengkapnya kanon dari enam puluh enam Kitab Suci.  Metode-
metode pewahyuan yang terdahulu—perkataan, mimpi-mimpi, visi-visi, theofani-
theofani—telah berhenti dengan datangnya Kristus (Ibr. 1:1-2).

(3) Masalah serius selanjutnya adalah bagaimana para pengajar kemak-
muran memandang Kitab Suci.  Sebagian dari orang ini duduk sebagai hakim 
dari Kitab Suci, mereka menyangkali ineransi dari Kitab Suci, lalu menyesuaikan 
Kitab Suci bahkan secara radikal mengubah artinya dengan menyatakan bahwa 
penulis-penulis Kitab Suci telah melakukan kesalahan.  Kitab Suci diberikan 
melalui bimbingan Roh Kudus (2Ptr. 1:21); Kitab Suci merupakan “nafas Allah” 
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dan oleh karena itu tanpa salah (2Tim. 3:16).  Kesalahan terletak pada para 
pengajar kemakmuran.

(4) Sangatlah sulit untuk menerima pernyataan-pernyataan hujatan yang 
menyangkali keunikan dari keilahian Kristus. Yesus telah mengekspresikan 
klaim keilahian-Nya dan keunikan-Nya dalam pernyataan-pernyataan “AKU 
ADALAH.” Ia mengklaim kesetaraan dengan Bapa (Yoh. 10:30).  Ia menuntut 
penyembahan terhadap diri-Nya setara dengan penyembahan kepada Bapa 
(Yoh. 5:23).  Pernyataan “Anak Tunggal” berarti Yesus adalah “unik, dan 
hanya satu-satunya.”63   Pendapat yang menyatakan manusia memiliki posisi 
yang sama dengan Yesus merupakan penghujatan dan bidat yang bertolak 
belakang dengan pengajaran Alkitab.

(5) Setan tidak memiliki otoritas atas Yesus.  Kristus menolak usaha Setan 
untuk berkuasa atas diri-Nya dan mengusir Setan dengan satu perkataan (Mat. 
4:10).  Kitab Suci dengan jelas mengajarkan bahwa Yesus tidak memiliki iden- 
tifikasi dengan natur dosa (1Yoh. 3:5).  Kristus tidak dikalahkan oleh Setan di 
kayu salib; melainkan, Kristus menang atas Setan di atas kayu salib (Kol. 2:15) 
dan menyatakan ketidakberdayaan Setan (Ibr. 2:14).  Lebih dari itu, Kristus 
tidak pernah ke neraka.  Kitab Suci dengan jelas menyatakan bahwa pada saat 
kematian-Nya, Ia langsung ke Firdaus (Luk. 23:43).

(6) Kenneth Copeland menyetarakan dirinya dengan Kristus.  Ia menyang- 
kali bahwa Yesus mengklaim diri-Nya adalah Allah, dan ia juga mengatakan 
bahwa Yesus mengakui keabsahan klaim dari Copeland tentang kesetaraannya 
dengan Yesus.

(7) Pendapat bahwa Yesus perlu dilahirkan kembali, sama dengan menyata- 
kan bahwa Yesus memiliki natur dosa.  Pada saat Yesus menanggung hukuman 
dosa (2Kor. 5:21), Ia tidak pernah memiliki natur dosa (Yoh. 8:46; 1Yoh. 3:5).  
Manusia dalam status keberdosaannya (Rm. 3:23) tidak pernah dapat melakukan 
apa yang Yesus telah lakukan.  Manusia membutuhkan Juruselamat, manusia 
berdosa tidak dapat menjadi Juruselamat.  Keselamatan menuntut darah yang 
berharga, sebagaimana domba yang tidak bercacat dan bercela, yaitu darah Yesus 
Kristus (1Pet. 1:19).  Penebusan menuntut pribadi yang tanpa dosa untuk mati 
sebagai pengganti, seseorang yang bisa mewakili manusia dan juga Allah pada saat 
yang sama, sehingga penebusan dapat memiliki nilai yang kekal.  Sang Penebus 
harus Allah dan juga manusia.  Tidak ada manusia biasa yang bisa memiliki 
kualifikasi ini.

(8) Kepercayaan “Pernyataan iman” mereka, berdasarkan Firman Tuhan 
tidak benar.  Hal itu akan merusak jemaat secara emosional.  Oleh karena, hal 
itu tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dalam kehidupan.  Orang-
orang pada suatu waktu bisa sakit dan meninggal dunia.  Jemaat yang percaya 
pada pernyataan iman ini tidak hidup lebih panjang dari orang yang lain.  
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Mereka dikuburkan sama dengan yang lain.  Berita ini bisa ada pendengarnya 
di Amerika, tetapi di negara ke tiga, orang tetap miskin dan mati muda.  Mereka 
tidak “makmur” sebagaimana yang dimaksudkan dalam janji para pengajar 
kemakmuran.

Sangatlah sulit untuk mengevaluasi gerakan kesehatan dan kemakmuran ini.  
Pengajaran mereka dan klaim-klaim mereka menyatakan penghujatan tingkat 
tinggi.  Mereka merendahkan nama yang bernilai dari Kristus, menyangkali 
klaim keilahian-Nya, mengajarkan bahwa Kristus diseret ke neraka dan Ia harus 
dilahirkan kembali dan mereka mengklaim diri mereka sendiri adalah allah-allah.  
Fokus orang-orang kemakmuran ini adalah pada dunia dan hal-hal yang ada di 
dunia.  Mereka mendorong pada keserakahan dan keduniawian.  Yesus sendiri 
dan Kitab Suci berbicara dengan jelas tentang relasi orang-orang percaya dengan 
dunia ini (Yoh. 15:18-19; 1Yoh 2:15-17).

Pengajaran yang merendahkan Kristus dan meninggikan manusia adalah 
penghujatan dan bidat.  Gerakan kesehatan dan kekayaan berada di luar kekris- 
tenan historis dan biblikal dan harus ditolak.  Pengajaran itu bukan pengajaran 
Kristen.
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SEBAGAIMANA DIIMPLIKASIKAN OLEH NAMANYA, the emerging church 
merupakan gereja yang sistem kepercayaan, budaya dan fokus pelayanan—
sedang dalam proses berkembang.  Gerakan ini secara khusus telah menarik 
perhatian dan diikuti oleh banyak pemimpin dan jemaat evangelikal yang lebih 
muda.

Pendukung dari the emerging church menghadirkan keragaman yang cukup 
bervariasi.  Mark Driscoll lebih merefleksikan unsur konservatif (meskipun ia 
masih mirip dengan organisasi emergent church), sementara Brian McLaren 
mungkin dapat dikatakan merepresentasikan gerakan yang liberal dan jauh 
dari evangelikalisme tradisional.  Di antara kedua kubu itu sangat banyak vari- 
asinya, baik dalam kepercayaan doktrinal maupun dalam fokus pelayanan.  
Brian McLaren akan menjadi fokus studi yang utama, oleh karena ia memiliki 
kepemimpinan yang menonjol dalam gerakan ini dan ia juga merepresentasikan 
pengaruh-pengaruh dan penekananan-penekanan pascaliberal.

Pendahuluan

Ada perbedaan antara “emerging” dan “emergent.”  The “emerging church” 
merupakan istilah generik dengan “misi utamanya adalah menjangkau budaya 
pascamodern masa kini dengan Injil Yesus Kristus.”  Meskipun gereja-gereja 
ini terdiri dari berbagai denominasi, namun pada “umumnya mereka memiliki 
kecenderungan evangelikal.”1  Mereka menekankan aktivitas sosial, yang 
secara khusus terfokus pada orang miskin.  The emergent church lebih spesifik 
entitasnya.  Organisasinya disebut Emergent Village dan didirikan oleh Biran 
McLaren dan yang lain.  Gerakan ini berasal dari teologi liberal dan meref- 
leksikan keragaman yang lebih besar, termasuk evangelikal, Protestan liberal, 
Ortodoks, dan gereja-gereja Katolik dan denominasi-denominasi.  Mereka 
memiliki penekanan yang serupa, yaitu aktivisme sosial dan pelayanan kepada 
orang miskin.2  Terminologi itu kemudian menjadi rancu oleh karena ada 
grup-grup lain yang mengikuti tren yang serupa, tetapi memakai label yang 
berbeda.  Meskipun ada diantara mereka yang tidak menggunakan label, 
tetapi penekanannya sama dengan penekanan dari emergent dan emerging.  
Emergent memiliki konklusi yang lebih radikal dalam sistem kepercayaannya.  
The emerging church, dengan semua variasinya, tidak mengikuti posisi ekstrem 
itu, dan sebagian berusaha untuk menjaga jarak dari Emergent.

gereja yang berkembang
(The emerging church)
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The emerging church telah muncul dengan berbagai alasan.  Dengan gerakan 
mereka ke arah pasca modernisme, gereja ini merangkul relativisme, oleh karena 
itu menolak nosi absolutisme, dalam teologi khususnya berkaitan dengan Kitab 
Suci.  Brian McLaren mengatakan, “Hal yang terakhir yang saya kehendaki 
adalah terlibat dalam argumen yang memuakkan tentang mengapa bentuk 
teologi yang ini atau yang itu (dispensational, kovenan, karismatik, atau yang 
lain apa pun itu) . . . adalah benar.”3  Mereka sering kali berpegang pada 
keambiguan dalam doktrin dan enggan untuk memeluk suatu pernyataan 
dogma doktrinal.  Hal khususnya benar berkaitan dengan Kitab Suci.  Mereka 
cenderung menolak suatu pernyataan doktrinal tentang inspirasi verbal sepe-
nuhnya dan ineransi dari Kitab Suci.

Mereka lihat Kitab suci sebagai “naratif.”  Dengan istilah ini mereka 
memberikan arti baru pada narasi.  Dalam pandangan mereka Alkitab hanya 
sekadar catatan tentang apa yang telah terjadi dalam sejarah biblikal tanpa 
harus memengaruhi kita atau diaplikasi kepada kita pada hari ini.  McLaren 
mengerti sebagian dari Kitab Suci sebagai hanya sekedar “pendapat pribadi” dari 
Paulus.4   Ia melihat kata seperti “otoritas, ineransi, infalibilitas, wahyu, objektif, 
absolut dan literal” sebagai memiliki “nilai dan validitas . . . dalam konteks 
tertentu.”5   Bagi McLaren, Alkitab merupakan suatu problem, karena telah 
digunakan secara tradisional menjadi bukti teks posisi-posisi doktrinal.  Ia 
menolak prosedur ini dan mendukung “kebutuhan untuk mengklaim kembali 
Alkitab sebagai naratif.  Alkitab adalah suatu cerita, dan hanya karena men-
catat (berdasarkan standar keakurasian yang diterima oleh pembaca mulanya) 
apa yang telah terjadi, hal itu tidak berarti ia menceritakan apa yang seha-
rusnya terus atau selalu terjadi atau bahkan apa yang seharusnya terjadi.”6

Berlawanan dengan pandangan konservatif dan pandangan liberal dari 
Kekristenan, Brian McLaren berusaha mendapatkan “cara ketiga yang lebih 
ramah”—“misional”—melampaui pra-okupasi konservatif dengan “Juruselamat 
pribadi” dan modernitas kekristenan liberal.7  Arus misional adalah “menjadi 
dan membuat murid-murid Yesus Kristus dalam komunitas otentik bagi kebaikan 
dunia.”8  Apakah berita misional Yesus dari emergent ini eksklusif atau inklusif?  
McLaren menolak untuk merincinya, dan menyatakan “Universalisme yang 
lama menyatakan bahwa kabar baik efektif bagi semua jiwa individu setelah 
kematian, di surga dan setelah sejarah berakhir.  Inklusivisme mengatakan bahwa 
Injil efektif bagi banyak orang, dan eklusifivis mengatakan untuk sebagian kecil 
orang.  Tetapi, saya lebih tertarik dalam suatu Injil bahwa efektif secara universal 
bagi seluruh dunia sebelum kematian di dalam sejarah.”9 

Pemberontakan juga suatu kata yang tepat untuk menjelaskan the emerging 
church.  Ia melihat bahwa gereja tradisional telah gagal untuk mencapai orang-
orang dalam budaya masa kini.    Para pemimpin emerging church menolak gereja 
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modernisme.  Mereka secara khusus menolak gereja seeker-sensitive dan gereja-
gereja besar (megachurches), yang mereka lihat menekankan hiburan dan gagal 
untuk memberikan dampak bagi generasi pascamodern.  Anggota emerging church 
memfokuskan pada khotbah bukan pada auditorium yang terang benderang 
dan besar.  Jemaat dari emerging church memilih beribadah “persekutuan,” 
yang bersifat “mengalami” dan “mistikal spiritual,” dan di mana fokusnya 
“pengalaman yang  holistik” di dalam jalan “kegelapan.”10  Dan Kimball, penulis 
dan gembala dari jemaat emerging di Santa Cruz, California, menyatakan, “dalam 
budaya emerging, kegelapan merepresentasikan spiritualitas.  Kami melihat hal 
ini di pura-pura Buddhist, demikian juga di gereja-gereja Katolik dan Orto-
doks . . . Bagi generasi-generasi emerging . . . kegelapan lebih disukai.”11  

Sebagaimana diimplikasi oleh namanya, the emerging church sedang berkem- 
bang/muncul—jadi belum selesai.  McLaren mendefinisikan “ortodoksi ramah” 
sebagai “mengapa saya adalah seorang Kristen yang misional, evangelikal, pasca/
protestan, liberal/konservatif, mistikal/puitis, biblikal, karismatik/kontemplatif, 
fundamentalis/calvinis, anabaptis/anglikan, metodis, katolik, hijau, inkarnasional, 
tertekan namun penuh pengharapan, emergent, yang belum selesai.”12  Pendukung 
the emerging church biasanya  tidak menganut posisi teologis atau pernyataan 
doktrinal dengan dogmatisme.

Brian McLaren dipengaruhi oleh Hans Frei, Stanley Grenz dan James 
William McClendon Jr. dan penganut pascaliberal lainnya, maka pengaruh dari 
pascaliberal pada organisasi Emergent sangat nyata.  Frei menolak baik pandangan 
liberal maupun konservatif, dan memilih “pascaliberal cara ketiga,” menekankan 
“keutamaan narasi kitab suci untuk teologi.”

Dalam artikelnya “The Origins of Postliberalism,” Carl F. H. Henry meng- 
kritik teologi pascaliberal sebagai “manifestasi terakhir dari neo-ortodoksi 
yang telah mati, yang lebih berbahaya, oleh karena menyerupai tujuan-tujuan 
konservatif.”  Henry tidak setuju dengan teologi naratif pos-liberalisme karena 
“Teologi Naratif tidak memiliki doktrin inspirasi biblikal yang subtantif, tidak 
ada teori objektif dari otoritas biblikal.”  Henry menegaskan bahwa “dengan 
meninggikan naratif lebih dari pada faktualitas, maka teologi naratif menjadi 
tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah, atau fakta dari fiksi.”13

Sebagaimana dalam neo-ortodoksi, objektivitas adalah tidak penting; 
subjektifitas merupakan isu yang vital (Namun demikian, tidak ada koneksi 
organik antara the emerging church dengan neo-orotodoksi).  Pemimpin sebuah 
emerging church menyatakan, “Kebenaran proposisional bukan merupakan 
kebenaran yang tertinggi.  Sesungguhnya, kebenaran yang tertinggi adalah 
pribadi sifatnya.”14  Neo-ortodoksi menolak kepercayaan kebenaran objektif 
melalui ineransi Kitab Suci; digantikan dengan penekanan pada perjumpaan 
eksistensial  di mana Alkitab menjadi Firman Allah.
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Banyak penganut the emerging church memiliki fokus yang serupa.  Mereka 
melihat pergeseran budaya dari pengetahuan kepada pengalaman.  Sebagai 
akibatnya, the emerging church berusaha untuk menciptakan pelayanan-pelayanan 
yang “multi-sensori dan interaktif . . . Melalui berbagai unsur eksperiansial dan 
melalui ruang itu sendiri, kita dapat secara aktual mengkhotbahkan kebenaran 
biblikal.  Khotbah-khotbah seni.  Khotbah-khotbah Kitab Suci.  Khotbah-khotbah 
musik.  Bahkan khotbah-khotbah senyap.”15  Sementara pandangan evangelikal 
tradisional mulai dengan fakta-fakta, yang memengaruhi kepercayaan, yang 
memengaruhi perilaku, the emerging church mengawalinya dengan pengalaman, 
yang memengaruhi perilaku, yang memengaruhi kepercayaan.”16  Sebagai 
akibatnya, “Hampir bagi setiap orang dalam gerakan itu, hal ini bekerja dalam 
suatu penekanan pada perasaan dan afeksi yang berlawanan dengan pemikiran 
rasionalitas; di atas dasar pengalaman yang melawan kebenaran.”17

Pemimpin-pemimpin the emerging church mempertimbangkan gereja  
evangelikal/fundamentalis/ortodoks dan kebaktian-kebaktian ibadah dengan 
himne-himne sebagai stagnan dan gagal dalam berinteraksi dengan dan meme- 
ngaruhi kebudayaan.  Mereka berusaha untuk mengatasinya dengan mengikis 
tradisionalisme dari diri mereka (yang mana mereka lihat sebagai yang mendirikan 
dalam modernisme) dan menyesuaikan diri dengan kebudayaan, yaitu emerging.  
Dalam pemahaman itu, hal itu merupakan suatu gerakan protes terhadap absolut- 
isme, melawan tradisionalisme—bentuk-bentuk gereja yang mereka lihat sebagai 
stagnan dan tidak efektif dalam kebudayaan masa kini.

Rod Bell, seorang pendeta di Michigan dalam the emerging church yang 
berbicara di kamp-kamp pemuda, pada saat tertentu mencampurkan guru-guru 
yoga dengan Yesus.  Dalam salah satu khotbahnya, Bell mengajarkan tentang 
pernapasan.  Bell mengatakan, “[di dalam Yoga] bukan tentang bagaimana lentur- 
nya kamu, bukan tentang apakah kamu dapat melakukan pose tertentu, bukan 
tentang seberapa jauh kamu bisa melekukan tubuhmu, namun apakah kamu 
dapat tetap bernapas [Bell menarik dan mengeluarkan napas] dengan konsisten 
[Bell mengeluarkan napas] melalui apa pun yang kamu lakukan.”  Kemudian ia 
melanjutkan, “Dan guru Yoga mengatakan demikianlah halnya pada waktu kamu 
mengikuti Yesus dan menyerahkan dirimu pada Allah . . . itu adalah bernapas 
secara konsisten.  Itu merupakan koneksi kamu dengan Allah apa pun pose 
kamu.  Itu adalah mengintegrasikan diri dengan yang Ilahi dalam keseharian.”18

The emerging church juga merupakan produk dari pascamodernisme.  
Bukannya memfokuskan kepada kepercayaan-kepercayaan doktrinal, pasca-
modernisme “memfokuskan pada relasi, kasih, tradisi, integritas dalam pemba- 
hasan.”19
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KaraKterisTiK dari the emerging ChurCh

Definisi.  Sebagaimana yang ditunjukkan oleh namanya, the emerging church 
sedang dalam proses muncul.  Ia muncul dari Yudaisme abad I, kekristenan 
apostolik, martir dan apologis, kekristenan Roma, kekristenan Celtik, Abad 
Pertengahan, Katoliksisme, Protestanisme, kekristenan Barat Modern—dan itu 
terus muncul ke dalam bentuk yang baru.20  “Apakah proses pembentukkan ini 
akhirnya akan sampai pada bentuk yang benar?  Tentu saja tidak.”21  Gereja akan 
terus dalam proses tetapi tidak pernah sampai ke mana-mana.

The emerging church berpegang pada relativisme—“teori yang menyangkali 
absolutisme dan bersikeras bahwa moralitas dan agama adalah relatif bagi orang 
yang memeluknya.”22  Oleh karena itu, the emerging church yang merupakan 
produk dari pascamodernisme berlawanan dengan modernisme yang melihat 
isu-isu sebagai hitam dan putih.  Pascamodernisme menolak pendapat adanya 
kebenaran yang absolut dan objektif dan paham ini dipengaruhi oleh budaya 
dalam pengambilan keputusan atas isu-isu yang ada.  Pandangan-pandangan 
the emerging church terhadap hal-hal adalah relatif—bisa saja benar atau salah.  
Seseorang tidak bisa absolut tentang doktrinal dan isu-isu moral.

Doktrin. The emerging church tidak menganut pernyataan-pernyataan 
doktrinal tertentu.  Pengikut the emerging church, merupakan hasil dari pasca- 
modernisme, tidak melihat hal-hal—termasuk doktrin sebagai hitam dan putih.  
Mereka melihatnya abu-abu, dan menjadi lebih baik karena ditambah warna-
warni budaya-budaya, latar belakang-latar belakang dan agama-agama lain.

Brian McLaren menjelaskan dirinya sendiri sebagai “evangelikal” (huruf 
“e” kecil), “sesuatu yang melampaui suatu sistem kepercayaan atau kumpulan 
doktrin atau bahkan suatu praktik.  Saya maksudkan adalah suatu sikap—suatu 
sikap terhadap Allah dan sesama dan misi kita dengan penuh gairah.”23  
Pernyataan-pernyataan seperti ini merefleksikan aspek-aspek dari neo-ortodoksi, 
yang merendahkan pernyataan-pernyataan proposisional lalu mendorong kita 
pada perjumpaan eksistensial.  Namun demikian, istilah post-evangelikal dapat 
juga diterapkan, karena bisa dikatakan aliran ini merupakan kontinuitas dan 
diskontinuitas dari evangelikalisme.24

Alkitab.  Pandangan dari emergent terhadap Alkitab terkait dengan pasca-
liberalisme, yaitu berusaha untuk menemukan pandangan yang dapat menjem- 
batani antara kaum liberal yang mengkritik dan meremehkan integritas dari Kitab 
Suci dan konservatif yang memandang Kitab Suci sebagai pernyataan-pernyataan 
yang diinspirasikan secara verbal, faktual, historikal, sehingga dapat mevalidasi 
doktrin-doktrin dari iman Kristen.  Para pengikut emerging menolak pendapat 
bahwa Alkitab memberikan pernyataan-pernyataan proposisional sehubungan 
dengan iman Kristen.
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Para pengikut the emerging church menekankan Alkitab sebagai naratif 
yang memperlihatkan bagaimana manusia itu harus hidup, bukan berfokus pada 
pernyataan doktrinal yang menjelaskan tentang inspirasi dan ineransi dari Kitab 
Suci.  Brian McLaren mengakui masalah-masalah dalam memahami mengapa 
Allah melakukan hal-hal tertentu di PL.  Oleh karena itu, McLaren menyimpulkan 
bahwa Alkitab harus dipahami sebagai naratif, dan tidak membenarkan tindakan-
tindakan Allah di segala waktu.

Rod Bell, pendeta di Mars Hill Bible Church, dan istrinya Kristen mulai mem- 
pertanyakan asumsi mereka terhadap Alkitab.  Ia “mendapati bahwa Alkitab 
merupakan produk manusia, . . . bukan sebagai produk Ilahi.  Rod mengatakan 
bahwa Alkitab tetap merupakan pusat bagi kita tetapi jenis pusat yang berbeda.  
Kami mau menerima misteri, tetapi tidak menaklukkannya.”

Kristen berkata, “Saya tumbuh dan berpikir bahwa saya sudah bisa mema- 
hami Alkitab dan apa artinya.  Sekarang saya tidak memahami sebagian besar 
dari apa yang dimaksudkannya.”25

Yesus.  Siapakah Yesus dalam gerakan the emerging church?  Brian McLaren 
tidak mengasosiasikan dirinya dengan pemahaman Yesus yang digambarkan 
dalam evangelikalisme modern.  Dia melihat banyak Yesus-yesus:

Salah satu Yesus yang saya kenal adalah Yesus Protestan konservatif 
yang fokusnya pada penyaliban.  Kita diselamatkan dari dosa kita 
melalui kematian-Nya di kayu salib.  Di kayu salib inilah kejahatan 
manusia dan belas kasihan Allah bertemu.  Saya mulai memiliki 
problem-problem dengan konsep Yesus ini.  Bagaimana saya dapat 
mengaplikasikan kesadaran tentang salib yang menyelamatkan saya 
dari neraka ke dalam pergumulan hidup saya sehari-hari . . . Yesus lain 
saya temukan di Pentakosta/Karismatik.  Yesus ini lebih personal dan 
kelihatannya lebih berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari hidup 
saya . . . Ketiga, saya bertemu dengan Yesus Roma Katolik.  Roma 
Katolik menolong saya untuk memahami bagaimana Yesus menye-
lamatkan gereja dengan bangkit dari kematian . . . Yesus Ortodoksi 
Timur memperluas pemahaman saya tentang inkarnasi.  Yesus Pro-
testan Liberal memberikan kepada saya perspektif yang segar 
tentang perbuatan-perbuatan kasih dalam hal penyembuhan, belas 
kasihan, dan keadilan.  Yesus Anabaptis mengajarkan kepada saya 
bagaimana memperlakukan sesama saya dan bagaimana memper-
hitungkan menjadi pendamai dengan serius.   Yesus dari yang Tertin-
das [Yesus yang tidak beringas dari teologi pembebasan] mengingatkan 
saya bahwa Yesus adalah pahlawan bagi yang orang miskin dan 
menantang saya untuk menjadi aktivis yang mengkonfrontasi ketidak-
adilan.26
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Yesus yang dikenal oleh Brian McLaren merupakan suatu tambal sulam      
dari Protestanisme dan Katoliksisme dalam pengertian yang luas.  Penganut 
the emerging church yang lain mungkin tidak memiliki perspektif yang sama 
dengan perspektif Yesus yang dimiliki oleh McLaren.

Penebusan.  McLaren dan Steve Chalke sama-sama menolak kematian 
Kristus di kayu salib sebagai penebusan substitusi bagi dosa.  Apabila benar 
bahwa kematian Kristus merupakan suatu penebusan substisionari, maka salib 
dapat dikatakan sebagai “suatu bentuk pelecehan terhadap anak—di mana Bapa 
yang penuh dengan niat dendam, menghukum Putra-Nya untuk kejahatan yang 
dia tidak lakukan . . . Apabila salib merupakan tindakan jahat personal yang 
dilakukan oleh Allah terhadap umat manusia, tetapi ditanggung oleh Putra-Nya, 
maka ini berarti mengolok-olok pengajaran Yesus sendiri yang mengatakan kita 
harus mengasihi musuh kita dan menolak untuk membalas kejahatan dengan 
kejahatan.”27 

Penginjilan.  Pandangan the emerging church tentang penginjilan berbeda 
dari modernisme.  Di bawah ini adalah pendekatan the emerging church untuk 
penginjilan:

1. Penginjilan menawarkan undangan untuk masuk ke Kerajaan, bukan
jalan untuk sampai ke surga.

2. Penginjilan lebih merupakan undangan untuk masuk dalam komunitas
bukan undangan untuk datang pada suatu peristiwa.

3. Penginjilan lebih merupakan dialog dan mendengarkan daripada ber- 
khotbah dan memberitahukan.

4. Penginjilan adalah bagian pemuridan dan kebudayaan gereja, bukan
sesuatu yang kamu lakukan sebagai sampingan.

5. Penginjilan merupakan ‘penginjilan-pemuridan’ yang tidak berdasarkan
pada hiburan.

6. Pada masa kini penginjilan bisa lebih membutuhkan waktu panjang dan
perlu membangun kepercayaan.28

Surga dan neraka.  McLaren menolak untuk menanggapi pertanyaan, 
“Tetapi, bagaimana dengan surga dan neraka?”  Ia mengatakan, “Tidakkah 
jelas bahwa saya tidak percaya hal ini merupakan pertanyaan yang benar untuk 
ditanyakan pada seorang Kristen misional?29  Para pengikut the emerging church 
fokus pada komunitas di dalam kehidupan sekarang bukan di surga setelah 
kehidupan ini.
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ringKasan evaluasi dari the emerging ChurCh

The emergent church secara tepatnya adalah demikian: Ia sedang bergeliat, 
berkembang—dalam sistem kepercayaannya dan kebudayaannya dan praktisnya.  
Berkaitan dengan natur dari kekristenan, McLaren menulis dalam A Generous 
Orthodoxy: “Tanyakan pada saya apakah kekristenan (versi saya tentang hal itu, 
versi kamu, versi Paus, versi siapa pun) adalah ortodoks, artinya benar, dan inilah 
jawaban jujur saya: Sedikit, tetapi belum . . . Menjadi seorang Kristen secara 
ortodoks yang murah hati adalah tidak mengklaim ia telah memiliki kebenaran 
yang ditangkap, dikumpulkan dan ditempel di dinding . . . Tetapi kami terus 
berusaha mencari.”30 

Ini adalah sepuluh observasi tentang The Emerging Church:
(1) Para pemimpin the emerging church telah menyadari perubahan dalam 

kebudayaan dan mereka berusaha untuk berhubungan dengan budaya itu, dan 
itu merupakan hal yang mengagumkan.  Mereka mengkritik kekristenan tradi- 
sional (modernisme) yang tidak memperhatikan perubahan budaya dan mereka 
tidak mampu untuk berkomunikasi dengan budaya, khususnya kawula muda.  
Sebagai akibatnya mereka memeluk pendekatan-pendekatan yang unik untuk 
menjangkau orang-orang di masa kini yang dicela oleh gereja dan tidak mau 
menghadiri kebaktian ibadah tradisional.

Mungkin pandangan tentang penginjilan gereja modern (tradisional) hanya- 
lah stereotip.31  Banyak gereja-gereja tradisional tidak mengikuti skema Kimball 
yang diberikan dalam diagramnya di The emerging church; banyak yang sangat 
aktif dalam penginjilan pribadi di sekitar rumahnya dan di tempat pekerjaannya.

(2) Dengan menerima relativisme, the emerging church telah meninggalkan 
sumber kebenaran yang berotoritas—Kitab Suci.  Pernyataan-pernyataan mereka 
berkontradiksi dan tidak konsisten. Scot McKnight menyatakan, “Mayo-
ritas orang Kristen emerging . . . tidak menyangkali kebenaran, mereka tidak 
menyangkali bahwa Yesus adalah kebenaran, dan mereka tidak menyangkali 
Alkitab sebagai kebenaran.”32  Selanjutnya McKNight menyatakan, “Gerakan 
emerging ini cenderung curiga terhadap teologi sistematik . . . tidak ada 
konsensus yang sejati yang dicapai . . . Tidak ada bahasa yang mampu untuk 
menangkap Kebenaran yang Absolut, yang mampu hanyalah Allah . . . Tidak 
ada sistem yang tanpa cela atau pernyataan iman . . . kami tidak percaya teologi 
siapa pun adalah benar secara mutlak.”33  Apabila teologi itu tidak benar, maka 
tidaklah mungkin untuk mengafirmasi bahwa berita itu adalah benar dan bahwa 
Yesus adalah kebenaran dan Alkitab adalah kebenaran.

Sementara memang penting untuk menekankan pengalaman dan aplikasi 
dari Kitab Suci, tetapi titik awalnya harus ineransi dari Kitab Suci, yang ditegaskan 
di ayat-ayat seperti Matius 5:18; 2 Timotius 3:16 dan 2 Petrus 1:21.34  Bagaimana 
lagi kebenaran dapat diteguhkan?  Pengalaman Kitab Suci adalah sah hanya bila 
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ineransi Kitab Suci diakui.  Apabila Kitab Suci tidak tanpa salah, maka ia tidak 
bisa memiliki otoritas atas aplikasi dan pengalaman.

Lebih lanjut, untuk mengakui bahwa Alkitab hanya sekedar naratif, karena 
seseorang memiliki kesulitan untuk memahami mengapa Allah melakukan hal-hal 
tertentu, berarti membiarkan penalaran seseorang menjadi hakim dari Kitab Suci.  
Pada poin itu, penalaran, bukan Kitab Suci yang menjadi otoritas. Pandangan 
McLaren bahwa Alkitab hanya merupakan naratif, hanya sebuah cerita—yang 
dipahami oleh pembaca pertama, tetapi tidak cocok untuk generasi modern—
berarti memeluk relativisme.  Bagi penganut the emerging church Alkitab adalah 
relatif.  Ia berbicara pada pembaca pertama, tetapi kebenaran itu bisa tidak cocok 
untuk generasi pasca modern.  Implikasinya sangat banyak.  Relativisme semacam 
ini, McLaren tidak pasti apakah tepat untuk berbicara homoseksualitas sebagai 
“dosa.”  Ia juga telah bertanya “tentang penundaan universal untuk berkhotbah 
tentang dosa sodomi.”35 

Apabila Alkitab bukan merupakan kebenaran yang objektif, maka tidak       
ada sistem kepercayaan yang bisa dinyatakan sebagai berotoritas.  Bagaimana 
kebenaran diajarkan terpisah dari kata-kata? Tidak bisa.  Kata-kata adalah 
penting, dan kata-kata mendefinisikan sistem kepercayaan.  Albert Mohler 
memberikan kritik yang cerdik: “Suatu ketidakkonsistenan dari pemikiran 
pascamodern terlihat pada waktu pascamodernis radikal menulis buku-buku, 
menyampaikan ceramah-ceramah, atau terlibat dalam pembicaraan.  Apabila 
pengkomunikasian kebenaran adalah ambigu, aneh dan tidak seimbang sebagai- 
mana yang dinyatakan oleh pascamodernis, lalu mengapa mereka menulis buku-
buku?”36  Dengan kata lain, penganut emerging church tidak memiliki legitimasi 
untuk mengatakan hal-hal yang mereka katakan dan melakukan apa yang mereka 
lakukan apabila relativisme diterima.

(3) Kekristenan berbeda dan unik.  Tidak ada hubungan yang ada antara 
Yesus dan Yoga, atau Yesus dan agama Hindu panteistik.  Yesus mengklaim  
keeksklusifan (Yoh. 10:7-14; 146).  Itu juga merupakan berita dari gereja mula-
mula (Kis. 4:12; 16:31).

(4) Yesus dari the emerging church menurut McLaren merupakan tambalan 
dari berbagai teologi.  Ia kelihatannya mengabaikan fakta bahwa alasan utama 
kedatangan Yesus adalah untuk memulihkan dilema dari dosa.  Yesus datang untuk 
membebaskan mereka yang terhilang (Luk. 19:10).  Sementara McLaren tidak 
mau mengakui keterhilangan manusia terpisah dari Kristus, Yesus menegaskan 
bahwa terpisah dari percaya kepada-Nya, maka orang ditetapkan untuk mati 
dalam dosa mereka (Yoh. 8:24).  Paulus meneguhkan natur tunggal dari Injil, 
bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit kembali—dan hanya karena 
Injil itu saja orang diselamatkan (1Kor. 15:1-4).
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Selanjutnya, isu yang serius adalah penolakan McLaren dan Chalke atas 
penebusan subsitusionari dari Kristus.  Tidak ada Injil, tidak ada keselamatan  ter-
pisah dari subsitusionari Kristus. Perwakilan penebusan dari Kristus jelas diajar-
kan di Kitab Suci (Yes. 53:4-6; Mat. 20:28; Mrk. 10:45; Rm 3:24-25; 2Kor. 
5:21; 1Ptr. 2:24).

(5) Filsafat biblikal dari the emerging church khususnya the Emergent 
dipengaruhi oleh pascaliberalisme.  Filsafat McLaren tentang pengalaman dari 
Kekristenan sementara menolak dogma dan pernyataan-pernyataan objektif 
tentang kebenaran37 merefleksikan pemikiran neo-ortodoksi yang terdahulu.38

The emerging church dari pascamodern mulai dengan pengalaman, yang 
memengaruhi perilaku, yang memengaruhi kepercayaan.  Tesis ini terbalik.  
Model dari evangelikalisme tradisional, yang mengawali dengan fakta-fakta, 
adalah benar.  Kepercayaan yang benar memengaruhi perilaku.  Surat-surat PB 
ditulis dengan format demikian: Roma 1-11 membahas tentang doktrin, semen- 
tara pasal 12-15 membahas tentang perilaku; Efesus 1-3 membangun fondasi 
doktrin, dan pasal 4-6 nasihat tentang perilaku; Kolose 1-2 memulai dengan 
doktrin, dan pasal 3-4 menekankan praktik.  Pola biblikal mulai dengan doktrin, 
yang menghasilkan perilaku yang benar.

(6) Kekristenan dibangun di atas kebenaran proposisional sebagaimana yang 
dinyatakan di Kitab Suci.  Tanpa itu, tidak ada kekristenan.  Tanpa pernyataan-
pernyataan objektif dari Kitab Suci tidak mungkin berbicara tentang keperca-
yaan kepada Yesus Kristus, penebusan substitusionari-Nya, kebangkitan tubuh-
Nya dan doktrin-doktrin dasar Kristen lainnya yang bisa diandalkan.  Kekris-
tenan terhubung dengan inspirasi dari Kitab Suci, yang memberikan kepada 
kita kebenaran yang objektif untuk dipercaya supaya kita menjadi seorang Kris-
ten.  Kekristenan berdiri atau jatuh atas dasar penerimaan atau penolakan dari 
kebenaran proposisional dari Kitab Suci.

(7) The emerging church telah mengadaptasi beberapa aspek dari mistikisme 
dan agama Timur.  Penekanan atas kegelapan jelas bukan merupakan Kristen.  
“Terang” sering kali dipergunakan untuk menjelaskan Kristus dan orang-orang 
Kristen.  Yesus adalah terang dunia (Yoh. 8:12; 9:5).  Orang-orang percaya ada- 
lah anak-anak terang (Yoh. 12:36; Ef. 5:8,9; 1Tes. 5:5) dan diingatkan bahwa 
terang tidak memiliki persekutuan dengan kegelapan (2Kor. 6:14).  Terang dan 
gelap dikontraskan untuk menjelaskan tentang kebenaran Kristus dan ketidak-
benaran Setan (2Kor. 6:14; 11:14; 1Tes. 5:5).  Kegelapan tidak pas untuk mere- 
presentasikan kebenaran; di dalam Kitab Suci kegelapan merepresentasikan si 
jahat.

(8) Sementara mengklaim bahwa mereka misional, adalah tidak mungkin 
untuk menggenapi misi tanpa memproklamasikan Yesus sebagai Juruselamat satu-
satunya dari dunia ini (Yoh. 14:6; Kis. 4:12).  Apabila Yesus adalah Juruselamat, 
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dan apabila Dia harus diproklamasikan pada dunia, maka harus ada orang yang 
terhilang tanpa Kristus dan mereka membutuhkan Juruselamat.

(9) Ada banyak pembicaraan yang mendua di antara pemimpin-pemimpin 
the emergent.  McLaren menjelaskan dirinya sendiri sebagai liberal/konservatif, 
fundamentalis/calvinis, anabaptis/anglikan, metodis, katolik, dan lain-lain. Ini 
berarti menolak segala sesuatu dan tidak mengatakan apa-apa.  Istilah-istilah 
ini jelas sekali kontradiksi, dan mengklaim memegang semua sekaligus meng-
indikasikan tidak memiliki komitmen pada iman Kristen historik.

(10) The emerging church telah berusaha untuk terlibat dengan budaya, 
tetapi kelihatannya budaya telah menenggelamkan the emerging church, baik 
dalam metodologi dan dalam gerakan the emerging church ke dalam relativisme, 
menolak untuk mengakui kebenaran proposisional dalam doktrin-doktrin 
fondasional dan biblikal.  “Dengan menyangkali bahwa kebenaran adalah 
proposisional, teori-teori the emerging church menghindari dan menyangkali 
tanggung jawab apa pun untuk membela banyak doktrin-doktrin yang telah lama 
dianggap esensial bagi iman Kristen.”39
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epilog

Di buku ini, pembaca telah Diperkenalkan pada lima kategori 
penting dari teologi: Biblika, sistematik, historikal, dogmatik, dan kontempo- 
rari. “Wajah-wajah” dari teologi ini telah dijelaskan dan didemonstrasikan dalam 
pengharapan bahwa penyelesaian buku ini akan menyajikan suatu referensi 
manual yang setia pada Kitab Suci sebagai standar yang berotoritas.

Dalam merefleksikan perkembangan dan sejarah dari doktrin biblika, satu 
kebenaran menonjol: Anugerah Allah.  Pada waktu melihat kembali semua 
teologi di PL dengan permulaan dari janji Allah di Kejadian 3:15, pada waktu 
melihat penyingkapan dari wahyu Allah sepanjang berabad-abad, ceritanya 
tetap sama: Manusia adalah berdosa, berpaling dari Allah, sementara Allah 
terus memanifestasikan diri-Nya dalam anugerah.  Di PB, orang percaya yang 
dengar-dengaran sangat tergerak oleh karya klimaks Allah dalam keselamatan, 
penebusan dan pengudusan.  Allah, melalui Kristus telah mencapai dan menye- 
diakan bagi manusia apa yang tidak mampu dicapai oleh manusia sendiri.  
Manusia telah direkonsiliasikan dengan Allah.

Meski kebenaran-kebenaran teologis di Kitab Suci telah disajikan di 
halaman-halaman buku ini dengan rinci sesuai dengan tujuan dan ruang yang 
tersedia, namun tetap banyak yang dapat dikatakan tentang Allah yang tidak 
dapat dipahami secara tuntas.  Hal itu benar, dalam kaitan dengan inkarnasi, 
di mana Allah menjadi daging dan tinggal di tengah kita.  Siapa yang dapat 
memahami secara penuh bahwa Allah yang kekal, pencipta dari alam semesta 
yang tidak terikat, telah lahir di atas bumi sebagai bayi, tumbuh menjadi 
dewasa, dan menjadi hamba, merendahkan diri-Nya sampai mati di atas kayu 
salib?  Allah begitu mengasihi dunia, sehingga Ia berkenan meninggalkan surga, 
menderita direndahkan, diejek, dihina dan mati padahal Ia seharusnya disem- 
bah.  Mungkin tragedi yang terbesar adalah apabila seseorang dapat menjelaskan 
doktrin ortodoksi tanpa ada hubungan pribadi dengan Ia yang disaksikan oleh 
doktrin itu.  Dapat dipahami bahwa para pembaca yang sudah membaca 
sampai sejauh ini belum mengenal secara pribadi realitas kehidupan baru 
dalam Kristus. Pengenalan doktrin dengan tepat, harus disertai perubahan yang 
seharusnya di dalam kehidupan seseorang (2Tim. 3:16-17)

Tidak ada berkat yang lebih besar daripada pemberian Putra Allah, 
dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada kehendak untuk melecehkan 
pemberian anugerah Allah itu.  Ringkasan dari wahyu Allah kepada manusia 
adalah Yesus Kristus. Untuk mendapatkan pengetahuan yang benar adalah 
hidup dalam pengalaman persekutuan bersama-Nya.  Ia menjadi pemuas dari 
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kelaparan rohani kita (Yoh. 6:35) dan juga pemuas dahaga bagi kehausan 
rohani kita (Yoh. 7:37-38). Ia datang memberikan kehidupan pada kita.  
Orang yang percaya kepada-Nya dan korban penebusan-Nya tidak akan 
pernah mati (Yoh. 11:26) tetapi akan menikmati hak atas relasi yang tidak 
akan terhenti, damai dan sejahtera di tengah dunia yang kacau.  “Ia yang 
memiliki Putra,  memiliki hidup” (1Yoh. 5:12).

Pembaca yang terkasih, kiranya saudara mengalami kebenaran teologis 
yang terbesar yang dapat diketahui: “Allah telah mengaruniakan hidup yang 
kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya” (1Yoh. 5:11).  Tidak 
ada usaha manusia yang dapat memberikan kontribusi untuk mencapai hal 
ini; ini merupakan pemberian yang diterima melalui menerima Kristus yang 
kekal itu.  Percaya kepada-Nya yang satu-satunya dapat membebaskan kita 
dan memberikan kita pengharapan yang kekal dengan Dia (Yoh. 3:16, 36; Kis. 
16:31).  Dan kemudian hidup dengan harmonis dengan Firman dan kehendak-
Nya, bertumbuh di dalam pengalaman persekutuan dengan Dia (Gal. 2:20; 5:24; 
6:14; Flp. 1:21; 3:7-10).

Terpujilah “Dia yang mengasihi kita, dan membebaskan kita dari dosa-dosa 
kita melalui darah-Nya . . . saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara 
orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini.  Bagi Dia, yang mengasihi 
kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah Anak Domba 
yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, dan kekayaan, dan hikmat, dan 
kekuatan, dan hormat, dan kemuliaan, dan puji-pujian!” (Why. 1:5; 5:12-13).



daftar istilah
dan artinya

A

ABRAHAMIC COVENANT (Kovenan Abraham).  Suatu kovenan tanpa syarat 
(terikat hanya pada Allah), di mana Allah berjanji untuk memberikan kepada 
keturunan Abraham secara fisik, tanah, keturunan yang akan melahirkan 
seorang Mesias, dan berkat rohani (Kej. 12:1-3).  Lihat COVENANT.

ACCIDENT THEORY (Teori Kecelakaan).  Dirumuskan oleh Albert Schweitzer, 
teori ini mengajarkan bahwa Kristus begitu terpikat oleh kemesiasan-Nya dan 
merupakan suatu kesalahan Ia dihancurkan sampai mati dalam prosesnya.

ADONAI.  Nama Ibrani bagi Allah yang berarti “Tuhan” atau “Tuan” dan 
menekankan ketuhanan atau otoritas Allah.

ADOPTION (Adopsi).  Orang percaya ditempatkan “sebagai anak”, menekankan 
hak dan kehormatan orang percaya dalam posisinya yang baru di dalam Kristus.

AGNOSTIC (Agnostik).  Berasal dari komponen bahasa Yunani, gnostos—yang 
berarti “pengetahuan,” dengan a sebagai kata depan untuk menegatifkan kata 
itu, jadi “seseorang yang tidak mengetahui bahwa Allah ada.”

AMILLENNIALISM (Amilenialisme).  Pengajaran yang menyatakan bahwa tidak 
akan ada milenium harfiah setelah kedatangan Kristus ke dunia.

AMYRALDIANISM (Amiraldianisme).  Variasi dari pandangan lapsarian 
yang  urutan ketetapannya adalah sebagai berikut: Menciptakan manusia, 
mengizinkan Kejatuhan, menyediakan penebusan di dalam Kristus untuk 
semua orang, memilih sebagian untuk keselamatan, dan mengutus Roh Kudus 
untuk mengefektifkan keselamatan.  Pandangan ini mengakui penebusan tidak 
terbatas.

ANGEL (Malaikat).  Utusan yang bisa manusia atau Ilahi.  Sebagai utusan Ilahi, 
malaikat diutus oleh Allah dengan perintah yang khusus. 

ANTHROPOLOGICAL ARGUMENT (Argumentasi Antropologikal).  Berasal 
dari kata Yunani, anthropos—berarti “manusia.”  Karena manusia merupakan 
keberadaan yang bermoral, yang memiliki hati nurani, intelek, emosi dan 
kehendak, maka Allah harus menciptakan manusia dengan natur moral-Nya.
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ANTICHRIST (Anti-Kristus).  Suatu istilah yang merefleksikan seseorang yang 
menyangkali bahwa Yesus telah datang sebagai manusia yang sejati.  Ini 
istilah yang populer (meskipun tidak alkitabiah) yang digunakan untuk men- 
jelaskan penguasa dunia yang terakhir yang disebut Binatang buas di Kitab Suci 
(Why. 13:1).

APOLLINARIS (THE YOUNGER) (lahir 310 M).  Mengajarkan keilahian Kristus, 
tetapi menyangkali kemanusiaan Kristus.  Ia menyatakan bahwa Yesus memiliki 
tubuh manusia dan jiwa tetapi bukan roh manusia; bishop di Laodikia; bidat.

APOSTLE (Rasul).  Kata ini dapat digunakan dalam dua pengertian: (1) sebagai 
jabatan, menunjuk pada seseorang yang mengikuti Yesus sepanjang pelayanan-
Nya; jadi, hanya terbatas kepada kedua belas rasul dan secara khusus Paulus; 
(2) sebagai karunia, sebutan itu digunakan secara umum untuk “seseorang yang 
diutus oleh.”  Pada umumnya, karunia itu terbatas hanya pada kedua belas rasul 
dan Paulus.

APOSTLES’ CREED (Pengakuan Iman Rasuli).  Suatu rangkuman singkat dari 
kepercayaan tentang Trinitas dan Kristologi, kemungkinan besar disusun sebelum 
250 M untuk melindungi gereja dari bidat.

AQUINAS, THOMAS (1224–1274).  Teolog Roma Katolik yang terkemuka di 
abad XIX, yang menekankan kepentingan dari penalaran dalam iman.

ARIANISM (Arianisme).  Kepercayaan yang didirikan oleh Arius, yang menyang- 
kali kekekalan dari Kristus, dengan pernyataan bahwa Kristus telah diciptakan 
oleh Bapa.  Arius dinyatakan salah oleh Konsili Nicea pada tahun 325 M.

ARMINIANISM (Arminianisme).  Sistem doktrinal yang dirumuskan oleh Jaco- 
bus Arminius (1560–1609) sebagai reaksi terhadap Calvinisme di Belanda. 
Kepercayaan-kepercayaan itu kemudian diakui dalam lima poin Remonstrance: 
(1) pemilihan bersyarat berdasarkan kemahatahuan Allah; (2) penebusan yang 
tidak terbatas; (3) meskipun manusia memiliki kehendak bebas, namun ia tidak 
dapat menyelamatkan dirinya sendiri; (4) anugerah prasyarat, yang memampukan 
manusia untuk bekerjasama dengan Allah dalam keselamatan; (5) pemeliharaan 
bersyarat, orang percaya dapat terhilang. 

ATHANASIUS (296–373 M).  Pembela keilahian Kristus melawan bidat Arius.

ATHEIST (Ateis).  Berasal dari komponen Yunani, theos—yang berarti “Allah,” 
dengan kata depan a untuk menegatifkan pernyataan itu; jadi, “seseorang yang 
tidak percaya kepada Allah.”

ATONEMENT, LIMITED (Penebusan Terbatas).  Juga disebut “tertentu” atau 
“khusus,” pandangan ini menekankan bahwa Kristus hanya mati untuk orang 
pilihan.
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ATONEMENT, UNLIMITED (Penebusan Tidak Terbatas).  Pandangan bahwa 
Kristus mati untuk setiap orang, tetapi kematian-Nya efektif hanya bagi mereka 
yang percaya pada Injil.

ATTRIBUTES OF GOD (Atribut-atribut Allah).  Karakteristik Allah yang unik, 
yang membedakan Allah dengan ciptaan dan yang dinyatakan oleh Allah kepada 
manusia.

ATTRIBUTES, ABSOLUTE dan NON-ABSOLUTE (RELATIVE) (Atribut, absolut 
dan non-absolut [relatif]).  Atribut yang absolut (mis. spritualitas, eksistensi yang 
mandiri, tidak berubah) menjabarkan kesempurnaan Allah yang Ia miliki di dalam 
diri-Nya, tidak bergantung pada siapa pun atau apa pun juga.  Atribut-atribut 
relatif (mis. kekekalan, kemahahadiran, ketidakterbatasan) disebut demikian 
karena mereka berhubungan dengan ruang dan waktu.

ATTRIBUTES, INCOMMUNICABLE dan COMMUNICABLE (Atribut yang 
tidak dikomunikasikan dan yang dikomunikasikan).  Atribut yang tidak dikomu- 
nikasikan merupakan atribut yang hanya dimiliki oleh Allah (mis. kekekalan, 
mahahadir, tidak berubah).  Atribut yang dikomunikasikan adalah atribut yang 
dalam derajat tertentu ada pada manusia (mis. hikmat, keadilan, kebenaran).

ATTRIBUTES, NON-MORAL (NATURAL) dan MORAL (Atribut non-moral dan 
moral).  Atribut non-moral atau natural adalah atribut yang berkaitan dengan 
kesempurnaan dari Allah dan tidak melibatkan prinsip-prinsip benar atau salah 
(mis. ketidakterbatasan, mahakuasa, mahahadir).  Atribut moral melibatkan 
prinsip-prinsip benar atau salah (mis. kekudusan, kebenaran, dan benar).

ATTRIBUTES, INTRANSITIVE (IMMANENT) dan TRANSITIVE (Atribut 
intransitif=imanen dan transitif).  Atribut intransitif, seperti atribut yang tidak 
dikomunikasikan, adalah atribut yang hanya dimiliki oleh Allah, tidak berkaitan 
dengan manusia (mis. eksistensi yang mandiri, kehidupan), sementara atribut 
transitif, seperti atribut yang dikomunikasikan, yaitu atribut-atribut yang 
berkaitan dengan manusia (mis. benar, kemurahan). 

AUGUSTINE (354–430 M).  Agustinus kadang-kadang disebut sebagai teolog 
terbesar di antara Paulus dan Martin Luther.  Agustinus menekankan kerusakan 
total dari manusia dan anugerah Allah.

AUGUSTINIAN VIEW (Pandangan Agustinus).  Dinamai berdasarkan nama 
Agustinus, pandangan ini mengajarkan bahwa semua manusia berpartisipasi 
dalam dosa Adam, karena setiap orang hadir di dalam Adam sebagai benih yang 
akan menjadi manusia nantinya (lih. Ibr. 7:9).  Oleh karena itu, semua manusia, 
dinyatakan berdosa dan mati secara individu.
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B

BAPTISM OF THE SPIRIT (Baptisan Roh).  Karya Roh Kudus dalam menempat- 
kan orang percaya dalam persekutuan dengan Kristus sebagai Kepala dan dengan 
orang percaya lainnya sebagai Tubuh Kristus.

BARTH, KARL (1886–1968).  Seorang teolog Jerman yang menolak pendidikan 
liberalnya dan berbalik mempelajari Alkitab.  Ia menerbitkan tafsiran Roma 
tahun 1919, yang dianggap sebagai awal dari neo-ortodoksi.  Barth mengajarkan 
bahwa Alkitab menjadi Firman Allah, hanya pada saat pembaca memasuki 
pengalaman dari para penulis Alkitab. Ia menyangkali wahyu khusus, tetapi 
mungkin ia adalah teologi neo-ortodoksi yang paling konservatif.

BIBLE (Alkitab).  Kata Inggris yang berasal dari kata Yunani, biblion—artinya 
“buku” atau “gulungan.”  Kata Yunani itu diambil dari kata byblos, tumbuhan 
papirus yang dipakai sebagai bahan untuk menulis manuskrip-manuskrip 
kuno.  Kemudian biblia menunjuk pada buku-buku PL dan PB.

BIBLICAL THEOLOGY (Teologi Biblika).  Istilah ini dapat digunakan dalam 
berbagai cara: (1) Digunakan untuk menjabarkan gerakan modern di tengah 
liberalisme yang menekankan studi eksegetikal Kitab Suci, dengan memakai 
metodologi liberal; (2) Digunakan untuk menjabarkan suatu metodologi ekse- 
getikal yang dianggap sebagai situasi dan kondisi historis dan perkembangan 
suatu doktrin, dalam teologi PL, pertimbangan biasanya diberikan untuk mem- 
bedakan periode perkembangan doktrinal dan tema kesatuan di PL, sedangkan 
dalam teologi biblika PB dipertimbangkan teologi para penulis secara individu. 

BONHOEFFER, DIETRICH (1906–1945).  Bonhoeffer, seorang teolog dari 
Jerman yang menolak ide “sakral” dan “sekular,” dan menekankan kebutuhan 
untuk “pemuridan duniawi.”  Tidak sepenuhnya jelas apa yang dimaksudkan 
oleh Bonhoeffer dengan kekristenan yang tanpa agama, tetapi teologi radikal 
meneruskan ide ini sampai ke titik yang ekstrem.  Meskipun teologinya adalah 
kontroversial, Bonhoeffer harus diacungi jempol untuk komitmennya yang 
berani dalam doktrinnya dan praktik pemuridan Kristennya.  Ia dipenjara dan 
akhirnya dihukum mati karena melawan rezim Nazi.

BRUNNER, EMIL (1889–1966).  Seorang pionir neo-ortodoksi.  Brunner mene- 
kankan perjumpaan subjektif dengan Allah, dan menolak inspirasi Kitab Suci 
dan kehistorisan dari Adam. Berbeda dengan Barth, ia menerima wahyu umum.

BULTMANN, RUDOLF (1884–1976). Mengembangkan “kritik bentuk,” 
suatu usaha untuk menemukan bentuk sastra dan sumber-sumber dari Kitab 
Suci. Bultmann menekankan kebutuhan untuk “mendemitologisasi” Kitab 
Suci, yaitu untuk menghilangkan lapisan-lapisan mitos, yang ditambahkan ke 
dalam Kitab Suci oleh gereja mula-mula.
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C

CALVIN, JOHN (1509–1564).  Seorang Reformator Swiss yang menekankan 
kerusakan manusia dan kebutuhan akan anugerah Allah dan predestinasi dalam 
keselamatan.  Ia menjadi komentator publik dan penafsir ilmiah pertama gereja.

CALVINISM (Calvinisme).  Sistem doktrin yang diekspresikan dalam lima poin 
berikut ini, yang diformulasikan oleh John Calvin.  (1) kerusakan total, manusia; 
(2) pemilihan yang tanpa syarat; (3) penebusan terbatas; (4) anugerah yang 
tidak dapat ditolak; (5) pemeliharaan orang-orang percaya.  Kedaulatan Allah 
merupakan hal sentral dalam Calvinisme.

CANONICITY (Kanonisitas).  Suatu istilah yang digunakan secara relatif pada 
keenam puluh enam kitab Alkitab, mengindikasikan bahwa mereka telah lulus 
pengujian yang digunakan untuk menetapkan penginspirasian dan penginklusian 
dalam tubuh Kitab Suci yang sakral.

CHURCH (Gereja).  Artinya “kelompok yang dipanggil keluar.”  Istilah itu 
dapat ditujukan untuk gereja lokal (mis. 1Tes. 1:1) atau gereja universal, semua 
orang yang telah percaya dari saat Pentakosta sampai saat Pengangkatan.  Gereja 
universal juga disebut Tubuh Kristus (Ef. 1:22-23).

COMMERCIAL THEORY (Teori Komersial).  Suatu teori tentang penebusan 
Kristus dirumuskan oleh Anselm dari Canterbury (1033–1109).  Teori ini 
mengajarkan bahwa Allah telah dirampas kemuliaan-Nya oleh dosa.  Melalui 
kematian-Nya, Kristus telah memulihkan kemuliaan Allah dan menerima suatu 
upah, yang Ia salurkan pada orang-orang berdosa.

CONGREGATIONAL (Kongregasional). Suatu bentuk pemerintahan gereja, di 
mana otoritas diberikan pada jemaat, seperti halnya Baptis, Evangelical Free, 
dan gereja-gereja independen.

CONSUBSTANTIATION (Konsubstansiasi).  Pandangan Lutheran tentang Perja- 
muan Tuhan, yang mengajarkan bahwa tubuh dan darah Kristus hadir dalam 
elemen-elemen, tetapi elemen-elemen itu tidak berubah.

CONTEMPORARY THEOLOGY (Teologi Kontemporer).  Sebagaimana diguna- 
kan dalam buku ini, yaitu studi tentang doktrin dari kelompok-kelompok Kristen 
yang berkembang di abad XX.

COSMOLOGICAL ARGUMENT (Argumentasi Kosmologis).  Argumentasi yang 
meneguhkan eksistensi Allah.  Kosmologis berasal dari kata Yunani, kosmos— 
artinya “dunia.”  Karena dunia ada, maka harus ada pembuatnya (Allah), karena 
sesuatu tidak berasal dari yang tidak ada.
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COVENANT (Kovenan).  Suatu kovenan merupakan kesepakatan di antara dua 
pihak.  Kovenan bilateral (bersyarat) merupakan suatu kesepakatan yang meng- 
ikat kedua belah pihak untuk penggenapannya (mis. Kovenan Musa).  Kovenan 
unilateral (tanpa syarat) merupakan kesepakatan di antara dua pihak, namun hanya 
mengikat satu pihak dalam pembuatan perjanjian itu (mis. Kovenan Abrahamik, 
Kovenan Palestinian, Kovenan Davidik, Kovenan Baru).

COVENANT THEOLOGY (Teologi Kovenan).  Suatu sistem teologi yang meng- 
ajarkan bahwa Allah memasuki kovenan kerja dengan Adam, yang gagal, di 
mana kemudian Allah memasuki kovenan anugerah, menjanjikan hidup kekal 
bagi mereka yang percaya.  Teologi kovenan mengakui ada umat Allah yang 
disebut Israel yang sejati, gereja (sebagai kontras dengan dispensasionalisme, 
yang mengajarkan ada dua umat Allah, yang disebut Israel dan gereja).

CREATIONISM, IMMEDIATE (Penciptaan Langsung).  Pandangan yang menya- 
takan bahwa Allah bekerja dalam penciptaan tanpa menggunakan penyebab 
kedua atau melalui proses.  Bumi, alam semesta, dan manusia sendiri menjadi 
ada secara instan oleh Pencipta.  Istilah creationism digunakan juga dalam antro- 
pologi Kristen.  Hal itu menunjuk pada pandangan bahwa asal mula dari setiap 
jiwa manusia adalah melalui penciptaan secara langsung, bukan generasi dari 
orangtuanya.  Lihat TRADUCIAN THEORY.

CREATIONISM, MEDIATE atau PROGRESSIVE (Penciptaan Melalui Pengan- 
tara atau Proses).  Pandangan bahwa Allah menciptakan dunia, alam semesta, 
dan manusia melalui periode waktu yang panjang dan melalui penyebab kedua 
yang bisa jadi melibatkan evolusi.  Hal ini dapat disebut sebagai evolusi teistik.

CRITICISM, FORM (Kritik Bentuk).  Suatu metode analisa yang dibangun di atas 
kritik sumber dalam usaha untuk memahami pengkoleksian dan pengeditorialan 
dari bahan-bahan yang digunakan untuk menyusun kitab-kitab Alkitab.

CRITICISM, HIGHER (Kritik Tinggi).  Suatu metode analisa Kitab Suci berke- 
naan dengan waktu penulisan, penulis dari kitab-kitab di Alkitab melalui mem- 
pelajari sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan Kitab Suci.

CRITICISM, HISTORICAL (Kritik Historis).  Suatu metode analisa Kitab Suci 
yang berusaha untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi dalam naratif 
biblika dengan mempelajari naratif, bahan-bahan di luar Alkitab, dan apakah 
mukjizat itu memang mungkin benar-benar terjadi.  Suatu elemen skeptikisme 
ada dalam metodologi ini.

CRITICISM, LOWER (Kritik Rendah).  Suatu metode analisa Kitab Suci yang 
berkenaan dengan teks Kitab Suci melalui studi membaca manuskrip-manuskrip 
yang beragam.
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CRITICISM, REDACTION (Kritik Redaksi).  Suatu metode analisa Kitab Suci 
yang dibangun di atas kritik bentuk dalam usaha untuk memahami karya dari 
pengeditorialan yang terakhir dalam membentuk suatu kitab di Kitab Suci secara 
teologis menurut pandangan teologisnya.

CRITICISM, SOURCE (Kritik Sumber).  Suatu usaha analitikal untuk menemu- 
kan sumber-sumber di balik penulisan kitab-kitab Injil.

CULLMANN, OSCAR (lahir 1902).  Seorang teolog historisis yang memandang 
kepentingan dari Kitab Suci adalah “sejarah kudus” atau “sejarah keselamatan”-
nya (heilsgeschichte), bukan proposisinya atau kata-katanya.

D

DAVIDIC, COVENANT (Kovenan Davidik).  Suatu kovenan tanpa syarat, di mana 
Allah berjanji pada Daud, bahwa ia akan memiliki: (1) sebuah rumah— yaitu 
dinasti yang berkelanjutan; (2) sebuah kerajaan—Mesias pada suatu saat nanti 
akan berkuasa; (3) sebuah takhta; (4) suatu pemerintahan yang kekal.

DAY OF THE LORD (Hari Tuhan).  Suatu istilah yang dapat digunakan dalam: 
(1) penghakiman Allah dalam bentuk apa pun di dalam sejarah; (2) penghakiman 
Allah pada periode Tribulasi; (3) berkat-berkat di kerajaan milenium; (4)  seluruh 
periode dari permulaan Tribulasi sampai akhir dari milenium.

DEACON (Diaken).  Jabatan gerejawi di PB bagi seseorang yang memiliki kede- 
wasaan rohani (1Tim. 3:8-13) dan yang memperhatikan kebutuhan materi dari 
orang-orang miskin di tengah jemaat (Kis. 6:1-6).

DECREE(S) OF GOD (Ketetapan Allah).  Menekankan kedaulatan Allah, kete- 
tapan (semua aspek rencana Allah disebut sebagai suatu kesatuan) atau ketetapan 
(semua aspek rencana Allah disebut sebagai suatu kemajemukan) Allah yang 
menyatakan bahwa Allah, tidak bergantung pada keputusan manusia, telah 
merencanakan dan menentukan segala sesuatu yang terjadi.

DEISM (Deisme).  Kepercayaan bahwa meskipun Allah ada, Ia adalah Allah yang 
non-personal, tidak tertarik dan tidak terlibat dengan dunia.

DEMONS (Iblis).  Para malaikat yang jatuh dengan Lucifer, pada waktu ia 
berontak melawan Allah.

DEPRAVITY (Kerusakan).  Suatu istilah yang digunakan untuk menunjuk pada 
kekorupan dari dosa yang meliputi semua orang dan berakibat pada keseluruhan 
pribadi—inteleknya, emosinya, dan kehendaknya—jadi tidak ada apa pun dalam 
diri orang itu yang dapat mencenderungkan ia ke arah Allah.
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DEVIL (Si Jahat).  Malaikat yang paling tinggi tingkatannya, yaitu Lucifer, yang 
telah jatuh dari ketinggiannya dan sekarang “penipu” yang mendakwa orang 
percaya di hadapan Allah.  Lihat juga SATAN.

DIALECTICAL THEOLOGY (Teologi Dialektikal).  Istilah lain untuk neo-
ortodoksi, di mana kebenaran dicari melalui pernyataan-pernyataan paradoksi. 
Pada masa modern, teologi ini pertama kali dirumuskan oleh Søren Kierkegaard. 
Contoh-contoh dari pernyataan-pernyataan paradoksi adalah transendensi dan 
imanensi dari Allah.  Kristus sebagai Allah dan manusia, Allah sebagai Allah yang 
murka dan murah hati.  Di tengah krisis menghadapi kontradiksi, seseorang itu 
diselamatkan, di mana ya dan tidak bertemu.

DICHOTOMOUS (Dikotomi).  Pandangan tentang natur manusia, yang diper- 
caya terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh dan jiwa.

DICTATION THEORY (Teori Dikte).  Teori yang menyatakan bahwa Allah 
mendikte kata demi kata di Kitab Suci pada para penulis, yang menuliskan semua 
secara pasif dan mekanis.

DISPENSATIONALISM (Dispensasionalisme).  Suatu teologi sistem yang meng- 
akui perbedaan penatalayanan manusia di bawah Allah.  Dispensasionalisme 
dipopulerkan oleh C. I. Scofield, yang kemudian dipertajam.  Dispensasionalisme 
dibedakan oleh: (1) penafsiran harfiah yang konsisten; (2) perbedaan yang jelas 
antara Israel dan gereja; (3) kemuliaan Allah sebagai tujuan akhir dari Allah di dunia.

DOCETISTS (Doketis).  Sekte Kristen mula-mula yang mengakui keilahian 
Kristus dan menyangkali kemanusiaan-Nya.

DOGMATIC THEOLOGY (Teologi Dogmatik).  Sebagaimana yang digunakan di 
dalam buku ini, yaitu studi tentang doktrin-doktrin kelompok Kristen sepanjang 
sejarah gereja, sebagaimana yang disistematiskan berdasarkan batasan-batasan 
hermeneutik yang eksklusif.

DOMINION THEOLOGY (Teologi Dominion).  Juga dikenal sebagai rekon- 
struksionisme Kristen, teologi dominion mengajarkan bahwa melalui Kristus Allah 
menunjukkan kekuasaan-Nya atas dunia dan orang percaya memiliki kekuasaan 
atas dunia melalui kepatuhan pada perintah-perintah Allah.  Rekonstruksionisme 
berarti bahwa kekristenan harus merekonstruksi budaya dalam setiap aspek 
kehidupan.  Lihat juga COVENANT HEOLOGY. 

E

EBIONITES.  Sekte di gereja Kristen mula-mula yang menyangkali kelahiran 
Kristus dari anak dara dan keilahian Kristus, dan mengajarkan bahwa Kristus 
hanyalah nabi manusia.
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ELDER (Penatua).  Jabatan di gereja PB, menunjuk pada seseorang yang lebih tua 
dan dewasa secara rohani (1Tim. 3:1-7) dan yang memberikan kepemimpinan 
rohani di jemaat lokal.

ELECTION (Pemilihan).  Berasal dari kumpulan kata kerja Yunani, eklego—
artinya “dari” (ek) dan “mengumpulkan, memilih”(lego) dan menjabarkan 
tindakan kedaulatan Allah dalam memilih sebagian orang untuk keselamatan.

ELOHIM.  Nama Ibrani untuk Allah, yang menekankan kekuatan, kuasa, dan 
superioritas-Nya atas semua yang disebut allah.

EMERGING CHURCH (Gereja yang Berkembang).  Sesuai dengan namanya, 
gereja yang bertumbuh sedang berproses; diidentifikasikan dengan pasca- 
modernisme, ia menolak gagasan nilai-nilai doktrinal dan eklesiastikal dan 
utamanya berpegang pada relativisme (meskipun ada perbedaan nyata dalam 
gereja yang berkembah).  Berpikir gereja tradisional sudah gagal, gereja yang 
berkembang berusaha berdampak bagi budaya, berfokus pada pelayanan dan 
pengalaman misi.  Dengan penekanannya pada pengalaman dan Kitab Suci 
sebagai narasi, hal ini merefleksikan aspek pascaliberalisme dan liberalisme.

EPISCOPAL (Episkopal).  Suatu bentuk pemerintahan gereja yang mana otoritas 
diberikan pada bishop, seperti di gereja-gereja Metodis, Episkopal, dan Roma 
Katolik.

EUTYCHIANISM.  Suatu pandangan yang dirumuskan oleh Eutyches (378–454 
M) yang mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu natur, bukan Allah
yang sejati atau manusia yang sejati.

EVOLUTION, ATHEISTIC (Ateistik Evolusi).  Suatu pendekatan anti supranatu- 
ral pada asal mula kehidupan biologis, yang mengajarkan bahwa semua kehidupan 
merupakan hasil evolusi dari sel tunggal melalui proses alamiah dan mengalami 
perubahan dalam kurun waktu miliaran tahun menjadi bentuk-bentuk yang lebih 
berkembang, sebagaimana yang kita lihat sekarang.

EVOLUTION, THEISTIC (Teistik Evolusi). Suatu sistem teologis yang mengajar- 
kan bahwa Allah membimbing prosesnya pada waktu tumbuh-tumbuhan, bina- 
tang dan umat manusia berangsur-angsur berevolusi dari bentuk-bentuk yang 
lebih rendah selama kurun waktu jutaan tahun.

EX NIHILO.  Artinya penciptaan “dari yang tidak ada.”  Hal ini menunjuk pada 
Allah yang menciptakan dunia tanpa bahan-bahan yang ada sebelumnya.

EXAMPLE THEORY (Teori Keteladanan).  Suatu teori tentang penebusan yang 
mengajarkan bahwa kematian Kristus merupakan suatu teladan dari ketaatan, 
bukan suatu substitusi untuk dosa.
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EXEGESIS (Eksegesis).  Suatu kata yang diambil dari istilah Yunani, exegesis— 
artinya “mengambil keluar” atau “menjelaskan;” jadi, penjelasan suatu bagian 
dari Kitab Suci.

EXISTENTIALISM (Eksistensialisme).  Ekspresi neo-ortodoksi yang menekan- 
kan perjumpaan spiritual dari manusia dengan Allah; Menekankan pengalaman 
pribadi atau komitmen pribadi sebagai kontras dengan hanya sekadar percaya 
pada fakta-fakta atau kredo.

F

FALL OF MAN (Kejatuhan Manusia).  Peristiwa historis yang dijabarkan di 
Kejadian 3, di mana Adam tidak menaati Allah dan berakibat dosa dan kematian 
memasuki kehidupan umat manusia (Rm. 5:12).

FEDERAL VIEW (Pandangan Federal).  Pandangan bahwa Adam merupakan 
kepala federal atau representatif dari umat manusia.  Seluruh umat manusia 
didakwa dengan dosa, bukan karena semua umat manusia berpartisipasi dalam 
dosa pertama, melainkan karena Adam merupakan representatif umat manusia.

FILIOQUE CONTROVERSY (Kontroversi Filioque).  Kontroversi Filioque 
(artinya “putra”) berkaitan dengan pertanyaan “siapakah yang mengutus Roh 
Kudus?”  Gereja Timur mengajarkan bahwa hanya Bapa yang mengutus Roh 
Kudus, sedangkan Gereja Barat mengajarkan Bapa dan Putra yang mengutus Roh 
Kudus. Isu ini telah memisahkan kedua sayap dari gereja itu secara permanen 
di tahun 1054 M.

FORGIVENESS (Pengampunan).  Tindakan legal Allah untuk mengangkat 
dakwaan melawan orang berdosa karena penebusan untuk dosa-dosa itu telah 
dilakukan.

FUNDAMENTALISM (Fundamentalisme).  Teologi sistem konservatif yang secara 
historis berpegang pada kelima inti dari iman: (1) mukjizat-mukjizat Kristus;       
(2) kelahiran Kristus dari anak dara; (3) penebusan Kristus sebagai substitusionari; 
(4) kebangkitan tubuh Kristus; (5) inspirasi Kitab Suci.  Fundamentalisme berdiri 
melawan liberalisme dan modernisme.  Pada dekade terakhir ini fundamentalisme 
terbagi menjadi kubu evangelikal dan kubu fundamentalis separatis.

G

GAP THEORY (Teori Kesenjangan).  Teori yang menyatakan bahwa ada pencip- 
taan permulaan dan kejatuhan telah mengakibatkan dunia ciptaan dihukum oleh 
Allah dan menjadi kacau balau.  Kesenjangan itu bisa jadi sepanjang jutaan tahun 
(antara Kej. 1:1 dengan 1:2), di mana Allah membentuk ulang bumi dalam waktu 
dua puluh empat jam secara harfiah.
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GENERATION OF CHRIST (Generasi Kristus).  Tindakan mukjizat dari Roh 
Kudus yang datang pada Maria secara supranatural (Luk. 1:31, 35), yang menye- 
babkan kehamilannya dan melahirkan manusia Kristus yang tanpa dosa.

GIFTS, SPIRITUAL (Karunia-karunia Rohani).  “Pemberian yang berdasarkan 
anugerah” diberikan berdasarkan kedaulatan Allah kepada orang percaya oleh 
Roh Kudus pada saat keselamatan sebagai kemampuan khusus untuk melayani 
Allah dan sesama, khususnya orang percaya.

GNOSTICISM (Gnostikisme).  Bidat dualistik pada abad II yang menekankan 
kepentingan dari pengetahuan filosofis (Yunani, gnosis) untuk keselamatan. 
Gnostikisme mengajarkan bahwa suatu seri dari emanasi keilahian melahirkan 
Allah yang lebih rendah, yaitu Allah di PL, yang menciptakan dunia materi dan 
berada dalam konflik dengan yang lebih tinggi, yaitu Allah yang mahatinggi, 
yang tidak dapat berasosiasi dengan yang jahat, yaitu dunia materi.

GOVERNMENTAL THEORY (Teori Pemerintahan).  Suatu teori tentang pene- 
busan yang dirumuskan oleh Grotius, yang mengajarkan bahwa melalui kema- 
tian-Nya, Kristus membuat tanda pembayaran kepada Allah, yang kemudian 
mengesampingkan tuntutan hukum, dengan mengampuni orang berdosa karena 
pemerintahan-Nya telah ditegakkan.

GRACE, COMMON (Anugerah Umum).  Kemurahan Allah yang bukan karena 
jasa kepada semua orang dengan menyediakan matahari, hujan, makanan, dan 
pakaian.  Hal itu juga menunjuk pada penahanan Allah akan penghakiman dan 
menekan dosa.

GRACE, EFFICACIOUS (IRRESISTIBLE, SPECIAL) (Anugerah yang efektif, 
tidak bisa ditolak, spesial).  Karya Allah yang berdasarkan kedaulatan-Nya secara 
efektif memanggil sebagian orang untuk keselamatan.  Tidak ada seorang pun 
yang Allah panggil bisa menolak panggilan-Nya, hal itu disebut juga anugerah 
yang tidak bisa ditolak.

H

HISTORICAL THEOLOGY (Teologi Historis).  Sebagaimana yang digunakan di 
buku ini, yaitu studi tentang doktrin-doktrin agama Kristen sebagaimana secara 
progresif diperdebatkan, dimodifikasi, dan diartikulasikan oleh individu-individu 
dan grup-grup sepanjang berabad-abad sejak akhir era apostolik.

HISTORY OF RELIGION (Sejarah Agama).  Suatu pandangan yang melihat 
Alkitab sebagai produk dari proses evolusi religius, iman Ibrani dan kekristenan 
bukan berkembang sebagai hasil dari wahyu Allah, melainkan dari suatu sumber 
yang sama dengan agama-agama yang lain.
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HISTORY, THEOLOGY OF (Teologi dari Sejarah). Dikembangkan oleh Wolfhart 
Pannenberg, sistem doktrin ini menekankan kepentingan dari peristiwa-peristiwa 
sejarah di Kitab Suci, khususnya kebangkitan Kristus. Sumber otoritasnya 
adalah sejarah bukan Kitab Suci. 

HOPE, THEOLOGY OF (Teologi Pengharapan).  Sebuah teologi yang dikem- 
bangkan oleh Jürgen Moltmann.  Dipengaruhi oleh Marxisme, Moltmann 
mengajarkan suatu teologi revolusi dan perubahan sosial oleh konfrontasi gereja 
pada ketidakadilan sosial. Teologi pembebasan berakar pada teologi Moltmann.

HYPOSTATIC UNION (Kesatuan Hipostatik).  Ekspresi teologis yang menun- 
juk pada dua natur Kristus.  Allah Putra mengambil natur manusia, dan Ia tetap 
Allah yang sejati dan manusia sejati, dua natur dalam satu Pribadi selamanya. 
Kedua natur tetap terpisah tanpa pembauran; tetapi keduanya ada dalam satu 
Pribadi, Kristus, Allah dan manusia.

ICONOCLAST.  Seseorang yang membela penghancuran gambaran-gambaran.

ILLUMINATION (Iluminasi).  Pelayanan Roh Kudus dalam mencerahkan orang 
percaya, memampukan orang percaya untuk memahami Firman Allah.

IMMANENCE (Imanensi).  Kontras dengan transendensi. Allah memasuki perse- 
kutuan yang bersifat pribadi dan hidup dengan mereka yang telah bertobat dari 
dosa-dosanya dan percaya pada Putra-Nya untuk keselamatan mereka.

IMMENSITY OF GOD (Imensitas Allah).  Kualitas keakbaran transendensi Allah 
dan kemahaan-Nya dalam relasi dengan malaikat dan manusia secara individu 
yang lebih kecil ukurannya.  Kualitas ini dikembangkan kemudian oleh (tetapi 
tidak identik dengan) istilah omnipresence (mahakuasa).  Lihat OMNIPRESENCE.

IMMINENT.  Artinya “siap untuk terjadi” atau “yang akan datang.”  Umumnya 
digunakan dalam teologi untuk pandangan yang menyatakan bahwa pengangkatan 
dapat terjadi kapan saja; tidak ada nubuatan yang harus digenapi terlebih dahulu 
sebelum pengangkatan.

IMMUTABILITY OF GOD (Ketidakberubahan Allah).  Allah tidak dapat berubah 
dan tidak berubah.

IMPECCABILITY.  Pandangan bahwa Kristus tidak bisa berdosa.

IMPUTATION (Imputasi).  Artinya “mengambil tempat orang lain” baik untuk 
membayar atau menerima uang.  Tiga konsep alkitabiah tentang imputasi adalah: 
Dosa Adam diperhitungkan pada seluruh umat manusia; dosa seluruh umat 
manusia diperhitungkan pada Kristus; kebenaran Kristus diberikan pada semua 
orang yang percaya pada-Nya. 
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INCARNATION (Inkarnasi).  Artinya “dalam daging,” inkarnasi menjelaskan 
tindakan di mana Allah Putra yang kekal mengambil natur tambahan bagi diri-
Nya, yaitu natur manusia melalui kelahiran anak dara.  Dengan tindakan itu 
Kristus tidak berhenti menjadi Allah, tetapi tetap selalu Allah sepenuhnya dan 
manusia sepenuhnya, dua natur dalam satu Pribadi.

INERRANCY (Ineransi).  Pengajaran bahwa karena Kitab Suci diberikan oleh 
Allah, maka Kitab Suci bebas dari salah dalam semua isinya, termasuk doktrinal, 
historikal, ilmiah, geografikal, dan cabang pengetahuan lainnya.

INFRALAPSARIANISM (Infralapsarianisme).  Istilah ini (juga disebut sublap- 
sarianisme) berasal dari kata Latin infra, “bawah” dan lapsus, “jatuh;” jadi, ini 
merupakan pandangan bahwa Allah menetapkan pemilihan setelah kejatuhan. 
Urutan dari ketetapan adalah: Menciptakan manusia, mengizinkan kejatuhan, 
memilih sebagian orang untuk hidup yang kekal, memberikan Kristus untuk 
menebus orang pilihan, mengutus Roh Kudus untuk menyelamatkan orang 
pilihan, dan menguduskan semua orang yang ditebus.  Pandangan ini mengajarkan 
penebusan terbatas.

INSPIRATION (Inspirasi).  Tindakan dari Roh Kudus untuk membimbing 
para penulis Kitab Suci, sehingga pada waktu menulis menurut gaya dan kepri- 
badian mereka masing-masing, mereka menghasilkan Firman Allah yang tertulis, 
berotoritas, patut dipercaya, dan bebas dari salah dalam tulisan aslinya.  Kata 
Inggris inspiration merupakan terjemahan KJV dari istilah Yunani, theopneustos
— artinya “Allah menapaskan” (2Tim. 3:16).

INSPIRATION, CONCEPTUAL (Inspirasi, Konsep). Pandangan bahwa konsep 
atau ide dari para penulis Alkitab yang diinspirasikan, bukan kata-kata Kitab Suci. 
Allah memberikan konsepnya kepada para penulis yang menuliskannya dengan 
kata-kata mereka sendiri; jadi, bisa ada kesalahan dalam Kitab Suci.

INSPIRATION, DYNAMIC (Inspirasi Dinamis).  Pandangan bahwa Roh Kudus 
memotivasi para penulis Kitab Suci, namun mereka memiliki kebebasan dalam 
penulisan, memungkinkan adanya kesalahan. Pandangan ini kadang-kadang 
disamakan dengan teori inspirasi sebagian (partial inspiration).

INSPIRATION, NATURAL (Inspirasi Natural).  Pandangan bahwa tidak ada yang 
supranatural berkenaan dengan Alkitab; para penulis menulis Kitab Suci dengan 
pengertian (insight) dan keterampilan manusiawi seperti para penulis lain 
yang menghasilkan buku-buku yang baik. 

INSPIRATION, PARTIAL (Inspirasi sebagian).  Artinya bahwa sebagian dari 
Alkitab diinspirasikan, tetapi bukan semua Alkitab.  Hal-hal pewahyuan yang 
berkenaan dengan iman dan praktis diinspirasikan, namun hal-hal yang non-
pewahyuan seperti sejarah dan ilmu pengetahuan bisa salah.
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INSPIRATION, VERBAL PLENARY (Inspirasi Verbal Plenari).  Pandangan bahwa 
penginspirasian Kitab Suci mencakup semua kata-kata aktual (verbal) dan sampai 
semua bagian dari seluruh (plenary) Alkitab.  Pada masa lalu, penggunaan inspirasi 
verbal plenari disamakan dengan ineransi.

J

JUDGMENT SEAT OF CHRIST (Kursi Penghakiman Kristus).  Tempat atau 
peristiwa untuk pengevaluasian Allah terhadap kehidupan orang-orang Kristen 
yang setia dan menghasilkan pemberian atau penganugerahan upah (2Kor. 5:10). 
Kursi penghakiman terjadi di surga, sementara masa tribulasi terjadi di atas bumi.

JUSTIFICATION (Pembenaran).  Berasal dari suatu konsep Yunani yang berarti 
“mendeklarasikan benar.”  Ini merupakan tindakan yang legal, di mana Allah 
menyatakan bahwa orang berdosa yang percaya telah diberi semua kebajikan 
dari Yesus Kristus.  Sementara pengampunan merupakan aspek negatif dari kese- 
lamatan yang berarti menghilangkan dosa manusia, pembenaran merupakan 
aspek positifnya, yang berarti menambahkan kebenaran Ilahi.

K

KENOSIS.  Kata ini diambil dari istilah Yunani, kenoo—di Filipi 2:7, artinya 
“mengosongkan.”  Pengosongan Kristus bukan menghilangkan keilahian-Nya, 
tetapi Ia merendahkan diri dengan mengambil rupa dan natur manusia untuk 
menyelesaikan pekerjaan Allah.

KIERKEGAARD, SøREN (1813–1855).  Seorang filsuf Denmark dan pendiri  
eksistensialisme, yang menekankan suatu pengalaman perjumpaan dengan Allah 
melalui “loncatan iman.” Kierkegaard memberikan fondasi bagi neo-ortodoksi, 
di mana orang seperti Barth dan Bultmann membangun di atasnya. 

KINGDOM (Kerajaan).  Penggunaan yang biasa dari istilah kingdom menunjuk 
pada suatu penguasaan atau wilayah kekuasaan secara fisik yang melibatkan 
seorang penguasa, rakyat yang diperintah, dan wilayah fisik, di mana penguasaan 
itu terjadi.  Lihat juga THEOCRATIC.

KüNG, HANS (lahir 1928).  Seorang teolog Roma Katolik yang menyangkali 
keilahian Kristus dan memeluk liberalisme; mempertanyakan otoritas kepausan.

L

LAW (Hukum).  Biasanya menunjuk pada hukum Allah yang diberikan kepada 
Musa.  Hukum itu dapat dibagi ke dalam: (1) hukum sipil, yang mengatur 
tanggung jawab sosial dengan sesama; (2) hukum seremonial, yang mengatur 
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kehidupan ibadah orang Israel; (3) hukum moral, ditemukan secara prinsipnya 
di Sepuluh Perintah Allah, yang menyatakan standar Allah yang kekal tentang 
yang benar dan yang salah.

LIBERALISM (Liberalisme).  Suatu pendekatan anti supranatural pada kekristenan 
dan Alkitab yang bangkit oleh karena rasionalisme.  Liberalisme menyangkali 
elemen-elemen mukjizat dari Kitab Suci, menekankan kepentingan dari pena- 
laran; apa pun yang tidak sepakat dengan penalaran dan ilmu pengetahuan 
akan ditolak.

LIBERATION THEOLOGY (Teologi Pembebasan).  Suatu sistem teologi yang 
dipengaruhi oleh Jürgen Moltmann dan Marxisme, dan menekankan pada 
keprihatinan sosial, khususnya di Amerika Latin, di mana rakyat telah ditindas. 
Teologi pembebasan meliputi teologi hitam, yang memiliki penekanan yang sama.

LOGOS.  Kata yang paling umum dari bahasa Yunani untuk “kata” atau “pena- 
laran.”  Kata ini digunakan dalam prolog di Injil Yohanes (1:1, 14), di tulisan 
Yohanes lainnya, dan di literatur Kristen mula-mula untuk menyebut nama Yesus 
Kristus, yang merupakan ekspresi pribadi dari pemikiran Allah pada manusia.

LORD (Tuhan).  Nama kovenan dari Allah dalam relasi dengan Israel (Kel. 6: 
2-3).  Lord terjemahan dari huruf Ibrani, YHWH, yang seharusnya dibaca Yahweh. 
Nama YHWH kemungkinan besar berasal dari kata kerja Ibrani, “to be”—yang 
menyatakan bahwa Allah adalah Satu Keberadaan yang kekal.

LUTHER, MARTIN (1483–1546).  Pemimpin Reformasi Protestan yang paling 
terkemuka, yang diekskomunikasi oleh gereja Roma Katolik karena usahanya 
yang keras untuk mengubah sebagian dari doktrin-doktrin dan kebiasaan-
kebiasaan gereja.  Ia mengajarkan bahwa hanya Alkitab, terpisah dari tradisi 
gereja, yang memiliki otoritas untuk menyatakan apa yang harus dipercayai. 
Dalam keselamatan, Luther menekankan pembenaran hanya karena iman, 
terpisah dari melakukan hukum.

M

MARCION.  Bidat di abad II, yang menolak semua Kitab Suci, kecuali surat-surat 
Paulus dan sebagian dari Lukas.  Ia membedakan antara Allah Pencipta di 
PL, yang dianggap jahat oleh Marcion, dengan Allah di PB yang menyatakan 
diri-Nya dalam Kristus.

MARRIAGE OF CHRIST (Pernikahan Kristus).  Suatu peristiwa yang melibatkan 
pernikahan gereja dengan Kristus, yang terjadi di surga setelah Kristus kembali 
ke bumi.
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MARRIAGE SUPPER (Perjamuan Pernikahan).  Suatu pesta di bumi oleh orang 
Israel yang bertobat untuk memuliakan pernikahan Kristus dan kerajaan milenial-
Nya.

MARTYR THEORY (Teori Martir).  Lihat EXAMPLE THEORY.

MEDIATOR (Pengantara).  Seorang agen yang menjadi pengantara antara dua 
pihak. Kristus menjadi pengantara keselamatan antara Allah dengan umat 
manusia (1Tim. 2:5).  Pemimpin-pemimpin manusia seperti Abraham dan Musa 
menjadi pengantara untuk menyampaikan kehendak Allah bagi umat-Nya.

MESSIAH (Mesias).  Diambil dari kata Ibrani, meshiach, artinya “yang diurapi,” 
dan ekuivalen dengan kata Yunani, christos (juga berarti “yang diurapi”).  Itu 
merupakan sebutan untuk Yesus, yang menunjukkan bahwa Ia adalah Yang Di- 
urapi oleh Allah.

MILLENNIUM (Milenium).  Kata millennium berasal kata Latin, mille—artinya 
“seribu,” dan annus—artinya “tahun;” jadi, suatu periode “seribu tahun.”  Meski- 
pun konsep dari milenium berdasar pada kovenan yang tidak bersyarat di PL, 
Wahyu 20:4-6, secara khusus menyebutkan bahwa Kristus akan memerintah di 
bumi selama seribu tahun setelah kembali-Nya ke bumi.

MODALISM (Modalisme).  Pandangan anti-trinitarian yang menyatakan bahwa 
hanya ada satu pribadi, dengan beragam manifestasi dalam bentuk atau mode 
seperti Bapa, Putra dan Roh Kudus.  Juga disebut Sabellianism dan Modalistic 
Monarchianism. 

MONARCHIANISM, DYNAMIC (Monarkianisme Dinamis).  Kepercayaan pada 
kesatuan Allah yang absolut, dan menyangkali keilahian dari Putra dan Roh 
Kudus.  Pandangan ini mengajarkan bahwa logos merupakan suatu kekuatan yang 
tidak berpribadi yang ada pada diri setiap manusia, tetapi secara khusus pada 
manusia Yesus, yang merupakan manusia ekstraordinari, tetapi bukan Allah.

MONARCHIANISM, MODALISTIC (Monarkianisme Modalistik).  Suatu pan- 
dangan anti-trinitarian yang juga disebut sebagai Modalism dan Sabellianism. 
Lihat MODALISM.

MONTANUS.  Pemikir di abad II yang mengajarkan bahwa akhir zaman sudah 
dekat dan ia merupakan juru bicara dari Roh Kudus yang sedang berbicara seka- 
rang ini, untuk memberikan wahyu yang baru.  Doktrin-doktrinnya ditolak oleh 
para pemimpin ortodoksi.

MORAL INFLUENCE (Pengaruh moral).  Pandangan bahwa penebusan Kristus, 
di mana Peter Abelard (1079–1142) menyangkali penebusan substitusionari dari 
Kristus.  Abelard mengajarkan bahwa kematian Kristus mendemonstrasikan kasih 
Allah, yang kemudian memengaruhi orang berdosa untuk bertobat.
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N

NEO-EVANGELICALISM (Neo-evangelikalisme).  Suatu gerakan di antara 
Kekristenan evangelikal yang awalnya dipimpin oleh Harold J. Ockenga, Carl 
F. H. Henry dan yang lainnya.  Menekankan tanggung jawab sosial dan menolak 
separatisme fundamentalis.  Sebagian neo-evangelikalisme menyangkali ineransi.

NEO-LIBERALISM (Neo-liberalisme).  Setelah kegagalan liberalisme dengan 
datangnya Perang Dunia I, neo-liberalisme menolak optimisme dari liberalisme 
dan secara umum percaya pada pandangan yang lebih tinggi pada Alkitab dan 
Kristus, dengan memandang dosa lebih serius.  Namun, Harry Emerson Fosdick 
dan neo-liberal yang lain tetap mempertahankan kepercayaan esensial dari libe- 
ralisme.

NEO-ORTHODOXY (Neo-ortodoksi).  Artinya “ortodoksi yang baru.”  Keba- 
nyakan sejarawan mengatakan bahwa neo-ortodoksi dimulai tahun 1919 dengan 
penulisan tafsiran Roma oleh Karl Barth.  Neo-ortodoksi berusaha untuk kembali 
mempelajari Alkitab dengan serius, karena liberalisme telah gagal.  Neo-ortodoksi 
menekankan suatu pengalaman perjumpaan dengan Allah dan tetap berpegang 
pada banyak kepercayaan liberalisme. 

NESTORIANISM (Nestorianisme).  Pandangan yang diajarkan oleh Nestorius 
(451 M) yang mengakui natur manusia dan keilahian Kristus, tetapi menolak 
kesatuan dari kedua natur itu, mengajarkan bahwa Kristus adalah dua pribadi.

NEW COVENANT (Kovenan Baru).  Suatu kovenan tanpa syarat di mana Allah 
menjanjikan untuk menyediakan pengampunan dosa (Yer. 31:31-34).  Kematian 
Kristus merupakan fondasi dari pengampunan itu, dan merupakan penggenapan 
terakhirnya pada kerajaan milenial di masa yang akan datang.

NICEA, COUNCIL OF (Konsili Nicea).  Konsili Ekumenikal yang pertama, 
yang bertemu tahun 325 M untuk menyelesaikan kontroversi Arian.  Konsili 
berpegang pada keilahian Kristus, dan mengakui Dia sebagai “Allah yang sejati 
dari Allah yang sejati.”

NIEBUHR, REINHOLD (1892–1971).  Menolak latar belakang liberalnya. 
Niebuhr terutama terlibat dalam keadilan sosial untuk para buruh di Detroit.  Ia 
menolak pandangan historis dari dosa dan tidak sekonservatif Karl Barth dan 
Emil Brunner.

NOAHIC COVENANT (Kovenan Nuh).  Suatu kesepakatan Allah dengan Nuh, 
di mana Allah memberikan pengarahan untuk transmisi, provisi, dan proteksi 
bagi umat manusia.  Manusia akan berkembang biak untuk memenuhi bumi; ia 
diizinkan untuk makan daging, dan hukuman mati bagi yang membunuh.
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O

OMNIPOTENCE (Mahakuasa).  Kualitas keilahian, yang berarti Allah adalah 
mahakuasa dan dapat melakukan apa saja yang konsisten dengan natur-Nya.

OMNIPRESENCE (Mahahadir).  Atribut keilahian yang berarti Allah hadir di 
mana saja secara utuh pada saat yang sama.

OMNISCIENCE (Mahatahu).  Karakteristik Allah yang berarti Ia mengetahui 
segala sesuatu yang aktual dan yang mungkin baik itu di masa lalu, sekarang 
dan akan datang.

ONTOLOGICAL ARGUMENT (Argumen Ontologis).  Argumen untuk eksistensi 
Allah karena manusia memiliki ide tentang Allah, maka Allah pasti ada.

OPENNES THEOLOGY (Teologi Keterbukaan). Dengan berakar pada teologi 
Wesley-Armenian, teologi keterbukaan mengajarkan manusia agar memiliki 
persekutuan yang bebas dan jujur dengan Tuhan, keputusan orang terse-
but harus merupakan keputusan yang diambil sendiri yang pada dasarnya 
adalah kehendak bebas. Jika benar-benar bebas, Tuhan tidak bisa mengetahui 
pilihan apa itu, oleh sebab itu keterbukaan mengajarkan bahwa Tuhan tidak 
mengetahui semua peristiwa di masa depan, ataupun mengendalikannya.

P

PALESTINIAN COVENANT (Kovenan Palestinian).  Suatu kovenan tanpa 
syarat, di mana Allah berjanji memulihkan bangsa Israel yang bertobat ke 
tanah yang telah diberikan secara tanpa syarat kepadanya (UI. 30:1-10).

PANENTHEISM (Panenteisme).  Sementara panteisme berkata bahwa Allah dan 
kosmos berada bersama-sama, panenteisme mengklaim bahwa Allah lebih besar 
dari segala sesuatu dan diri-Nya berada di dalam (en) segala sesuatu.

PANTHEISM (Panteisme).  Berasal dari kata Yunani, pan—artinya “semua,” dan 
theos—artinya “Allah,” jadi ditujukan pada seseorang yang percaya bahwa segala 
sesuatu adalah Allah, dan Allah ada di dalam segala sesuatu.

PARACLETE (Paraklete).  Sebutan yang berarti “seseorang yang dipanggil untuk 
berjalan mendampingi.”  Sebutan ini digunakan hanya oleh rasul Yohanes untuk 
menunjuk pada Roh Kudus (Yoh. 14-16); diterjemahkan “Penghibur” [KJV], 
“Penolong” [NASB], dan “Penasihat” [NIV], atau pada Yesus Kristus (1Yoh. 2:1); 
diterjemahkan “Pembela” [KJV, NASB], dan “seseorang yang berbicara untuk 
membela kita” [NIV].
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PARTIAL RAPTURE (Pengangkatan Sebagian).  Pandangan yang menyatakan 
bahwa tidak semua orang percaya, tetapi hanya mereka yang berjaga-jaga dan 
menantikan Kristus, yang akan diangkat.

PECCABILITY.  Kepercayaan bahwa Kristus bisa berdosa, meskipun Ia tidak 
pernah berdosa.

PELAGIANISM (Pelagianisme).  Pandangan yang diajarkan oleh Pelagius tentang 
setiap jiwa diciptakan secara langsung oleh Allah dan karena itu tanpa dosa. 
Karena itu, manusia memiliki inisiatif sendiri untuk keselamatan.

PERSEVERANCE OF THE SAINTS (Ketekunan Orang-orang Kudus).  Doktrin 
Calvinistik tentang sekuritas orang percaya.  Mereka yang dipilih Kristus dan 
Kristus telah mati baginya akan dijamin keselamatannya secara kekal; mereka 
tidak akan pernah terhilang atau jatuh pada saat mereka telah diselamatkan.

PERSONALITY (Personalitas).  Intelek, emosi, dan kehendak, merupakan karak- 
teristik dari seorang pribadi.

POLYTHEISM (Politeisme).  Berasal dari kata Yunani, poly—artinya “banyak” 
dan theos—artinya “Allah;” jadi “kepercayaan pada banyak allah.” 

POSTMILLENNIALISM (Pasca-milenialisme).  Populer di abad XIX, pandangan 
ini percaya bahwa dunia akan menjadi semakin baik secara progresif dan berakhir 
pada kemenangan dari Injil.  Kristus akan datang kembali setelah milenium. Hal 
ini sekarang dibangunkan kembali dalam “Rekonstruksionisme Kristen.”

POSTTRIBULATIONISM (Pasca-tribulasionisme).  Kepercayaan bahwa gereja 
akan ada di atas bumi selama tribulasi; gereja tidak akan diangkat.

PREDESTINE (Ditetapkan).  Artinya “menandai sebelumnya” dan menunjuk 
pada ketetapan Allah dalam kekekalan tentang segala sesuatu yang akan terjadi 
di dalam sejarah (Ef. 1:11); dalam keselamatan artinya Allah menandai orang-
orang tertentu untuk keselamatan sejak kekekalan (Ef. 1:5).

PREMILLENNIALISM, DISPENSATIONS (Dispensasi Premilenialisme).  Suatu 
bentuk premilenialisme yang mengajarkan bahwa gereja akan diangkat sebelum 
tribulasi, ketika Allah akan kembali memusatkan perhatian pada Israel dalam 
rencana-Nya untuk dunia ini.  Kristus akan kembali pada akhir tribulasi untuk 
membebaskan Israel dan mendirikan Milenium.  Diidentifikasikan dengan:          (1) 
suatu penafsiran harfiah yang konsisten dan (2) perbedaan gereja dengan 
Israel.

PREMILLENNIALISM, HISTORIC (Premilenialisme Historis).  Suatu bentuk 
premilenialisme yang secara umum pasca-tribulasional.  Pandangan ini memiliki 
banyak kesamaan dengan amilenialisme di mana Israel dan gereja tidak dilihat 
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berbeda sepenuhnya pada segala waktu.  Hal dimulai di angkasa pada waktu 
kedatangan kembali Kristus yang pertama dan dilanjutkan pada kedatangan 
kembali Kristus yang kedua.

PRESBYTERIAN (Prebiterian).  Suatu bentuk pemerintahan gereja di mana otori-
tas diberikan pada penatua sebagaimana yang ditemukan di gereja-gereja Reformed.

PRETRI BULATIONISM (Pratribulasionisme).  Kepercayaan bahwa Kristus akan 
mengangkat gereja sebelum masa tribulasi.

PROCESS THEOLOGY (Teologi Proses).  Suatu teologi yang diidentifikasikan 
dengan Alfred North Whitehead, John Cobb, Schubert Ogden, dan Norman 
Pittenger.   Teologi ini mengajarkan bahwa Allah adalah tidak personal dan meng- 
aplikasi konsep evolusi yang mengusulkan Allah itu bisa berubah.  Supranatural 
dan mukjizat disangkali.

PROCESSION OF THE SPIRIT (Prosesi Roh Kudus).  Tindakan Roh Kudus pada 
waktu Pentakosta berdasarkan pengarahan dari Bapa dan Putra. 

PROPHET (Nabi).  Seorang mediator atau juru bicara antara Allah dengan manu- 
sia, yang menerima wahyu secara langsung dari Allah, menyatakan kehendak 
Allah pada manusia.

PROPITIATION (Propisiasi).  Berasal dari konsep Yunani, yang berarti “menga- 
lihkan atau menebus” dan menekankan kekudusan Allah yang dipuaskan secara 
penuh, murka-Nya telah dialihkan, dan tuntutan kebenaran-Nya telah dipenuhi 
melalui penebusan kematian Kristus.

PROSPERITY MOVEMENT (Gerakan Kemakmuran).  Juga dikenal sebagai 
Injil Kesehatan dan Kemakmuran, penganutnya percaya bahwa Kristus tidak 
mati hanya untuk dosa kita tetapi juga untuk penyakit kita, dan atas alasan itu 
orang percaya bisa mengklaim kesehatan.  Melihat orang percaya sebagai “tuhan 
kecil”, mereka memiliki otoritas melalui ‘kata-kata iman’ untuk mengklaim baik 
kesehatan maupun kemakmuran.  Lihat juga WORD OF FAITH.

PROTEVANGELIUM.  Pemberitaan pertama dari Injil di dalam Kitab Suci (Kej. 
3:15), mendeklarasikan bahwa Allah akan mengutus seorang Penebus yang 
mengalahkan Setan.

Q

Q.  Sebutan dari kata Jerman quelle, yang berarti “sumber.”  Ini merupakan 
simbol untuk dokumen hipotetikal yang dianggap sebagai sumber yang sama 
bagi penulisan Injil-injil.
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R

RANSOM THEORY (Teori Tebusan).  Pandangan ini dikembangkan oleh Origen, 
yang menyatakan bahwa kematian Kristus merupakan tebusan yang dibayarkan 
pada Setan, karena ia yang mengikat manusia.

RAPTURE (Pengangkatan).  Artinya “diangkat ke atas” sebagaimana yang dijelas- 
kan di 1 Tesalonika 4:17, menunjuk pada kedatangan Kristus kembali di angkasa 
(bukan di bumi) dan pengangkatan gereja seketika dan secara tiba-tiba untuk 
bersama dengan Dia.

RECAPITULATION THEORY (Teori Rekapitulasi).  Pandangan tentang pene- 
busan, yang diajarkan oleh Irenaeus, bahwa Kristus menebus manusia melalui 
mengalami semua fase dari kehidupan dan pengalaman Adam.

RECONCILIATION (Rekonsiliasi).  Karena dosa, manusia terpisah dari Allah, 
tetapi melalui kematian Kristus, manusia didamaikan dengan Allah, dan kese- 
lamatan itu sendiri dimungkinkan bagi semua yang percaya pada Yesus.

REDEMPTION (Penebusan).  Berasal dari beberapa istilah Yunani yang secara 
kumulatif berarti “membebaskan dengan pembayaran suatu harga.”  Hal itu 
menekankan bahwa melalui kematian-Nya, Kristus membebaskan orang percaya 
dari perbudakan dosa. 

REFORMED THEOLOGY (Teologi Reformed).  Membedakan Calvinisme 
dari Lutheranisme dan teologi Anabaptis.  Teologi Reformed mengembangkan 
pernyataan-pernyataan pengakuan iman dari posisi Calvinistik; hal itu juga 
merangkul teologi kovenan, mengakui satu umat Allah (berbeda dengan dispen- 
sasionalisme yang mengakui dua macam umat Allah—Israel dan gereja).

REGENERATION (Regenerasi).  Karya dari Roh Kudus dalam memberikan hidup 
pada orang berdosa yang percaya, dan menghasilkan kelahiran baru.

REMONSTRANCE.  Suatu pernyataan doktrinal yang memercayai pengajaran 
dari Jacobus Arminius. Lihat ARMINIANISM.

RENAISSANCE (Pencerahan).  “Kelahiran baru” dari intelektualisme, 1350–1650, 
yang menandai suatu trend ke arah sekularisme, rasionalisme dan skeptikisme, 
dan memusatkan perhatian pada manusia bukan pada Allah.

REPLACEMENT THEOLOGY (Teologi Pengganti).  Ini merupakan terminologi 
baru atas teologi kovenan, yang mengajarkan bahwa gereja telah menggantikan 
Israel dalam program Tuhan.  Ini menunjukkan perjanjian pada Israel adalah 
perjanjian bersyarat, dan Israel yang gagal memenuhinya.  Berkat yang sudah 
dijanjikan pada Israel kemudian dipindahkan kepada gereja.



The Moody handbook of Theology340

REVELATION (Wahyu).  Artinya “penyingkapan” dan menjabarkan tentang 
penyingkapan atau pengungkapan kebenaran oleh Allah kepada manusia, di mana 
kalau hal ini tidak dilakukan, manusia tidak akan pernah mengetahuinya.

REVELATION, GENERAL (Wahyu Umum).  Kebenaran-kebenaran tentang Allah 
yang dinyatakan kepada manusia melalui alam, pengontrolan pemeliharaan, 
dan hati nurani.

REVELATION, PROGRESSIVE (Wahyu Progresif).  Kebenaran Ilahi yang dinya- 
takan bagian per bagian sepanjang zaman hingga Alkitab diselesaikan secara 
sempurna. Allah tidak menyatakan kebenaran tentang diri-Nya sekaligus, 
melainkan menyatakannya dalam “banyak bagian dan banyak cara” (Ibr. 1:1).

REVELATION, SPECIAL (Wahyu Khusus).  Pernyataan kebenaran Ilahi melalui 
Yesus Kristus dan melalui Kitab Suci.  Berbeda dengan wahyu umum yang tersedia 
bagi semua orang, wahyu khusus hanya tersedia bagi mereka yang memiliki akses 
pada kebenaran Alkitab.

ROBINSON, JOHN A. T. (lahir 1919).  Teolog lnggris terkini yang memopuler- 
kan teologi Paul Tillich dalam Honest to God, mengombinasikannya dengan 
elemen-elemen dari Dietrich Bonhoeffer dan Rudolf Bultmann.

ROMAN CATHOLICISM (Roma Katolikisme).  Teologi Semi-Pelagian yang 
mengajarkan otoritas dari tradisi gereja, otoritas dari gereja Roma sebagai gudang 
kebenaran, dan otoritas dari kepausan.  Sakramen-sakramen (ada tujuh) adalah 
esensial untuk keselamatan, mulai dari baptisan.

S

SABELLIANISM (Sabelianisme).  Pandangan anti-trinitarian yang juga dise-
but Modalism dan Modalistic Monarchianism.   Sebutan itu berdasarkan nama 
seorang teolog di abad III, yang bernama Sabellius.  Unitarianisme merupa-
kan bentuk modern dari doktrin ini.  Lihat MODALISM.

SACRAMENTS (Sakramen-sakramen).  Istilah sacrament biasanya menunjuk 
pada perilaku religius yang formal, yang diperintahkan oleh Kristus, yang 
sakral sebagai suatu tanda atau simbol dari realitas spiritual.  Protestan kadang-
kadang lebih memilih sebutan “ordinansi.”  Pada umumnya Protestan berpegang 
pada dua ordinansi: Baptisan dan Perjamuan Tuhan.  Beberapa grup Protestan 
percaya pada sakramen lain sebagai tambahan, seperti mencuci kaki, ciuman 
kudus, dan agape (suatu perjamuan kasih yang dikaitkan dengan Perjamuan 
Tuhan).  Roma Katolikisme memegang tujuh sakramen: Baptisan, konfirmasi, 
pengakuan, perjamuan kudus, penahbisan, pernikahan, dan pengurapan orang 
sakit dengan minyak.
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SALVATION HISTORY (Sejarah Keselamatan).  Suatu sekolah interpretasi reli- 
gius di kalangan liberalisme yang menekankan aktivitas Allah di dalam sejarah. 
Mereka mempertahankan presuposisi dari liberalisme yang menekankan “sejarah 
kudus”—tindakan Ilahi Allah sebagaimana yang dicatat dalam buku yang bisa 
salah.  Penekanannya adalah pada tindakan Allah dalam sejarah, bukan pada 
kata-kata yang mencatat peristiwa itu.  Sistem ini menyetujui adanya kesalahan 
dalam Alkitab.

SANCTIFICATION (Pengudusan).  Berasal dari kata kerja Yunani, yang berarti 
“mengkhususkan.”  Ada dua penggunaan: (1) orang percaya secara posisi telah 
dikuduskan; ia berdiri sebagai orang kudus di hadapan Allah; (2) orang percaya 
tumbuh dalam pengudusan yang progresif di dalam pengalaman spiritualnya 
setiap hari.

SATAN (Setan).  Artinya “musuh.”  Setan merupakan makhluk literal yang pada 
suatu waktu pernah merupakan malaikat yang memiliki tingkat yang tinggi, 
tetapi jatuh dari keterkemukaannya sebagai akibat dari pemberontakannya 
melawan Allah.  Ia, sekarang adalah pemimpin dari malaikat (Iblis) jatuh yang 
jumlahnya sangat banyak, dan berada sebagai oposisi Allah dan umat Allah.  
Lihat juga DEVIL.

SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH (1763–1834).  Disebut sebagai “bapa dari 
religius liberalisme modern,” Schleiermacher menekankan kepentingan dari 
“perasaan” dan pengalaman Allah yang subjektif.  Ia menolak doktrin historis 
dari kelahiran anak dara dan penebusan substisionari dari Kristus. 

SCHOLASTICISM (Skolastikisme).  Suatu gerakan dalam sekolah monastik 
yang berusaha mempertahankan iman melalui sudut pandang rasionalistik pada 
abad XI dan XII.  Pandangan ini menekankan kepercayaan yang sudah ada 
di gereja, bukan berusaha mencari kebenaran yang baru.

SCRIPTURE (Naskah/Tulisan).  Berasal dari kata Yunani, graphe—artinya 
“tulisan.”  Tulisan-tulisan PL dikategorikan oleh orang Yahudi ke dalam tiga 
grup: Hukum, Para Nabi, dan Mazmur (atau Tulisan-tulisan).  Ini merupakan tiga 
kategori yang menunjuk pada seluruh Kitab Suci PL.  Kata Kitab Suci mencakup 
keenam puluh enam kitab dari PL dan PB.

SEALING OF THE SPIRIT (Pemeteraian oleh Roh).  Tindakan Allah dalam 
memberikan Roh Kudus pada orang percaya pada saat keselamatan sebagai 
tanda kepemilikan dari Allah.

SECOND COMING OF CHRIST (Kedatangan Kristus yang Kedua).  Pembedaan 
dalam dispensasionalisme dari pengangkatan, kedatangan kedua kali menunjuk 
pada kembalinya Kristus ke dunia setelah tribulasi, untuk mendirikan kerajaan 
milenium.
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SEMI-PELAGIANISM (Semi-pelagianisme).  Pandangan yang menekankan baik 
anugerah Allah maupun kehendak bebas manusia. Manusia dianggap bekerja 
sama (ada kontribusinya) dengan Allah dalam keselamatan.  Pandangan ini 
dipercaya oleh Roma Katolikisme.

SIN (Dosa).  Suatu pelanggaran terhadap hukum Allah; meleset dari sasaran 
standar Allah untuk semua orang, misalnya kekudusan Allah sebagaimana yang 
dilihat di dalam Yesus Kristus.

SOCINUS (1539–1604).  Menyangkali Trinitas, keilahian Kristus, dan penebusan 
substitusionari.  Socinus juga menyangkali kerusakan manusia, mengajarkan 
bahwa orang memiliki kemampuan untuk menghindar dari keberdosaan.  Socinus 
kepercayaannya adalah unitarian.

SOTERIOLOGY (Soteriologi).  Dari kata Yunani, soterion—artinya “kesela- 
matan,” dan logos—artinya “kata;” jadi, pembahasan atau studi tentang “doktrin 
dari keselamatan.”

SOVEREIGN (Berdaulat).  Dengan referensi pada Allah, artinya Allah adalah 
penguasa dan otoritas tertinggi, di mana Ia memerintahkan apa pun yang akan 
terjadi, dan tujuan Ilahi-Nya pasti digenapi. 

SUBSTITUTION (Substitusi).  Arti sebenarnya dari kematian Kristus, karena Ia 
mengorbankan diri-Nya sendiri di tempat orang berdosa yang seharusnya dihu- 
kum untuk memuaskan kekudusan Allah dan penghakiman yang benar bagi 
orang berdosa.  Penjelasan yang salah tentang penebusan termasuk penebusan 
kepada Setan, rekapitulasi, komersial, pengaruh dalam hal moral, kecelakaan, 
pemerintahan, dan teori keteladanan.

SUPRALAPSARIANISM (Supralapsarianisme).  Istilah ini berasal dari kata 
Latin, supra, “di atas” dan lapsus, “jatuh;” jadi, pandangan bahwa Allah mene- 
tapkan pemilihan dan reprobasi sebelum kejatuhan.  Urutan dari ketetapan itu 
adalah: Memilih sebagian untuk hidup yang kekal, mengizinkan Kejatuhan, 
memberikan Kristus untuk menebus orang pilihan, memberikan Roh Kudus 
untuk menyelamatkan orang tebusan, dan menguduskan semua orang tebusan. 
Pandangan ini mengajarkan penebusan terbatas.

SUZERAINTY-VASSAL TREATY (Perjanjian Suzerainty-Vassal). Suatu kesepa- 
katan antara raja (suzerain) dan rakyat (vassal)-nya.  Hukum Musa mengikuti pola 
dari perjanjian Suzerainty-Vassal ini, di mana Allah, sebagai raja, memberitahu 
taklukkan-Nya, seperti apa Ia, sebagai raja, Ia telah melakukan apa untuk 
mereka, dan apa yang Ia harapkan dari mereka.
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SYNOPTIC (Sinoptik).  Sebutan yang berasal dari kata Yunani, yang berarti 
“melihat sesuatu bersama-sama.”  Hal itu diaplikasikan pada Injil Matius, 
Markus dan Lukas, karena mereka mencatat kehidupan Kristus dengan cara 
yang serupa, sering kali menggunakan kata-kata yang sama.

SYNOPTIC PROBLEM (Problema Sinoptik).  Pembahasan yang berpusat pada 
apakah Matius, Markus dan Lukas menulis Injil mereka tanpa saling bergantung 
atau mereka saling meminjam data (atau berasal dari sumber lain).

SYSTEMATIC THEOLOGY (Teologi Sistematik).  Pengumpulan dan siste- 
matisasi kebenaran tentang Allah dari setiap sumber atau sumber apa pun. 
Sebagian membatasi pengumpulan kebenaran teologi sistematik hanya pada 
Alkitab, sementara yang lain memperbolehkan pengumpulan informasi dari 
sumber-sumber di luar Alkitab, seperti ilmu pengetahuan umum atau alam.

T 

TELEOLOGICAL ARGUMENT (Argumentasi Teleologis).  Berasal dari kata 
Yunani, telos—artinya “tujuan.”  Argumentasi yang menyatakan bahwa karena ada 
keteraturan dan keharmonisan di alam semesta, maka harus ada seorang perancang 
yang berakal budi, yang telah menciptakan alam semesta yang seperti itu.

THEOCRATIC (Teokrasi).  Artinya “pemerintahan Allah;” jadi theocratic king- 
dom menjelaskan tentang suatu kerajaan yang berada di bawah pemerintahan 
Allah.  Dalam teokrasi-Nya, Allah memerintah bumi ini melalui mediator-
mediator yang berbeda (seperti Abraham dan Musa) pada waktu yang berbeda 
dalam sejarah.  Bentuk akhir dari kerajaan teokrasi ini adalah pemerintahan di 
bumi oleh Yesus Kristus pada waktu Milenium.

THEOLOGY (Teologi). Berasal dari kata Yunani, theos—artinya “Allah” dan 
logos—artinya “kata;” jadi, suatu kata atau pembahasan tentang Allah.  Teologi 
biasanya dipahami dalam arti luas untuk menunjuk pada keseluruhan lingkup dari 
doktrin-doktrin Kristen.  Kadang-kadang juga digunakan sebagai bentuk singkat 
dari theology proper (doktrin Allah), ekspresi itu digunakan untuk menunjuk 
pada studi tentang Allah.

THEOPHANY (Teofani).  Manifestasi fisikal dari Allah.  Kadang-kadang disebut 
sebagai Christophany, sebuah teofani biasanya menunjuk pada penampakan dari 
Kristus dalam bentuk manusia di PL (mis. Kej. 18; Hak. 6).

TILLICH, PAUL (1886–1965).  Seorang teolog yang merepresentasikan tujuan 
radikal dari neo-ortodoksi, yang melihat Allah sebagai “Keberadaan” yang tidak 
personal, dosa sebagai pemisahan (estrangement) dari diri yang sebenarnya, 
dan keselamatan sebagai “keprihatinan yang terakhir.”
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TRADUCIAN THEORY (Teori Traducian).   Teori di mana jiwa dan tubuh ditrans-
misikan oleh orang tua.

TRANSCENDENCE (Transendensi).  Suatu istilah yang menjelaskan bahwa Allah 
dipisahkan dari manusia dan di atas manusia.  Allah adalah transenden, yang 
berarti Allah adalah kudus dan manusia berdosa; Ia transenden karena Ia tidak 
terbatas dan manusia terbatas.  Allah itu “sama sekali lain” dibandingkan 
dengan manusia.

TRANSUBSTANTIATION (Transubstansiasi).  Pandangan Roma Katolik tentang 
Perjamuan Tuhan, yang mengajarkan bahwa elemen-elemen berubah secara 
metafisik menjadi tubuh, darah, jiwa dan keilahian dari Yesus Kristus, sementara 
tetap dalam keadaan fisik dari roti dan anggur. 

TRIBULATION (Tribulasi).  Periode tujuh tahun di masa yang akan datang, yang 
dijelaskan di Wahyu 6-19.  Selama periode ini, Allah akan menghakimi dunia 
yang tidak percaya dan umat-Nya yang tidak taat, Israel.

TRICHOTOMOUS (Trikotomi).  Suatu deskripsi tentang komposisi manusia 
yang terdiri dari tiga bagian: tubuh, jiwa dan roh.

TRINITY (Trinitas).  Allah adalah esa, dan bersamaan dengan itu ada tiga pribadi 
yang terpisah secara kekal dan setara, yang eksis sebagai Bapa, Putra dan Roh 
Kudus.  Setiap pribadi itu berbeda dari yang lainnya, namun mereka merupakan 
kesatuan sebagai Allah yang esa.  Istilah Triunity mungkin merupakan ekspresi 
yang paling baik untuk ide itu.

U

ULTRADISPENSATIONALISM (Ultra-dispensasionalisme). Setelah E. W. Bulli- 
nger (1837–1913) dan paling terkini, C. F. Baker, ultra-dispensasionalisme yang 
mengajarkan bahwa ada dua gereja: (1) pengantin perempuan gereja, yang 
semata-mata adalah orang Yahudi dan hanya ada dalam periode transisi di 
Kisah Para Rasul; (2) tubuh gereja yang meliputi non-Yahudi dan dimulai pada 
pelayanan Paulus.  Berdasarkan hal ini, sebagian ultradispensasionalis hanya 
melaksanakan Perjamuan Tuhan, sedangkan yang lain menolak baik Perjamuan 
Tuhan maupun baptisan air.

V

VICARIOUS (Wakil).  Artinya “seseorang yang berada di tempat orang yang 
lain,” istilah ini menjabarkan kematian Kristus sebagai substitusionari, yaitu 
mengambil tempat orang berdosa.
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VIRGIN BIRTH (Kelahiran dari Anak Dara).  Secara teknis sama sekali bukan 
merupakan kelahiran, karena ekspresi ini menunjuk pada pembuahan Kristus 
secara mukjizat melalui kuasa dari Roh Kudus, tanpa peran serta laki-laki.  Tidak 
boleh disarukan dengan “kehamilan yang tak bernoda,” yang diajarkan oleh 
Roma Katolik bahwa Maria hamil tanpa dosa. 

W

WESLEY, JOHN (1703–1791).  Pendiri Metodisme, Wesley berkhotbah secara 
ekstensif, memimpin Inggris pada kebangunan yang besar.  Ia mengkhotbahkan 
doktrin Arminian.

WESTMINSTER CONFESSION (Pengakuan Iman Westminster).  Pernyataan 
teologi Calvinistik yang diformulasikan di Westminster, London, Inggris, tahun 
1643–1646 oleh 150 perwakilan dari Inggris dan Skotlandia.

WORD OF FAITH (Perkataan Iman).  Melalui cara berpikir yang benar dan 
cara berbicara yang positif, orang-orang dapat mengekspresikan iman mereka 
melalui bahasa lisan, dengan demikian mengklaim dan menerima kesehatan 
dan kemakmuran.  Lihat juga PROSPERITY MOVEMENT.

WORLD (Dunia).  Diterjemahkan dari kata Yunani, kosmos—yang artinya “peng- 
aturan yang teratur,” tetapi sering kali digunakan untuk menunjuk pada umat 
manusia yang berontak pada Allah.

Y

YAHWEH.  Adalah empat huruf Ibrani, kadang-kadang disebut tetragrammaton, 
yang merupakan nama Allah dan sering dipanggil Yahweh atau Jehovah.  Lihat 
LORD.

Z

ZWINGLI, ULRICH (1484–1531).  Reformator Swiss di abad XVI, yang mene- 
kankan kemampuan jemaat biasa untuk menafsirkan Alkitab sendiri.  Menga- 
jarkan pandangan memorial dari Perjamuan Tuhan.
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