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BAB I : GEREJA BAPA BAPA GEREJA SAMPAI TAHUN 500 M 

Dalam bab ini di bahas mengenai tokoh tokoh gereja atau yang biasa di sebut bapa 

bapa gereja antara tahun 100M sampai periode 500M. Gereja Kristen mengalami perubahan 

yang luar biasa. Pada tahun 100 M gereja terdiri minoritas kecil yang sekali kali mengalami 

penganiayaan. Organisasi gereja masihberkembang dan berbeda antara daerah yang satu 

dengan yang lain. 

Peran dan keberadaan Bapa bapa Gereja sangat penting , dalam bab satu buku ini, 

tony lane mengungkapkan secara terperinci, peran dari Bapa bapa Gereja yang menjalankan 

tugasnya dengan penuh semangat dan pantang menyerah  dalam menjalankan tugas amanat 

agung. Perannya yang amat mulia hingga sekarang menjadi dasar dalam dogma dan tata 

ibadah  pada Gereja masa kini. 

Bapa bapa Gereja diantaranya, yustinus martir, Irenaeus, terulianus, Clemen dari 

aleksanJohanes Chdria, Origenes, Cyprianus, Eusebius dari kaisarea, Athanasius, Efraim 

orang Siria, Ambrosius,  Johannes Chrysostomus, Hieronymus, Augustinus, Cyrillus dari 

Aleksandria, Theodoretus dari kirus, Leo agung. Bapa bapa rasuli adalah penulis pertama 

sesudah Perjanjian Baru dan mereka tergolong pada apa yang di sebut Zaman pasca 

rasuli,dan tulisannya menjembatani Zaman Perjanjian Baru dan jaman apologet . diantara 

Bapa bapa Gereja sesudah  para rasul adalah Clemens, Ignatius, dan polycarpus uskup dari 

smirma. 

Yustinus  Martir pada mulanya adalah pengikut beberapa filsuf, yang kemudian 

menjadi pengikut Kristus yang taat. Buku yang di tulis apologia I dan Apologia II, 

merupakan karya yang teramat besar karena Yustinus menolak untuk melepakan imannya 

dan menyembah ilah ilah, meskipun di perhadapkan dengan maut Ia tidak di gentarkan 

sedikitpun. 
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Irenaeus juga salah satu bapa bapa Gereja yang memberikan sumbangan terbesar 

dalam kekristenan adalah membuktikan ketidakbenaran ajaran sesat dan dalam memaparkan 

kekristenan rasuli. Karyanya yang terpenting adalah sangkalan dan penggulungan dari apa 

yang secara salah di sebut pengetahuan( gnosis), yang umumnya di kenal dengan judul 

singkatnya adversus haereses ( melawan ajaran ajaran sesat). Irenius juga memperkenalkan 

istilah Perjanjian Baru di samping Perjanjian Lama, tadinya Alkitab bagi orang Kristen 

adalah Perjanjian Lama 

Sampai sekarang Irenaeus merupakan sumber informasi penting mengenai berbagai 

ajaran sistem gnostik.  Pembelaannya terhadap aliran gnostiksisme sebagian besar berhasil.  

Berkat usahanya serta mereka yang mengikuti jejaknya,  aliran Kristen ortodoks berhasil 

mengatasi gnostisisme. 

Bapa Gereja lainnya  adalah tertulianus, Ia  adalah orang Kristen pertama yang 

penting, yg telah menulis dalam bahasa latin, oleh karenanya  Tertulianus di sebut juga Bapa 

teologi  latin. Buku buku yang pernah ditulisnya lebih dari 30 karya, yang tergolong dalam 

tiga golongan utama, yaitu tulisan tulisan yang bersifat pembelaan ( apologi),  Karya karya 

dogmatis melawan ajaran sesat, dan  Karya karya praktis ( berisi etika dan disiplin gereja). 

Cyprianus merupakan tokoh pada permulaan Gereja yang di sebut juga sebagai sang uskup 

martir.  Sebelum menjadi uskup Cyprianus  mengajar retorika di kartago.  Sesudah 

mengambil keputusan penting diangkat menjadi presbiter dan kemudian di angkat menjadi 

uskup kartago.   Ketika menghadapi tekanan yang luar biasa dari kaisar Decius ia 

bersembunyi dan tetap menjalankan pengembalaan dengan surat surat. Tahun 258 ia mati 

dengan kepala di penggal, warisan yang sangat hebat adalah ia telah berjuang dengan keras 

untuk memperkuat kekuasaan uskup untuk mencapai gereja para uskup dan bukannya gereja 
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para martir.  Sudah sepatutnya ia memeteraikan usaha usahanya dengan mati sebagai uskup 

martir. 

Dalam bab I  selain  di jelaskan mengenai bapa bapa Gereja juga di jelaskan mengenai 

konsili Nicea (325),  konsili konstantinopel (381), Konsili      Efesus (431) dan 

konsilinChalcedon).Konsili Nicea diadakan sebagai reaksi atas ajaran Arius ( Arius percaya 

bahwa Allah Bapa lebih besar dari Allah anak, yang pada gilirannya lebih besar dari Roh 

kudus ).   Konsili kontyatinopel merupakan konsili yang membuahkan apa yang sekarang di 

sebut seperti pengakuan iman.  Tiga ajaran yang dikutuk di konstantinopel adalah: Arianisme, 

macedonianisme dan Apollinaris. Konsili ini juga membenarkan bahwa Yesus Kristus adalah 

Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. 

Konsili Efesus mencari penyelessaian konflik antara Cyrillus dan nestorius, dimana 

uskup uskup Antiokia  yang menyokong nestorius terlambat tiba di Efesus, Kelompok 

Cyrillus yang mendapat dukungan pihak Roma memulai konsili dan memecat kelompok 

Nestorius.  Konsili berikutnya yang di tulis di bab I adalah konsili Chalcedon, di mana konsili 

ini  bertemu di Chalcedon pada bulan oktober 451.  Konsili ini kemudian di anggap sebagai 

konsili umum atau oikemenis yang keempat. Konsili ini juga mengembalikan para uskup 

Anthiokia yang dihukum pada sinode perampok di efesus pada tahun 449 pada kedudukannya 

semula. Rumusan dari konsili ini adalah mengemukakan empat pokok melawan ajaran sesat 

yaitu menjelaskan dalam diri Yesus Kristus keallahan yang sejati ( melawan Arius), 

kemanusiaan yang sempurna (melawan Apollinaris) dipersatukan dan tak terceraikaan di 

dalam satu oknum (melawan Nestorius)  tanpa di adukkan ( melawan Eutyches). 
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BAB. II TRADISI TIMUR SEJAK TAHUN 500 M 
 

Antara tahun 100M  sampai tahun 500M Gereja kristen mengalami perubahan yang luar 

biasa, gereja yang terdiri minoritas kecil yang juga mengalami penganiayaan dapat bertahan’ dan 

mempertahankan imannya.sebelum tahun 500 M, pola ibadah belum ada bentuk yang pasti, organisasi 

gereja berkembang dan berbeda satu dengan yang lain. 

Baru menjelang tahun 500 M, timbul situasi yang berbeda karena agama kristen dijadikan 

agama negara. Organisasi gereja mulai tertata  dan  keseluruhan ibadah gereja bersifat liturgis dengan 

bentuk bentuk doa yang tetap. 

Menjelang abad pertengahan kuasa tertinggi gereja barat berada di tangan paus. Roma satu 

satunya keuskupan rasuli di barat, artinya roma satu satunya gereja yang dapat mengklaim didirikan 

oleh seorang rasul. Ditimur banyak gereja didirikan oleh seorang rasul, sehingga tidak mungkin di 

dominasi oleh satu uskup. 

Sesuai dengan tradisi timur, gaya pemerintahan kaisar bersifat absolut ( karena gereja di 

bawah kaisar) sehingga merekalah yang mengendalikan gereja timur. Alkitab harus di tafsirkan  

sesuai dengan tridisi  dan konsensus bapa bapa gereja dan konsensus itu di temukan dalam keputusan 

keputusan konsili konsili. 

Pada abad ke 5, dengan runtuhnya kekaisaran barat, kesatuan politik kedua wilayah buyar  

sama sekali dan hubungan kedua gereja makin renggang di sebabkan oleh perkembangan yang 

semakin menjauhi satu dengan yang lain. Perubahan ini terjadi berangsur angsur  karena karena kaisar 

kaisar timur tetap menaruh perhatian terhadap roma dan para paus masih ingin menjalin persatuan 

dengan gereja timur. 

Pengaruh pengaruh yang dapat merubah situasi di timur dapat di mlihat  dari beberapa karya 

sbagai berikut: 

1. DIONYSIUS DARI AREOPAGUS. 

Menulis sekitar tahun 500 dan berkembang  pesat,  ada beberapa karya besar: 

a. De divinis nominibus  (nama nama ilahi) membicarakan  nama nama alkitabiah bagi 

Allahdan sifat sifatnya. 
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b. De Mystika theologia ( teology mistik) mengenai persekutuan mistik antara jiwa dan 

Allah. 

c. De caelesti Hierarchia( hirarki surgawi), membicarakan kodrat malaikat  yang 

terbagisecara hirarkis dalam sembilan jenis. 

d. De Ecclesiastica Hierarchia ( hirarki gerejawi) menggambarkan gereja seperti gambar 

dunia yang surgawi dan sama sperti dunia yang juga  memeliki hirarki. Pengajran 

yang di lakukan oleh dionysimus dipengaruhi oleh pengajaran para filsuf dengan 

filsafat filsafatnya 

2. KONSILI KONSTANTINOPEL (553) 
 

 
Konsili  Chalcedon mengakibatkan  perpecahan yang sengit di timur. Chalcedon yang  

menganut rumusan Yesus kristus di bagi dua kodrat di dukung sejumlah kecil kelompok Antiokhia, 

sedangkan  kelompok besar Aleksandria yang menganut paham satu kodrat, yaitu satu satunya kodrat 

Firman yang telah menjadi manusia menurut rumusan Cyrillus, sangat menentang Chalcedon, 

kelompok ini di sebut juda monofisit.  Namun di antara dua kelompok itu masih ada kelompok lain 

yaitu neo aleksandria yang mendukung Cyrilus tapi juga menerima chalcedon. 

Berdasarkan kondisi tersebut kaisar kaisar wilayah timur berusaha mencari penyelesaian atas 

pertikaian yang terjadi, ada usaha yg dapat mempersatukan tapi menjadikan perpecahan antara timur 

dan barat.  Tahun 553 justianus  memanggil konsili kontantinopel yaitu konsili yang oikumenis, 

berusaha menenangkan para monofisit dengan memberi tafsiran rumsan chalcedon menurut  Cyrilus. 

 
3. MAXIMUS SANG SYAHID 

 

Maximus lahir tahun 580, menjadi sekretaris utama dari kaisar di konstantinopel, tetapi tahun 

614 meninggalkan karier duniawinya dan menjadi rahib. Maximus menentang kebijakan gereja timur 

yang mengajarkan yesus hanya mempunyai satu kehendak,  karena dia yakin  Yesus mmemiliki dua 

kehendak yaitu manusia dan illahi. Tahun 645 berdebat di kartago dan menang dengan 

mempertahankan dua kehendak yang juga menarik perhatian barat. 
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Ia kembali ke roma tahun 649 dan memproklamirkan doktrin dua kehendak, ia kemudian di 

pulangkan ke konstantinopel  dan di tekan untuk menerima  doktrin satu kehendak. Karena 

mempertahankan prinsip  kebenaran rela dipotong lidah dan tangan kanannya, karena tidak mau 

menyerah pada   tekanan. 

Ia meninggal dengan  di sapa Confessor atau syahid karena rela menderita demi kebenaran.  

Pandangannya  akhirnya dia akui dan di terima pihak gereja, Ia juga di kenal dengan teolog ortodoks  

dan di sebut juga “ bapa sejati teologi Byzantium”. 

 

4. KONSILI KONSTANTINOPEL ( 680-681) 
 

 
Para monofisit tidak puas dengan hasil konsili konstantinopel tahun 553, masih masih banyak 

perdebatan mengenai rumusan tentang kristus.   Terhadap situasi ini  pada masa jabatan  paus Agatho 

678 samapai 681, berhasil membujuk kaisar timur untuk memanggil konsili lagi di konstantinopel , 

yaitu konsili oikumenis ke 6. 

Konsili ini bersidang dari tahun 680 sampai 681, dengan menghasilkan rumusan iman.  

Rumusan ini menyatakan bahwa konsili “ dengan saleh telah menyetujui sepenuhnya kelima sinode  

yang  kudus dan oikumenis” 

Dengan konsili kontantinopel ke 3 berakhirlah perkembangan awal dari ajaran ajaran 

mengenai diri Yesus Kristus serta pengaruh dari apa yang terkandung dalam rumusan chalcedon . 

berakhir pula usaha mendamaikan para monofisit di timur karena mereka tidak lagi merupakan faktor 

yang penting. Mereka sudah tergeser dari kekaisaran Bizantium oleh serbuan kaum muslimin. 

 
 

5. JOHAANES DARI DAMSYIK 
 

 
JOHANES MANSOUR, lahir pada waktu syriasudah di bawah pemerintahan muslimin. Ia 

sering disebut Bapa gereja Yunani terakhir, keberhasilannya terutama adalah mengumpulkan ajaran 

ajaran Bapa bapa terdahulu menjadi suatu pegangan yang sistematis. 

Permulaan karyanya yang terkenal “ pancuran pengetahuan” menjelaskan: 
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a. Dialectia: membeicarakan istilah dan dan konsep filsafat, khususnya yang di gunakan 

untuk merumuskan doktrin doktrin mengenai ketritunggalan dan diri Yesus 

b. Doctrina palium de Haeresibus( iktiar ajaran sesat)  yang membicarakan 103 ajaran sesat 

c. Exposito atau exact exposition of the orthodox faith( pembahasan teliti  terhadap iman 

ortodoks). Karya ini mengkhususkan diri pada doktrin doktrin mengenai ketritunggalan 

dari pribadi yesus Kristus. 

Johanes juga teribat pertikaian dengan ikonoklas, ( penghancur gambar gambar suci), Ia 

membela gambar gambar suci, dengan memandang tujuan dalam membuat gambar gambar tersebut. 

 

6. KONSILI NICEA ( 787) 
 

 
Setelah perdebatan perdebatan mengenai diri YESUS KRISTUS di akhiri, gereja timur 

terpecah pecah mengenai ikon, yaitu gambar Yesus atau orang orang kudus.  Ikon ikon suudah 

tersebar luas di gereja ortodoks, yang di puja, sujud menghormati, dan berdoa pada ikon. Hal ini 

sangat ditentang oleh kelompok penentang ikon, teruta tahun 719/720, oleh penguasa islam yang 

memang juga penentang ikon. 

Kaisar Leo III, kaisar Bizantium memerintahkan pemusnahan ikon, sesudah itu terjadi gejolak 

yang berkepanjangan antara yang pro dan kontra. Tahun 754 diadakan konsili di hieria yang 

menguatkan penghancur ikon, tetapi tahun 787 di adakan konsili Nicea yang menyokong pemuja 

ikon. Meskipun masih ada perubahan arah tahun 843 para pemuja ikon menang dan di rayakan pada 

hari minggu dalam masa pra paskah sebagai kemenangan ortodoksi 

Beberapa hal yang menjadi perdebatan tentang ikon: 

a. Apakah pemujaan ikon sama dg pemujaan berhala 

b. Bagaimana praktek orang orang kristen purba 

c. Apa sebaiknya disajikan kepada orang orang sederhana 

d. Kedua belah pihak saling menuduh lawannya telah menyebar ajaran yang sesat 

e. Kepercayaan kepercayaan lain ikut dalam pertikaian. 
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7. SIMEON SANG TEOLOG BARU 
 

 
Dilahirkan  dari orang tua bangsawan  di asia kecil, tahun 949.  Usia 14 tahun  menjdi murid  

dari simeon studies, guru spiritual di sana. Kemudia Ia menjadi  kepala biarawan dri tahun 980 sampai 

1005. Selama masa tersebut terlibat pertikaiian dengan rahib rahib biaranya sendiri karena dianggap 

teralu keras, kemudia bertikai dengan uskup stefanus ahli teologi  resmi dari istana kaisar, konflik 

dengan stefanus mengakibatkan dibuang sejak 1009, dan meninggal tahun 1022 setelah di rehabilitasi. 

Simeon di sebut orang mistik paling menonjol pada abad pertengahan, di sebut teolog karena 

ajaran ajaran tentang Allah. Simeon      dianggap sama dengan rasul Yohanes dalam hal pengajaran. 

Simeon orang pertama yang menguraiakan secara sistematis  mengenai teknik berdoa dalam batin, 

dan juga  yang berbicara secara terbuka mengenai pengalaman pengalaman spiritual  pribadinya. 

Pertikaian dengan stefanus meliputi konflik menganai dua pendekatan yang berbeda, stefanus 

dalam berteologi menggunakan pendekatan filsafat yang abstrak sedangkan Simeon pendekatan 

kebiaraan yang spiritual. Pertikaian tersebur juga konflik pendekatan institusional dan karismatik. 

Simeon mempertegas bahwa pengalaman hidup rohani tidak hanya pada rahib dan orang terpilih 

melainkan dapat di alami oleh setiap orang Kristen. 

 
8.    GREGORIUS PALAMAS 
 

 
(Dikenal dengan karya Tuhan dikenal dalam keheningan)Gregorius di kenal sebagai 

pembicara utama dari teologi hesikhasme, kata ini diturunkan dari kata yunani hesykhia(keheningan, 

kesepian, istirahat). Hesykhasme adalah tradisi spiritual yang bermula dari gereja purba, akan tetapi 

mendapat bentuk yang khastak lama sebelum zaman gregorius. Tujuan dari ajaran ini adalah 

mencapai kemenangan atas nafsu nafsu dan dengan demikian  sampai pada keheningan batin agar 

dapat mencapai  pada perenungan  akan Allah. 
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Hesykhasme menekankan meditasi secara diam dengan posisi badan tertentuyang di anjurkan 

untuk membantu konsentrasi.  Tujuan dari cara ini  ialah mencapai penglihatan terang illahi dan 

penyatuan dengan Allah. 

Cara yang dilakukan oleh  Gregorius ditentang oleh Barlaam yang mencemooh cara berdoa 

khususnya posisi badan pada waktu berdoa. Hubungan tersebut hampir sama dengan stefanus dengan 

simeon teolog baru, Barlam ingin memberikan peranan lebih berarti dan tidak terikat pada filsafat 

dalam hal berteologi sedangkan Gregorius tidak menyetujuinya. 

Meskipun Gregorius sempat dikucilkan pada akhirnya dia diterima dan di angkat menjadi 

uskup di tesalonika. Meninggal tahun 1368 dan dinyatakan sebagai orang kudus.  Dalam teologinya 

memberikan ketegasan teologis pada pengalaman mistis, dengan menggabungkan hesykhasme ke 

dalam teologi ortodoks secara keseluruhan, namun Gereja barat tidak menyukainya dan menjadi 

sumber perpecahan antara timur dan barat. 

 

9.   PENGAKUAN DOSITHEUS(1672) 
 

 
Pengakuan Dositheus adalah pengakuan yang  menentang pengakuan Cyrillus lucaris, dengan 

pokok delapan belas keputusan melawan delapan belas bab pengakuan Cyrillus.  Cyrillus adalah 

teolog ortodoks yunani yang  menjadi uskup  aleksandria kemudian uskup kpnstantinopel. 

Pandangan pandangan Cyrillus mendekati pandangan protestan khususnya Calvinisme, Ia 

berusaha memasukkan pokok pokok kepercayaan protestan ke dalamm gereja ortodoks timur, tetapi 

mendapat perlawanan yang hebat antara lain dari para Yesuit yang aktif di konstantinopel.  Pandangan 

pandangannya di kutuk termasuk oleh Dositheus,  Pendapat nya yang keras adalah Yesus Kristus 

hadir dalam ekaristi” sesungguhnya dan secara nyata, sehingga setelah pemberkatan roti itu menjadi 

transsubtansi atau perubahan zat sehingga roti itu menjadi tubuh Tuhan yang sebenarnya. 
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BAB III. GEREJA BARAT PADA ABAD PERTENGAHAN TAHUN 1500-1500 

Bab yang ketiga membahas mengenai Gereja Barat pada abad pertengahan tahun 500-

1500  , di da;lamnya terdapat penjelasan mengenai pengakuan iman Athanasius, Boethius, 

konsili oramge, Beneditus, gregorius agung, Johanes Scotus Eriugena, Anselmus, Petrus 

Abaelardus, Bernad dari clairvaux, Petrus lombardus, Joachim dari Fiore, Konsili Lateran 

Keempat,  Fransiskus dari asisi,  Bonaventura, Thomas dari Aquino,  Johanes Duns Scotus, 

William dari Ockham,  Thomas bradwardine,  Johannes Tauler,  Chatarina dari Sienna,  John 

wyclif , Johannes Hus,  Konsili Firenze,  Thomas a kempis dan  Gabriel Biel. 

Bagi Eropa barat bagian pertama abad pertengahan sampai tahun 1000, sangat tepat 

disebut sebagai abad abad gelap.  Kekaisaran Romawi barat mulai runtuh karena serbuan 

bangsa bar bar. Pada akhir abad ke 4 dan pada tahun 410 hal yang tak terpikirkan  terjadi, 

kota roma sendiri di duduki. Pada tahun 476  kaisar barat berakhir di paksa turun oleh bangsa 

bar bar , maka tamatlah  kekaisaran barat.  Dunia barat terus di landa serbuan bertubu tubi 

oleh orang islam melalui spanyol dan oleh bangsa skandinava  di utara. Zaman itu adalah 

zaman pergolakan dan anarki dan peradaban mulai ambruk. 

Teologi pada waktu itu terbatas pada biarawan dan oleh sebab itu disebut teologi 

monastik atau teologi kebiaraan. Teologi ini berkembang dalam suasana ketekadan dan 

pengabdian dalam kerangka kehidupan yang di atur, misalnya menurut regula benedicti. 

Tujuan kehidupan seperti ini bukan mengejar ilmu semata, melainkan ilmu yang dapat di 

manfaatkan demi pendidikan moral dan untuk berbakti. Cara pendekatannya adalah melalui 

renungan dan pemujaan.  Ahli teologi pada waktu itu bukan seorang pengamat akademis 

yang tidak terlibat, yang mempelajari bahan tinjauannya dari luar. Ia adalah seorang 

partisipan yang terlibat dan memiliki komitmen terhadap tugasnya. 
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Abad ke 11 adalah zaman pergerakan baru.  Ada usaha menghidupkan kembali 

monastisisme kehidupan di biara. Para teolog dihadapkan pada masalah hubungan iman 

(teologi) dan Rasio ( Filsafat).  Teologi mulai di pelajari di luar biara, di universitas dan di 

lingkungan duniawi lainya, sasarannya ialah pengetahuan intelektual yang obyektif,  Cara 

pendekatannya dengan mempertanyakan menurut logika, merenungkan dan mendiskusikan. 

Bagi seoran teolog lebih penting lebih penting menjadi filsuf yang tangkas daripada menjadi 

manusia yang saleh. 

Abad ke 13, teologi memasuki abad baru yang lebih berbahaya.  Filsafat bukan lagi 

merupakan alat untuk di pakai dalam pembahasan teologi,tetapi sudah menjadi sistem 

pemikiran tandingan, ini di sebabkan oleh terjemahan karya metafisik aristoteles ke dalam 

bahasa latin.  Tulisan tulisan ini menyajikan suatu cara baru untuk melihat kenyataan, suatu 

pandangan dunia atau filsafat kehidupan, sebagai alternatif terhadap kekristenan. 

Abad 14 dan 15 membawa kemunduran dalam ghereja, walaupun ada pendapat bahwa 

justru kurun waktu itu merupakan puncak perkembangan abad pertengahan.  Para paus 

berada di avignon  dibawah pengawasan perancis dari tahun 1305 hingga 1377.  Abad 14 dan 

abad 15 juga timbul skeptisme atau keraguan besar terhadap kemungkinan menciptakan 

keserasian antara teologi dan filsafat. 

Abad pertengahan sering diabaikan, terutama oleh golongan protestan. Ini adalah 

sikap  yang keliru karena abad pertengahan merupakan peristiwa penting, karena teolog 

teolog abad pertengahan bergumul dengan masalah hubungan antara iman dan rasio.  Salah 

satu contoh  aristoteles dengan filsafatnya mempengaruhi kehidpan teologi pada waktu itu. 

Dalam bab 3 juga di jelaskan tentang konsili orange (529), sebagai dasar atas  

keadaan yang berkembang pada waktu itu, dimana ajaran Augutinus tentang kasih karunia 

dan presdestinasi di tentang di bagian selatan Gallia perancis.  Para rahib berpendapat bahwa 
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tekanan yang berlebihan pada kasih karunia Allah dan ketidaksanggupan manusia dapat  

menjurus pada sikap bermalas malasan.  Mereka merasa perlu menandaskan bahwa  orang 

kristen mampu mengerjakan sesuatu, serta perlunya menyelesaikannya.  Mereka percaya 

bahwa bantuan Allah perlu untuk hidup secara kristen, tetapi mereka juga percaya bahwa 

manusia  bisa mengambil langkah pertama dalam hal kebenaran, orang berdosa adalah sakit, 

bukan mati, dan orang sakit dapat mengambil inisiatif untuk memanggil dokter. 

Dalam konsili ini menghasilkan dua puluh lima kanon atau pernyataan doktrinal di 

ikuti kesimpulan.   Konsili ini mengajarkan semacam augustinisme, tetapi di kaitkan pada 

katolisisme populer dalam bentuk sistem sakramen sakramen dan penekanan perbuatan baik.  

Akhirnya konsili orange mengutuk, bukan doktrin Augustinus mengenai presdestinasi  

menuju keselamatan , tetapi pandangan bahwa ada presdestinasi menuju kejahatan. 

Dalam bab ini juga di jelaskan tentang konsili Firenze (1438-1445), dalam kurun 

waktu yang lama karena di jalankan atau di laksanakan dalam 3 kali konsili di  tiga tempat 

yang berbeda, yaitu: di Ferrara, Firenze dan di Roma, meskipun yang terpenting di Firenze.  

Pokok utama konsili ini adalah merukunkan keadaan kembali Gereja Ortodoks timur dengan 

Roma. Konsili ini merupakan pengadaan usaha semacam itu yang terakhir. Orang orang 

timur sangat membutuhkan bantuan militer terhadap tekanan turki atas konstantinopel yang 

semakin meningkat. Keadaan ini memaksa mereka bersikap lebih lunak  dalal teologianya. 

Ada empat pokok  pertikaian yang di bicarakan. Pada tahun 1439 orang orang timur praktis 

mengalah sama sekali mengenai pokok pokok yang di permasalahkan. 
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BAB IV. REFORMASI DAN REAKSI 1500-1800 

Pada bab empat ini, di bahas mengenai reformasi dan reaksinya  pada tahun 1500 

sampai tahun 1800,  reformasi yang di bahas tentang Tradisi Lutheran, Tradisi Calvinis, 

kelompok  Ana baptis, reformasi di inggris dan jawaban Gereja Katolik di Roma. 

Pada tahun 1500 kekuasaan paus atas umat kristen tampaknya tak tergugat, Gereja 

gereja timur yang telah lama menjadi pusat kekristenan menderita p[ukulan hebat dengan 

jatuhnya kontantinopel ketangan turki (1453).  Konsoliarisme yaitu doktrin bahwa konsili 

umum merupakan kuasa tertinggi umat kristen di atas Paus, rupanya tidak di berlakukan 

karena terlalu sering terjadi pengutukan terhadap konsili konsili. Disisi lain kekuasaan Paus 

juga kurang kokoh karena adanya reformasi protestan’. 

Pelopor reformasi  adalah Marthin Luther. Ia bersedia berdiri sendiri melawan 

kekuatan gereja Roma. Tidak lama berselang ajarannya sudah tersebar luas ke seluruh 

Jerman, kemudian lebih jauh lagi, ke Eropa timur dan skandinavia. Namun aliran lutheran 

bukan satu satunya versi protestantisme. Di Zurich swiss, Zwingli mulai menganjurkan 

pembaharuan hampir bersamaan dengan Luther.  Walaupun agak di pengaruhi Luther Ia 

adalah pemikir yang bebas dan dalam beberapa hal berbeda dengan Luther. 

Beberapa waktu kemudian Protestan terbagi menjadi dua aliran yaitu: Protestantisme 

Lutheran dan Protestanisme  reformasi Swiss. Zwingli meninggal dalam usia muda dan 

tempatnya di gantikan oleh teolog pemimpin reformasi  orang dari perancis yaitu Johanes 

Calvin,  sehingga iman yang di perbarui ini  yaitu iman reformasi yang mulai di Swiss sering 

di sebut Calvinisme. 

Namun ada kelompok lain yang menganggap apa yang di lakukan  tokoh di atas 

adalah setengah pembaharuan, para reformator yang radikal ingin beranjak lebih jauh lagi 

daripada reformator yan ada, ada beberapa kelompok yang muncul, namun yang paling 
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terbesar dan terpenting dari kelompok ini adalah Injili, mereka menginginkan pembaharuan 

yang lebih menyeluruh berdasa Alkitab. Kelompok ini tidak menyetujui baptisan anak, 

sehingga mereka mengulang baptisan. Oleh kelompok yang menentang kelompok ini di sebut 

sengan “ Ana baptis” atau “pembaptis ulang” 

Pada Zaman tersebut membaptis ulang merupakan  suatu pelanggaran yang dijatuhi 

hukuman mati, sehingga julukan tadi memudahkan serangan.  Kelompok anabaptis dikejar 

tanpa ampun dan sebagian besar berhasil di habisi nyawanya.  Namun pandangan pandangan 

mereka bisa bertahan dan menjdi semakin berpengaruh. 

Gereja KatolikRoma tidak siap pada waktu timbulnya reformasi, Konsili Trente 

bertemu pada abad pertengahan untuk merumuskan dktrin Katolik Roma yang mengarah 

pada anti protestanisme dan untuk memasukkan program pembaruan Katolik. Ordo Yesuit 

yang didirikan oleh Ignatius dari loyola menjadi pasukan komando reformasi katolik dan 

menjadi ujung tombak serangan balasan terhadap Protestan. 

Di inggris terdapat reformasi yang menarik, karena mempunyai ciri ciri khas. Dalam 

jangka waktu 25 tahun muncullah tidak kurang dari enam macam  penyelesaian hubungan 

antara gereja dan negara yang berbeda beda. Pada waktunya reformasi di Inggris menelurkan 

Anglikanisme, Suatu corak protestantisme tersendiri, yang ternyata lebih luwes terhadap ajara 

ajaran katolik daripada Gereja gereja Calvinis bahkan Lutheran. Sebagai kontras Skotlandia 

menjadi pengikut Calvinis dan Presbiterian yang teguh hingga sekarang. 

Seorang Humanis Kristen yang terkemuka pada jamannya adalah Desiderius Erasmus, 

Seorang humanis Kristen yang yakin dan percaya bahwa cara terbaik untuk mengadakan 

pembaruan Gereja adalah melalui kesarjanaan yang baik, melalui penyelidikan Alkitab dalam 

bahasa Ibrani dan Yunani dan kembali mempelajari Bapa bapa Gereja Purba. Ia seorang 

satire sejati, seorang pengarang modern yang pernah mengatakan”  hanya kalau humor 
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menerangi otaknya, maka pemikiranya menjadi  sungguh dalam. Sindirannya di tujukan pada 

praktek praktek yang tidak beres di Gereja zaman itu, yakni kehidupan keji paus dan banyak 

Rohaniawan rohaniawan. Keadaan biara biara dan ketidak jelasan teologi Skolastik abad 

pertengahan.  Erasmus sendiri menghendaki pembaruan Gereja secara Damai. 

 

BAB V. PEMIKIRAN KRISTEN DI DUNIA MODERN SETELAH TAHUN1800 

Reformasi membuahkan tiga aliran atau konfensi penting dalam Gereja barat: 

1. Katolisisme Roma  ( yang dirumuskan pada konsili Trente) 

2. Lutheranisme ( yang di rumuskan dalam pengakuan iman Augsburg dan formula 

konkordia 

3. Calvinisme ( yang dirumuskan dalam katekismus heidelberg dan pengakuan iman 

westminster). 

Selama bagian terbesar dari kurun waktu tahun 1500 sampai tahun 1800 perdebatan 

teologi berlangsung di dalam konfensi konfensi itu.  Karena itu  periode ini di sebut masa 

teologia konfensional.  Selama abad pertengahan dan sampai kira kira tahun 1700 kebenaran 

agama kristen pada umumnya tidak di pertanyakan oleh seluruh umat Kristen. Orang orang 

abad pertengahan mungkin sulit menghubungkan anta iman dan akal. Perdebatan reformasi 

mencakup kekristenan yang sejati. Pada abad  18 muncul gerakan yang penting yaitu Deisme, 

yang mengajarkan suatu agama yang di sederhanakan dan murni berdasarkan akal sebagai 

pengganti dari  tahayul penyataan Kristiani. Deisme adalah agama tandingan , meskipun 

kadang kadang menyamar sebagai usaha untuk kembali agama Kristen asli atau inti 

kekristenan.  

Dalam Dunia modern ini, iman Kristen di hadapkan pada berbagai tantangan: 
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1. Rasionalisme:  pada abad 17 dan 18 orang orang mulai menyerang agama kristen 

demi akal. Keyakinan terhadapa kekuatan akal mengalami pasang surut dalam dunia 

modern, tetapi serangan terhadap  penyataan berlangsung terus tanpa surut. 

2. Sains:   Sains modern tumbuh pada abad ke 17 pada tanah yang telah diserap 

kekristenan.  Walaupun penemuan penemuan sains sendiri tidak mempunyai dampak 

langsung atas benar tidaknya agama Kristen, sains modern telah  mempengaruhi 

agama kristen dengan cara cara lain.  Metode sains berarti menyelidiki  semua 

pandangan dan menolak bahwa seorang pakar berada di atas kritik. 

3. Penelitian kritis terhadap sejarah.  :  pada abad ke 19penelitian sejarah atau  kritik 

historis muncul. Ahli sejarah yang kritis tidak lagi berpikir mengenai kewibawaan 

kewibawaan yang jarang boleh di pertanyakan, tetapi mengenai sumber sumber perlu 

di pertanyakan dan di periksa kebenarannya. Alkitab di dekati bukan pertama tama 

sebagai kitab yang berwibawa, tetapi sebagai sumber yang harus di lihat dengan kritis. 

Catatan riwayat Yesus di teliti dan di usahakan  untuk menyajikan gambaran  Yesus 

Kristus yang sama sekali baru.  Sejarah dogma Kristen juga di selidiki secara 

sistematis, akibatnya menjadi jelas bahwa dogma bisa berubah sepanjang masa. 

4. Sekularisasi  :  Karena iman Kristen tidak di terima semua orang, maka  masyarakat 

berpaling pada asas asas ideologi yang lain. Ada agama agama baru jaman sekarang 

atau yang biasa di sebut agama sekuler baru yaitu Marxisme- leninisme.  Di barat 

susunan masyarakat adalah berdasarkan praanggapan praanggapan sekuler, non 

keagamaan, .Agama di lihat sebagai  soal pribadi bagi individu,  yaitu soal  pilihan 

pribadi, sepeti halnya orang masuk perkumpulan yang mana yang di sukai. 

 

 Adapaun tokoh tokoh yang mewakili kelompok adalah: kaum liberal,  kelompok 

Evangelikal, Ortodoksi baru, para Eksistensialis,  Perkembangan saat ini,  Pihak katolik 
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roma, dan Iman se dunia.   Kaum liberal di wakili  Fridrich s, Albrecht ritschi dan adolf von 

harnak.  Kaum Evangelical di wakili Charles Finney, Peter F, Benyamin warfild, gerrir 

berkower.  Kelompok ortodoksi baru di wakili Karl bath, Dietrigh bonhoeffer.  Kelompok  

Para para eksistensialis di wakili soren k, Rudolf bultman,  paul tillich.  Kelompok Katolik 

Roma  di wakili konsili  Vatikan, Hans kung katekismus Gereja Katolik dll. 


