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KONTRAK PERKULIAHAN

I. Pengantar

1.1. Tujuan kuliah Patrologi 2

Mahasiswa mengetahui situasi Kristiani mulai dari abad pertama sampai

dengan abad ke delapan. Mahasiswa mampu mengambil nilai-nilai perkuliahan

untuk kehidupan Kristiani saat ini.

1.2. Metode perkuliahan

Materi Patrologi II dibahas secara tematis. Mahasiswa diharapkan mulai

mampu dalam penggunaan teks-teks para Bapa Gereja.

1.3. Hubungan Patrologi II dengan kuliah lain

Patrologi II adalah disiplin teologi yang banyak berhubungan dengan disiplin

lain (seperti: sejarah, kristologi, dogma, sakramentologi, liturgi dll.). Oleh

sebab itu mahasiswa diajak untuk mampu melihat hubungan Patrologi II

dengan disiplin tersebut.

II. Persyaratan mengikuti kuliah Patrologi 2

Karena semester genap ini adalah Patrologi II, maka para mahasiswa diharuskan sudah

mengambil Patrologi I dan lulus, karena Patrologi II memiliki kaitan yang sangat erat

dengan Patrologi I yang tidak harus diulangi lagi selama pengajaran Patrologi II.

III. Materi Tatap Muka:

1. Perkembangan trinitas dari Lima Konsili Ekumenis Pertama: Nicea, Konstantinopel,

Efesus, Calcedonia, Konstantinopel II.

2. Berbagai Perayaan: Hari Sabtu, Paska, hari Minggu, Epifania dan Natal.

3. Filsafat para bapa gereja: Stoicisme dan Neo Platonisme-Platonisme.

IV. Pengenalan Literatur

Teks-teks Resmi Patrologi:

1. Manuskrip (s/d abad ke-15)

2. Kumpulan teks Mauri (s/d abad ke-17)

3. Kumpulan teks PL (Patrologia Latina) /PG (Patrologia Greca) Migne (dari abad ke-19)

4. CCL (Corpus Cristianorum Latinorum/Grecorum, Brepols)

5. GCS (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Leipzig)

6. Edisi Kritik, seperti: SCh (Sources Chrétiennes), NBA (Nuova Biblioteca Agostiniana),

BA (Biblioteca Ambrosiana), BGM (Biblioteca Gregorio Magno) dll.
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Berbagai teks terjemahan dan literatur lain yang kita miliki

1. Edinburgh, T&T Clark (bahasa inggris) di perpustakaan STFT

2. New York, Christian Heritage, (Bahasa Inggris)

3. Beberapa teks CCL (Perpustakaan Karmel; CM?

Buku Pegangan

1. Manual Patrologi (perpustakaan Karmel dan STFT)

2. Kamus Patrologi (Perpustakaan STFT dan Karmel)

V. Ujian: Lisan.



PLATONISME

Plato (428/427 sM-348/347 sM)

1. PENGNANTAR

Seluruh Bapa Gereja Yunani secara umum mengikuti dan menggunakan filsafat Plato

dalam tulisan-tulisan mereka. Akan tetapi, para Bapa Gereja Latin, semua mereka juga

menggunakan filsafat Plato, kecuali Hippolitus, Epiphanius (Tatian) dan Tertulianus. Bahkan

mereka ini secara ekstrim menolak aliran filsafat, walaupun secara “diam-diam”

menggunakan filsafat Stoicisme.

Ada pemikiran, aliran Stoicisme dalah kesinambungan aliran Aristotelisme yang

menstimulasi kelahiran pantheisme. Sedangkan pemikiran lain berpendapat bahwa filsafat

Plato adalah filsafat paling tinggi karena memengaruhi perkembangan perjalanan Filsafat,

sarana untuk berteologi secara murni. Filsafat ini juga mengarahkan pemikiran untuk

menemukan kebenaran paling tinggi di dalam kristianisme.

Mengapa Plato memengaruhi kristianisme? Jawaban yang paling benar adalah dengan

melihat perkembangan Filsfat setelah periode Sokrates (470/69—399).1 Plato (428/7—348/7)

adalah murid Sokrates dan penerus pemikiran gurunya dengan mendirikan sekolah. Bahkan

bisa dikatakan bahwa aliran ini lebih dikenal dari muridnya daripada sang guru, sehingga kita

hanya mengenal filsafat Plato dan bukan filsafat Sokrates.

Sebenarnya, dari buku Plato, bisa dikatakan bahwa semua isi buku tersebut adalah

buah pemikikiran filsafat Sokrates, hanya beberapa surat berasal dari Plato.2 Akan tetapi

1 Filsafat sebelum Sokrates dikembangkan oleh Pitagoras (580-495). Di Yunani, pemikiran filsafat sudah

sangat berkembang di dalam kehidupan masyarakat dan para filsuf sudah biasa ditemukan di mana-mana.

Mereka ini disebut dengan sofis.
2 Surat VII berasal dari Plato. Plato. Complete Works, Edited with Introduction and Notes by John M.

Cooper, associate Editor D.S. Hutchinson. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing Company, 1984.
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karena Plato adalah sebagai penulis buku tersebut, oleh sebab itu aliran filsafat yang dikenal

adalah Platonisme bagi penerus sekolah Sokrates.

Di sekolah platonisme, Aristoteles (384-322) adalah murid Plato. Akan tetapi

Aristoteles tidak mengikuti aliran gurunya, melainkan memiliki aliran lain yang kemudian

dikembangakan oleh sekolah Stoa, yang kita kenal dengan aliran filsfat Stoicisme yang smpai

pada zaman para Bapa Gereja sampai dengan abad III.

Sementara itu filsafat Plato juga tetap berkembang, walau tidak seperti

perkembangan filsafat Aristotelisme dan Stoicisme. Baru kemudian pada abad II Sebelum

Masehi, pemikiran platonisme lahir kembali. Hasil perkembangan ini dimanfaatkan oleh Filo

(25 sebelum Masehi-50 Masehi) (seorang Yahudi-Yunani yang tinggal di Alexandria) yang

menafsirkan seluruh Kitab Suci Yahudi dengan latarbelakang filsafat Plato dengan metode

allegoria. Sesudah itu para Bapa Gereja juga ikut menggunakan manfaat ini, seperti Tatian,

Yustinus Martir, Clemen dari Alexandria, Origenes dan para Bapa Gereja lain.

Sebenarnya, Clemen dari Alexandria dan Origenes adalah masa transisi pada periode

berikutnya (mulai dari abad III). Oleh sebab itu periode ini praktis juga dimulai dari kedua Bapa

Gereja ini sampai pada akhir periode Bapa Gereja (abad VI). Sesudah itu muncul aliran filsafat

pada abad Pertengahan. Perjalanan Filsafat berkemgan tersus sampai saat ini dengan

melahirkan berbagai aliran Filsafat yang seakan-akan dibuat-buat.

Mulai dari abad II Sebelum Masehi berkembang sinkritisme platonisme dengan

Aristoteles, Zeno (Stoicisme), kepercayaan mesir (Zoroastro) dan mitos Yunani yang disebut

dengan Medioplatonisme, yang berprinsip bahwa yang tertinggi adalah identik dengan Baik

(Rep. VI, 509b) yang mengambil dari Plato – Aristoteles, yaitu: prinsip (awal), abadi, tak

terlahirkan, tak terpikirkan, dan murni. Prinsip utama dalam Medioplatonisme adalah νοῦς

(inteligensi) yang diambil dari Plato (Simposio dan Fedro, Timeo). (Dalam Plato, baik adalah

bukan esse, tetapi melampauinya dalam potensi (Rep., VI, 509b) yang di dalam Plotinus yang

adalah pencetus Neoplatonisme tertulis dalam Enneade [Enn.], V,1,8). Filsuf Medioplatinisme

adalah Plutarcus dari Cheronea, Maximus dari Tirus, Celso, Eudorus dari Alexandria,

Nicostratus, Atticus, Calvisius Taurus. Akibat dari sinkritisme filosofis ini, Kristiani memiliki



Patrologi 2
STFT Widya Sasana, Malang

7

ketidakpastian dalam rumusan iman yang melahirkan eresi gnosticisme pada pertengahan

abad II.3

Kesinambungan sinkritisme Medioplatonisme adalah Neoplatonisme yang dimulai

abad III. Sistem sikritisme tetap muncul dan kali ini dibawah pimpinan Plotinus (204-270) yang

berusaha membuat penjernihan Medioplatonisme untuk mengembalikan pada pemikiran

Plato dengan menggunakan terminologinya seprti ουρία. Bagi Plotinus esse tertinggi bukan

νοῦς melainkan bene (baik). [Bagi Plato, ide tertinggi adalah λόγος (causa, sabda, awal

(prinsip), rasio/prinsip) atau λόγοι (stoicisme) yang adalah causa yang imanen dinamis

(δύναμις) dalam materi untuk penciptaan dunia. Bagi Plotinus sifat λόγος adalah creatio ex

nihilo walau λόγος itu kemudian adalah identik dengan Tuhan (assieme) yang adalah juga

prinsip (ἀρχαί). Bagi Plato, kepemilikan kabajikan adalah harmoni jiwa yang juga terdapat

dalam pemikiran stocisme yang mengarah pada kepemilikan kebahagiaan. Di lain pihak, untuk

mencapai θεωρία (kontemplasi) adalah kepemilikan secara konsisten σοφία (kebijaksanaan)

yang dalam Stoicisme disebut dengan pengetahuan akan hal-hal ilahi dan manusiawi,

sementara itu dalam Plato disebut dengan (similar) kemiripan dengan Tuhan sebisa mungkin

(Teeteto 176b), bagi Pitagoras disebut dengan mengikuti tuhan (ἔπου θεῷ). Inilah filsafat yang

berkembang sejak abad II yang mulai memengaruhi Kristiani dan yang awal adalah Bapa

Gereja apolog, seperti Atenagoras, Yustinus, Clemen dan Origenes yang menentang

pemikiran Medioplatonisme. Dalam tulisan Plotinus dijelaskan posisi kebaikan tertinggi yang

berada di atas nous (inteligensi). [Dalam Plato, kehadiran yang jahat adalah karena kurang

baik. Fungsi kebajikan adalah untuk memoderarisasi/membuat purifikasi dari kejahatan agar

menemukan kembali inteligensi atau melakukan kontemplasi]. Sesudah Plotinus adalah

Porfirius yang menekankan sinkritisme lebih kuat dibandingakan dengan Plotinus. Pada abad

IV Giamblicus menjadi penulis terakhir neoplatonisme. Sehubungan dengan Neoplatonisme,

di Atena muncul sekolah Parmenide di bawah pimpinan Sirianus yang sebenarnya adalah

suatu eksegese yang mengikuti pemikiran Pitagoras (Neopitagoras) dalam metafisika yang

kemudian diikuti oleh Proclus dan Damascius. Akan tetapi para ahli memasukkan Parmenide

ini pada Neoplatonisme. Plotinus telah mereferensikan Parmenide dalam bukunya Enniade.

Prinsip filosofis Neoplatonisme adalah hipostasis dalam struktur subordinasi. Sehubungan

3 Salvatore Lilla, “Medioplatonisme”, Dizionario Patristico e di Antichità Cristiana, Angelo di Berardino

(Ed.), Institutum Patristicum Augustinianum Roma), Casale Monferrato: Marietti, 1994, hlm. 2198-2202.)



Patrologi 2
STFT Widya Sasana, Malang

8

dengan itu, di tempat pertama adalah Satu, kedua: Pikiran, ketiga: Jiwa dan kempat: Alam

(nature). Hubungan satu dengan lain adalah kausalis yang setiap hipostasis memiliki level

yang berbeda satu dengan yang lain secara hirarkis (gradasi). Tujuan Neoplatonisme adalah

untuk menyelamatkan jiwa yang jatuh ke dunia agar masuk ke tingkat yang lebih tinggi yang

tidak terpikirkan dan akhirnya ke dunai ilahi. Semantara itu di Barat, penulis bahasa Latin yang

dipengaruhi Medioplatonisme adalah Firmicus Maternus, Makrobius, Servius, Ammianus

Marcellinus, Martianus Capella, Claudianus Mamertus. Sementara itu penulis Latin yang

tergantung pada Neoplatonisme adalah Hilarius dari Poitiers, Marius Victorinus, Ambrosius,

Agustinus dan Boethius. Sedangkan di Timur adalah Basilius, Gregorius dari Nissa, Gregorius

Nazianzus, Sinesius dari Cirene, Pseudo Dionisius. Sistem sinkritesme Medioplatonisme dan

Neoplatonisme adalah mensinkritisi penulis aliran mereka sebelumnya.

Makna Medioplatonisme dan Neoplatonisme, terlebih Porfirius adalah untuk

mengkritisi Kristiani. Pengaruh Neoplatonisme mulai abad IV tidak lagi kelihatan di dalam

Kristiani karena kejayaan Kristiani di dalam filsafat, kecuali di sekolah di Atena dan kemudian

pada abad VI sudah mati.4 Clemen dan Origenes dikenal sebagi pengikut Plato murni. Para

Bapa Gereja kadang menggunakan filsafat Neoplatonisme secara tidak langsung untuk

teologi, trinitas (seperti Agustinus menggunakan konsep Porfirius (234-305) dalam hal unitas

Trinitas), mistik yang dikembangkan oleh Boethius (480-524) dan Pseudo Dionysius (abad V-

VI), untuk menafsirakn Tuhan, kosmos, jiwa dan pengetahuan.5

2. PROBELM JAHAT

Socrates mengatakan bahwa esse tertinggi membuat yang baik. Socrates berangkat

dari mistik dari kekuatan roh dan alasan rasional. Bagi dia kebajikan (baik, indah dan rasio)

adalah pengetahuan. Socrates mengatakan bahwa tidak ada jahat dan baik sekaligus. Jadi

tidak ada dualisme. Bagi dia hanya mengetahui yang baik dan indah; dan tidak mengetahui

berarti jahat.

4 Salvatore Lilla, “Neoplatonisme”, Dizionario Patristico e di Antichità Cristiana, Angelo di Berardino

(Ed.), Institutum Patristicum Augustinianum Roma), Casale Monferrato: Marietti, 1994, hlm. 2356-2388.
5 (Robert M. Berchman, “Neoplatonism”, Encyclopedia of Early Christianity, Everett Ferguson (Ed.). New

York & London: Garland Publishing, 1998, hlm. 801-804.



Patrologi 2
STFT Widya Sasana, Malang

9

Plato mengatakan bahwa mengetahui adalah yang baik.6 Jahat adalah sesuatu realitas

tetapi indipenden. Bukan hanya baik adalah ada, tetapi juga jahat adalah ada. Kalau yang jahat

adalah realitas, dari mana asalnya? Baik berasal dari esse tertinggi dan yang jahat berasal dari

yang materi.7 Jahat secara moral, bagaimana? Jahat tidak berasal dari Tuhan dan dari jiwa;8

jahat lahir di dalam jiwa.9 Jadi ada kontradiksi. Bagaimana hal ini terjadi? Dalam Timeus

disebutkan asal usul jiwa, sebelum masuk ke dalam tubuh, sehingga jiwa tidak bisa jahat.

Dalam Hukum, sebenarnya kondisi jiwa yang jahat sesudah masuk ke dalam tubuh, sebagai

penjara. Dengan demikian asal yang jahat adalah tubuh, materi.10 Akibatnya, Plato

mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah memilih nasib jiwanya, menciptakan dalam

dirinya yang baik atau jahat. Akan tetapi jiwa bisa luput dari kejahatan itu yang merupakan

suatu keselamatan kalau jiwa memiliki kebajikan. Akibatnya cara hidup baik atau jahat meurut

pilihan sendiri. Plato tidak mengenal jiwa sebagai creatio ex nihilo. Ini hanya suatu mitos tetapi

toh masih memiliki nilai filosofis. Jiwa yang baik atau jahat adalah tergantung dari pilihan yang

diambilnya, karena dia bebas memilihya dalam hidup sesudah dia (jiwa) masuk dalam tubuh.

Dengan demikian, jahat sudah bisa ada dalam manusia sebelum dia lahir, saat jiwa sudah

masuk ke dalam tubuh. Akan menjadi problem besar dalam filsafat Plato untuk menentukan

kapan saatnya jiwa dimasukkan ke dalam tubuh yang kemudian mejadi dasar keputusan

untuk aborsi.

Kebebasan adalah saya yang memilih hidup dan memberi pertanggunganjawab atas

pilihan itu. Yang paling utama dalam tubuh adalah pengetahuan untuk menentukan pilihan.

Kalau memilih yang jahat, berarti kita menjadi budak, ignorance (bodoh) dll.11

3. PENDERITAAN DAN PENGALAMAN JAHAT

6 Republik 518e.
7 Republik 270b, 273e.
8 Timeus 41d-e.
9 Hukum 731d.
10 Timeo 42e.
11 Baca mitos tentang jiwa/natura sebelum masuk dalam jiwa dan bentuk jiwa sebelum masuk dalam

tubuh ditemukan dalam buku Fedus.
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Pengalaman akan yang jahat adalah ketidaksampaian manusia pada keadilan dan

menggelapkan hidup manusia dan negara. Ini diungkapkan dalam Surat 7, yang berisi

kecemburuan terhadap komplotan/organisasi (ormas), hakim dll. Dialog Plato dalam surat ini

bertujuan untuk mengungkapkan figur Socrates; hanya awal dialog dia (Plato) mengganti

dialog Socrates, dan sangat sulit membedakan mana yang berasal dari Socrates dan Plato.

Surat 7 (autentik), berisi riwayat hidup dan manfaatnya adalah bahwa kita bisa melihat

pengalaman yang jahat dari Plato di dalam kota, yaitu ketidakmampuan manusia untuk

melaksanakan keadilan. Berdasarkan pengalamannya ini, kita juga bisa menggali etika politik

Plato. Keluarga Dionisius di Siracusa, Sicilia, datang menghadap Plato untuk meminta tolong

secara moral untuk menghadapi situasi kota ini. Plato membagikan pengalamn politiknya

sewaktu dia masih muda yang sama dengan yang lain menjadi penduduk kota dan bukan

budak. (Waktu itu hanya ada dua golongan ini dalam kota, budak dan penduduk kota).

Plato sebenarnya berasal dari keluarga aristokrat.12 Tetapi dalam Parmides, 324d, dia

secara terus terang mengatakan bahwa kaum aristokrat hanya mengatakan tetapi tidak

melaksanakan. Pemerintahan yang pada waktu itu adalah tirani,13 hanya menciptakan teror,

penyiksaan, banyak pembunuhan dan kekejaman. Setiap kota memiliki hukum yang berarti

setiap pemerintah kota bisa melaksanakan apa yang dia inginkan. Plato sendiri sebenarnya

berkeinginan untuk berkecimpung ke politik, 324e; 325b, tetapi nyatanya tidak, karena sikap

para politikus. Pemerintah sendiri telah membunuh Socrates yang sebenarnya tidak bersalah,

karena tidak ada belaskasihan, karena menganut berlainan dewa (Socrates menganut Apollo),

dan juga karena Socrates berhasil memengaruhi orang muda untuk mengalihkan mereka dari

sofis14 untuk membantu mereka berpikir dan meninggalkan jalan pikir mereka; Socrates

12 Aristokrat komposisi dari dua kata: aristos (superlativus baik atau juga pantas) dan kratos: kuat,

kuasa. Artian: sekelompok orang berkuasa di dalam suatu negara.
13 Tirani berasal dari kata “turannos”: kekuasaan absolut dari satu orang atau raja atau penguasa

tunggal. Bandingkan dengan diktator (dictare=comandare=memerintahkan atau membrikan komando).
14 Sofis adalah kelompok filsuf yang berkembang pada zaman Sokrates dan Plato. Para filsuf yang masih

meninggalkan tulisan adalah Protagoras, Gorgias, Prodikos, Hippias, dan Antiphon yang bisa kita temukan dalam

tulisan-tulisan Plato. Sumbangan para sofis: 1) Kaum sofis menjadikan manusia sebagai pusat pemikiran

filsafatnya. Tidak hanya itu, bahkan pemikiran manusia itu sendiri dijadikan tema filsafat mereka. Contoh adalah

pandangan Prodikos tentang dewa-dewi sebagai proyeksi pemikiran manusia, atau pandangan Protagoras

tentang proses pemikiran untuk mengenali sesuatu. 2) Kaum sofis merupakan pionir dalam hal keunggulan
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berusaha mengajarkan kebenaran, sehingga sofis tidak memiliki murid lagi dan

konsekuensinya adalah tidak mendapat inkam. Bagi Plato, kematian Socrates adalah

kematian karena ketidakadilan dalam kota. Dengan demikian dia merendahkan politik, dia

menarik diri dari niat ini, Surat, 325c. Dan seluruh hidupnya didedikasikan untuk mengajarkan

dan memikirkan kebenaran, menolong mereka yang tertimpa ketidak adilan.

Para politikus, misalnya Tizia, jauh dari perkataan dan aksi, dan Plato mengkritisi hal

ini. Mereka ini tidak layak menjadi pemerintah, karena mereka tidak melaksanakan keadilan.

Menurut Plato pemerintah yang baik harus melaksanakan ke dalam aksi, maka perlu

membentuk manusia menjadi filsuf (tahu benar dan jahat). Surat 7, 324, Plato tiba ke Siracusa

untuk membentuk manusia menjadi filsuf, untuk membentuk negara yang baik. Tetapi ia

kecewa karena menemukan perbudakan, karena para budak melayani para politikus siang

dan malam, yang menunjukkan ketidak keadilan, Surat 7, 326b-d. Ia menemui Dion, ipar dari

Dionisius, yang memerintah secara tirani, Surat 327-b, mereka menyambut Plato dengan

senang hati. Tetapi Plato kemudian kembali ke Atena dengan pengalaman jahat yang

ditemukan di Siracusa. Surat 328b-329b, Plato mngungkapkan kekecewaannya, karena Dion

yang adalah idolanya dalam politik, ternyata tirani; (lihat juga Surat 321b-c). Tetapi Dionisius

sangat tertarik kepada Plato, ia mau agar Plato mengambil posisi Dion, yang telah diusirnya.

Pengikut Dion, takut akan keruntuhan tirani karena pengajaran politik Plato, maka mereka

meminta Dionisisus memanggil Dion dari pembuangan. Dengan demikian terjadi konflik dari

pengikut Dion dengan Dionisius yang kemudian mejadikan Plato sebagai tahanan, tetapi

berkat perang yang berkecamuk pada waktu itu, Dionisius mengijinkan Plato pergi ke Atena,

dengan harapan dia akan kembali lagi ke Siracusa yang dilaksanakannya pada tahun 361.

Surat 7, 339e-340, Plato kembali lagi ke Siracusa. Surat 7, 340b-341, untuk menjadi filsuf,

perlu rahmat (grace) dari tuhan dan perlu guru, yang mengarahkan para murid. Mereka yang

bahasa di dalam filsafat. Hal itu terlihat dari perkembangan retorika dan juga urgensi pemakaian kata yang tepat.

Selain itu, kaum sofis juga menciptakan gaya bahasa baru untuk prosa Yunani. Para sejarawan Yunani yang besar

seperti Herodotus dan Thukydides, sangat dipengaruhi oleh mereka. Kemudian etika kaum sofis juga

memengaruhi dramawan-dramawan tersohor seperti Sophokles dan Euripides. 3) Kritik kaum sofis terhadap

pandangan tradisional mengenai moral membuka cakrawala pemikiran baru terhadap etika rasional dan

otonomi. 4) Kaum sofis memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Karena

itu, secara tidak langsung, kaum sofis memberikan sumbangan besar terhadap filsafat zaman klasik dengan tiga

filsuf utama tersebut. (http://id.wikipedia.org/wiki/Sofis, 18-4-2012, 09.00).
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bukan filsuf adalah mereka yang tidak mampu melaksanakan dalam hidup apa yang dipelajari.

Menurut Plato, Dionisius tidak memiliki kodrat filosofis, hanya pura-pura saja, seperti kulit

dibakar Matahari. Jadi surat ini berisi pengalamannya akan yang jahat melalui pengalaman

politik: “Apa yang dikatakan oleh para politikus, jauh dari pelaksanaan.”15

4. KEJAHATAN ADALAH KEBODOHAN

Jahat adalah suatu kebodohan, kebajikan adalah pengetahuan (science - reason).

Bagaimana manusia bisa mengetahui kebajikan dan melaksanakan yang jahat? (Baca

Protagoras).

Dalam Apologi 25b-e,16 Socrates mengatakan bahwa siapa yang berbuat jahat,

mengesampingkan yang baik, dan tindakan tersebut adalah suatu kebodohan. Plato tidak

meninggalkan pendapat ini. Sebab kematian Sokrates adalah akibat kebodohan dari

mayoritas. Apologi 18b-19e dengan jelas mengunkapkan kebijaksanaan Sokrates. Plato

menempatkan kebijaksanaan yang sebenarnya yang berasal dari tuhan. Para sofis (lawan

Sokrates) percaya bahwa mereka adalah bijaksana, tetapi Plato mengatakan bahwa mereka

sebenarnya bodoh. Kebijaksanaan Sokrates adalah kebijaksanaan spiritual, religius,

manusiawi (Apologi 28), hidup adil dan penuh belaskasihan, karena berasal dari tuhan.

Melalui pengalaman hidup Sokrates ini bisa dikatakan bahwa hidup ini adalah melawan

ketidak adilan dan melawan kebodohan. Orang yang takut akan kematian adalah buah dari

kebodohan; dalam hal ini buku Fedo mengatakan bahwa kematian adalah rahmat yang lebih

besar,17 karena jiwa pergi ke tuhan. Menurut Sokrates, manusia yang lebih memiliki moral

disanjung tinggi karena memiliki keadilan.

15 Bandingkan dengan ajaran Kristus yang harus ada kohenrensi antara perkataan dengan perbuatan.

Hal ini dikatakan dengan tegas sekali oleh Yakobus 2:17-18: “Demikian juga halnya dengan iman: Jika iman itu

tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata:

“Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan”, aku akan menjawab dia: ‘Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu

tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.’”
16 Apologi adalah perjuangan yang terakhir dari Sokrates untuk mempertahankan keadilan, melawan

kebodohan.
17 Bdk. Fil 1:21-22: “Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku

harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu.”
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Dalam dialog dengan Hippias terungkap bahwa semua yang jahat adalah tidak

benar/imitasi penipuan, karena mereka tahu jahat tetapi toh melaksanakannya. Sebenarnya

mereka memiliki kemampuan untuk mengatakan tidak. Kalau tahu kebenaran, sebenarnya

harus bisa mengatakan tidak untuk tidak melaksanakan yang jahat. Oleh sebab itu mereka

jelas melaksanakannya dengan sengaja; dan orang seperti ini adalah jahat karena tahu dan

mau melaksanakan.

Lalu apa itu kebenaran? Socrates pernah bertanya kepada Hippias: “Apakah itu

kebenaran.?” Dari hasil dialog mereka, bisa terungkap bahwa jiwa adalah benar, karena pada

dasarnya jiwa tahu dan melaksanakan kebenaran. Bagi Plato, jiwa pada dasarnya adalah selau

benar. Siapa yang memiliki kebenaran, tidak akan pernah melaksanakan yang jahat.

Kepada Hipparchus: Socrates mengatakan bahwa siapa yang mengetahui yang jahat,

tidak akan berusaha meraihnya, adalah hanya mereka yang tidak mengetahuinya. Siapa yang

mendapat yang jahat sebenarnya adalah kehilangan yang baik;18 226b; 227c; 232b-c; semua

orang yang memperolehnya, baik itu kecil sekalipun, adalah baik. Identtifikasi yang biak

adalah pengetahuan (science) sedangkan identifikasi yang jahat adalah tahu tetapi tidak

melakukan.

Dialog antara Socrates-Alcibiades di kuil adalah tentang bagaimana berdoa ke dewa.

Dialog 139a-140d mengungkapkan konsep tentang kebodohan. Ia bertitik tolak dari orang

pintar. Disebut pintar jika orang melaksanakan apa yang mereka katakan dan menjadi bodoh,

jika orang tidak melaksanakan satupun yang dikatakan. Demikian juga dengan berdoa, ada

orang yang pintar dan ada yang bodoh. Orang bodoh tidak tahu memohon kepada dewa;

misalnya orang meminta kekuasaan, dan tidak tahu bahwa sebenarnya kekuasaan itu

membawa dia pada kematian. Yang bodoh selalu meminta kepada dewa kejahatan yang

paling besar. Dalam dialog 140d, kemudian dikatakan bahwa sebenarnya teknik, politik, musik

dll, kalau didasarkan pada pengetahuan, akan menghindari kesalahan dan kejahatan. Tuhan

tidak pernah bertanggungjawab akan yang jahat, karena kejahatan adalah buah kebodohan

yang bukan berasal dari tuhan. Dalam buku Republik 146c-d, bagi Sokrates, mengetahui

adalah kebenaran. Dalam suatu kesempatn Protagoras bertanya kepada Sokrates:

18 Bdk. Mat 17:20: “Ia berkata kepada mereka: ‘Karena kamu kurang percaya. Sebab Aku berkata

kepadamu: Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada

gunung ini: Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu.’”
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“Bagaimana mungkin manusia mengetahui kebajikan tetapi melaksanakan yang jahat?”

Socrates menjawab bahwa orang tersebut melaksanakan kejahatan karena tidak bisa

bertahan pada pengetahuan dan kebaikan (Pitagoras 354c). Kemudian Sokrates megatakan

bahwa orang tidak pernah memilih yang jahat demi yang jahat, tetapi karena melihat yang

jahat ini adalah yang baik, 355d.

Dalam dialog dengan Protagoras, kita bisa memperoleh kodrat kebajikan, pengajaran

kebajikan menjadi bahan pengajaran kepada manusia dan metode untuk memperoleh

kebajikan. Dalam dialog ini Sokrates melawan para sofis; sehubungan dengan itu dalam 352b-

c, ia mengatakan bahwa pengetahuan dan kebajikan adalah kekuatan yang paling kuat dalam

diri manusia. Socrates dalam diskusi ini melawan mayoritas, karena manusia sebenarnya

mengetahui yang baik terlebih-lebih para filsuf akan tetapi mereka jauh dari pelaksanaannya.

Jalan keluar adalah selalu berusaha mengalah dari keinginan rasa senang (353c).

5. MANUSIA, PENGETAHUAN DAN KEBAJIKAN

Kebajikan bisa diajarkan kepada manusia untuk mendidiknya mengenal kebenaran.

Sokrates mengatakan kepada Protagoras (352b-c): “Mana yang bisa memimpin manusia,

pengetahuan atau kejahatan/penderitaan?” Mausia secara umum harus mengikuti

pengetahuan, tetapi sebenarnya kejahatan mendominasi jiwa untuk membuat “senang”;

dengan demikian yang “senang” sebenarnya adalah hasil perbuatan jahat (353e). Oleh sebab

itu jahat adalah suatu yang baik yang menurut umum, tetapi sebenarnya adalah jahat, 354c.

Penilaian moral, seseorang adalah jahat karena ia berbuat dan mengetahui suatu

perbuatan adalah jahat, untuk memenangkan rasa senang. Kalau melakukan yang jahat

karena ketidaktahuan, maka dia itu tidak bersalah; tetapi kalau memilih yang jahat lebih besar

dan yang baik lebih kecil, maka dia itu keliru. Jika manusia memilih jahat/kesenangan karena

tidak bisa bertahan pada yang baik, maka ini adalah ilusi karena memilih rasa senang menurut

pandangan umum (contoh: votasi, bukan suatu yang baik), bukan menurut kodrat. Maka

kesenangan yang dipilih adalah hanya menurut pendapat orang. Pembimbing yang baik

mengarahkan orang untuk memilih pengetahuan dan untuk mengarahkan dorongan-

dorongan interior kepada kebaikan dan kodrat. Maka dengan demikian pengatahuan dan

kodrat adalah kehendak moral, 358d; 357d.
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Dalam dialog dengan Gorgias, para retor dan tirani berpikir bahwa mereka

melaksanakan kebaikan, tetapi hanya kelihatannya saja baik, karena mereka tidak

melaksanakan apa yang mereka katakan; mereka tidak melaksanakan kehendak mereka,

karena kehendak menurut kodratnya adalah baik. Manusia menurut Sokrates secara kodrati

selalu mengarah ke yang biak dan kehendak selalu mengarah ke yang biak (baik dan indah

adalah satu pengertian dalam Yunani, kalos). Dialog 449a dan 468c-e merumuskan kehendak

moral yang selalu menjadi suatu kekuatan untuk melaksanakan yang baik. Hanya irassional,

kebodohan, ketidak bahagiaan adalah sumber kejahatan.

6. JAHAT SEBAGAI KONSEKUENSI KONFLIK KEBEBASAN JIWA

Hanya tuhan yang bisa membuat kodrat jiwa dan kita hanya bisa membuat ide

(membayangkan); dengan demikian mitos dibutuhkan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak

bisa dijelaskan untuk memberikan gambaran yang mau dijelaskan. Phedo adalah mitos untuk

menjelaskan kodrat jiwa.

Dalam Phedo, Socrates menetapkan bahwa jiwa adalah kekal; kodrat esensial jiwa

berasal dari tuhan, maka jalan satu-satunya untuk menjelaskannya adalah dengan mitos. Esse

jiwa tidak bisa dijelaskan juga dengan logos, tetapi hanya dengan mitos. Melalui mitos ini,

jiwa manusia terdiri dari dua kuda, satu yang baik dan yang satunya tidak baik/jahat. Jiwa

adalah prinsip hidup. Jika jiwa sempurna (jika memiliki sayap) maka ia memerintah dunia;

sedangkan jika jiwa tidak memiliki sayap lagi, ia jatuh ke dalam tubuh, maka tidak kekal lagi.

Mengapa jiwa bisa jatuh? Sayap adalah alat untuk membawa jiwa kepada dewa/i. Karena

pengaruh kuda yang jahat berusaha membawa jiwa ke bawah. Jiwa dewa/i adalah sempurna

(247b). Sebenarnya kodrat jiwa selalu mengarah kepada dewa/i. Jiwa dewa/i mencapai yang

tertinggi dan memandang yang tertinggi sehingga ia memperoleh hidup sempurna. Tetapi

kuda yang jahat selalu mengganggu kuda sempurna agar jatuh atau tidak bisa bertahan

melawan yang jahat, sehingga mencari hidup bukan lagi dari kebenaran. Jika jiwa bisa

mengikuti tuhan, maka ia akan mampu memandang tuhan; oleh sebab itu ia akan

diselamatkan sampai pada evolusi berikutnya. Kalau jiwa tidak bisa mengikuti tuhan, maka ia

jatuh pada kejahatan (348c-d). Maka hirarki inkarnasi sesuai dengan qualitas kontemplasi

kepada kebenaran yang adalah tingkat paling tinggi dan drajat yang terakhir adalah tirani.
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Jiwa yang sempurna adalah hanya jiwa dari filsuf, karena filsuf selalu berusaha memandang

kebenaran dan selalu berusaha untuk mengarah ke atas, tidak mencari kesenangan di dunia.

Kodrat jiwa terdiri dari pikiran (memimpin) dan nafsu/gairah. Jiwa jatuh bisa karena

tidak bertahan pada kodrat intelektual, kukurangan kontemplasi akan kebenaran yang

mengakibatkan disfungsi sayap. Jadi kejahatan adalah tendensi jiwa yang tidak sempurna.

Jiwa jatuh ke bawah, semakin jauh dari tuhan, dan masuk ke dunia. Plato menunjukkan

kemungkinan untuk meninggalkan ketidak sempurnaan jiwa. Secara ontologi jiwa dibentuk

dari yang baik dan yang jahat, dari kuda yang baik dan jahat. Sebenarnya kodrat jiwa adalah

komposisi kedua hal ini sehingga bisa mengakibatkan jiwa jatuh atau terangkat ke tuhan.

7. NASIB JIWA

Dalam dialog Gorgias 493, dikatakan bahwa jika tubuh mati, jiwa masuk ke

penderitaan, dalam ade. Dalam Protagoras 358c, dibicarakan bahwa derajat yang paling

rendah adalah penderitaan dan yang paling tinggi adalah pengetahuan=kehendak yang

tergantung dari keseimbangan dalam jiwa. Keinginan bukan sesuatu yang jahat, karena jiwa

dewa/i juga memiliki ini; tetapi pada komposisi jiwa dengan kekurangan keseimbangan

mengakibatkan ketidakstabilan, sebab yang jahat dalam jiwa adalah keinginan untuk keluar

dari keindahan. Bagi Plato jahat/dosa adalah keinginan yang berlebihan. Kebajikan harus pada

porsi yang tepat yang mengikat semua elemen menjadi seimbang. Phedo menampilkan jiwa

dalam bentuk mitos yang tidak untuk ditafsirkan secara leteral, karena dalam phedo, jiwa

adalah simpel, personal, subjek, bebas dan bertanggungjawab.

Dalam Phedo kita bisa melihat bahwa tubuh adalah sumber kejahatan, karena itu jiwa

membutuhkan penebusan dan keselamatan akhir. Bisa juga dikatakan bahwa penebusan

adalah pembebasan jiwa dari tubuh dan dunia. Kejahatan tertinggi bagi manusia adalah hidup

tidak benar. Akan tetapi jiwa memiliki harapan sesudah kematian tubuh; oleh sebab itu ia

tidak takut akan mati lagi bahkan suatu kegembiraan. Jawaban adalah bukan jawaban secara

agamis, tetapi filosofis; para pengikut Pitagoras menafsirkan kehidupan ini dengan

reinkarnasi, juga suatu kepercayaan filosofis.

Socrates menginginkan mati karea ia mau jiwanya bebas dari penjara, yaitu tubuh.

Dengan dasar iman inilah ia bersukacita dan tidak takut menghadapi kematian. Ia juga
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memiliki pengharapan filosofis, yaitu dengan pembebasan jiwa dari penjara, maka ia akan

menghadap dewa/i. Kematian adalah perpisahan jiwa dari tubuh (64c). Fulsuf yang

sebenarnya adalah mau lari dari tubuh dan semua kesenangan (64c-65a), yang merupakan

penghalang bagi jiwa untuk pergi kepada dewa/i. Siapa yang bukan filsuf, selalu kembali

kepada kesenangan tubuh. Kesenangan yang sebenarnya adalah kelepasan jiwa dari tubuh.

Dengan demikian kerajaan bukan di dunia ini, tetapi di dunia sana dan tubuh harus hilang,

untuk memperoleh dunia jiwa itu. Jiwa juga memiliki tempat purifikasi, untuk menyucikannya

(63c-69c, 70c, 67c-d).

Fungsi filsafat adalah persiapan untuk kematian, untuk membuat menjadi filsuf agar

hidup benar, memiliki kebenaran untuk menghadapi kematian. Siapa yang bukan filsuf adalah

folosomatos, yaitu orang menekankan kesenangan tubuh. Dengan alasan itulah Sokrates

berpendapat bahwa tubuh adalah jahat, dari dasarnya adalah jahat untuk jiwa (74a, 75b).

Jahat adalah sangat negatif (murni negatif); konsep negatif adalah tidak memiliki respek pada

jiwa; teapi melaluinya, jiwa bisa mengarahkannya ke yang baik. Misalnya, kalau lihat foto,

mengarah kepada yang di dalam foto. Melihat monyet, mengarah kepada manusia. Sarana

untuk introspeksi diri; bandingkan dengan pengalaman pahit bisa menjadi pelajaran berharga

untuk maju. Tubuh adalah pencobaan karena tubuh identik dengan setiap kesalahan,

kepalsuan. Tubuh adalah juga instrumen dimana penderitaan jiwa ditunjukkan.

Jiwa yang tidak mau memisahkan diri dari tubuh adalah setan. Jiwa yang baik,

mengikuti ptunjuk untuk mengarahkan pada penghakiman yang menentukan nasib jiwa.

Sebelum jiwa masuk menghadap dewa/i, ia terlebih dahulu tinggal di ade untuk penyucian.

Maka hal ini bisa dibandingkan dengan iman filosofis dengan iman Kristiani.

8. KEJAHATAN DALAM KOTA

Konsep Fuga mundi sebenarnya adalah keliru, karena hidup di dunia sebenarnya

adalah missi ilahi. Bandingkan dengan konsep jiwa – tubuh, jiwa berusaha mau keluar dari

penjaranya. Karena semua kegiatan atau kewajiban harus dilaksanakan di dalam manusia

melalui filsafat, maka setiap filsuf harus menunjukkan kepada komunitasnya (kota) di dalam

hidup dan politik. Konsep ini kita temukan dalam Republik, yang mengungkapkan arah dari

indifidu menuju kota; kita bukan lagi indifidu tetapi komunitas/kota. Untuk mencapai tujuan
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itu, problem utama yang harus dibenahi adalah kebenaran. Oleh sebab itu ia menganjurkan

keberadaan akademi (sekolah) untuk mengajarkan kebenaran/filsafat; (lihat juga Apologi

39d). Dalam buku Republik, Plato merangkum ajarannya tentang yang jahat. Semua yang kita

temukan dalam idividu, kita temukan dalam kota.

Buku I: Arti keadilan dan esse keadilan.

Buku II: Menurut Polimarcus keadilan adalah berbuat yang baik kepada teman dan

berbuat yang jahat kepada musuh. Sokrates menolak konsep ini (332d, 336a). Trasimarus

(filsuf politik) mengatakan bahwa keadilan diperlukan seseorang yang paling kuat (338c). Ia

memberikan perbandingan domba-pastor. Pastor membuat hal yang baik kepada domba

yang sebenarnya menunjukkan kekuasaan (bdk. Minggu gembala yang baik pada paska IV,

apa dikatakan dalam kotbah akan hal ini? Minggu panggilan?). Sokrates mengakatan bahwa

model ini digunakan oleh pemerintah kota yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan

pribadi; inilah ketidak adilan (344c). Sokrates membuat penelitian, dengan mengambil

kembali contoh pastor-domba dengan mengatakan bahwa politikus seharusnya

melaksanakan kebijaksanaan (347d-348e); keadilan selalu mendapat oposisi dari

ketidakadilan (350c, 352c); keadilan membentuk setia kawan atau perdamaian dan ketidak

adilan mengarah pada permusuhan, iri dan dengki, korupsi yang tidak lain adalah musuh dari

dewa/i. Di dalam Liside 214c-d dikatakan bahwa jahat adalah musuh kesetiakawanan.

Menurut Plato, regula hidup kita adalah hanya keadilan.

Dalam buku kedua ia juga mengatakan bahwa dengan pengetahuan keadilan dan

atributnya memberikan pengaruh pada jiwa. Keadilan bukan ditentukan oleh manusia (Niche

mengatakan bahwa hukum melindungi yang lemah mengukuhkan yang berkuasa, artinya

hukum yang katanya menjunjung keadilan adalah rekayasa atau dari hasil fakta yang sudah

ada), (520a-b); Gorgia 461b-481b. Ketidakadilan adalah bukan karena ketidakmampuan

melaksanakan keadilan, akan tetapi manusia yang tidak benar akan melaksanakan yang tidak

benar dan akan mengukuhkan yang tidak benar dan akan menjadikan lebih tidak benar.

Dalam hal ini konsep tirani ada dalam dirinya. Sehubungan degan ini dalam Rpublik 362a,

kebenaran akan dibekukan, disiksa, dibuang dan direndahkan; akibatnya semua manusia akan

direndahkan. Dalam konteks ini ketidakadilan selalu lebih unggul, karena mereka yang tidak

benar selalu memiliki pengaruh yang lebih besar dan lebih kaya; mereka memiliki topeng.
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Tugas Socrates adalah untuk berusaha menunjukkan kebenaran lebih unggul dari

ketidakbenaran dengan mengatakan bahwa ketidakadilah adalah suber yang jahat.

Setiap individu membentuk negara dan keadaan negara benar atau tidak benar

tergantung dari individu. Maka perlu menata setiap individu untuk melaksanakan pekerjaan

pada kelas pekerja mereka (posisi, tidak dipersoalkan Sokrates). Pembagian ini juga

memerlukan keadilan, kalau tidak, maka lahir ketidakadilan; pembagian ini jangan mengarah

pada kepentingan pribadi berdasarkan nafsu akan kekayaan, kuasa, kehormatan dll,

akibatnya kota akan menjadi agressif pada tetangganya; akhirnya lahir perang. Kalau mau

keadilan, setiap orang harus dididik dari kecil akan keadilan dengan bacaan-bacaan yang

perlu. Misalnya puisi Omero berbicara mengenai hubungan dengan tuhan yang adalah sebab

dari yang baik (bdk. dengan sekolah minggu atau minggu gembira). Tuhan adalah tidak pernah

jahat. Lalu dari mana lahirnya yang jahat? Plato tidak menjawab, maka asalnya harus dicari

dari yang bukan tuhan. Karena tuhan selalu mengarah kepada kebijaksanaan (Phedo 94). Ini

adalah summa tuhan, tidak terpikirkan, tidak tersentuh dll. (Ini menjadi dasar pemikiran para

bapa gereja yang beraliran platonisme).

Buku III: Asal yang baik: Ia mengatakan kepada kaum muda bahwa asal kebaikan

adalah tuhan. Informasi kebaikan tuhan ini diperoleh dari puisi, seperti Omero. Pada waktu

itu peranan puisi sangat unggul dalam hidup manusia. Tidak ada puisi yang mengemukakakan

kejahatan, tetapi memberikan kebaikan kepada manusia. Maka puisi perlu diberikan atau

diajarkan untuk perkembangan kepribadian manusia. Temperamen ini harus dimulai dari kecil

untuk membentuk karakter manusia.

Buku IV: Negara perlu bersatu. Keadilan lahir kalau setiap orang melaksanakan tugas

sesuai dengan jiwa, sesuai dengan pengetahuannuya. Kodrat keadilan adalah keharmonisan

antara jiwa dan pelaksanaannya. Penyakit yang paling parah adalah ketidakadilan dan

kebodohan. Kebajikan moral adalah keharmonisan antara jiwa dan pelaksanaan.

Buku V: Jiwa (intelektual, nafsu dan kebodohan), Kota (filsuf, pengawal, petani),

kebajikan (kebijaksanaan, ugahari dan ketekunan) (326b), adalah pusat ajaran plitik Plato.

Pada 473d-e, ia mengatakan bahwa para filsuflah pemerintah negara, karena para filsuf

mampu memperbaiki/memerintah kota, karena mengetahui yang baik dan menghindarkan

yang jahat. Yang tidak mengetahui yang baik, tidak layak untuk memerintah kota. Egoisme

adalah penyebab perpecahan, karena berusaha melepaskan diri dari kesatuan. Siapa filsuf
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itu? Mereka yang hidup menurut roh (dewa/i yang adalah sumber kebaikan), mereka yang

melaksanakan kontemplasi, mereka yang memiliki pengetahun absolut (baik absolut adalah

pengetahuan dan jahat absolut adalah kebodohan/ketidaktahuan). Sokrates menunjukkan

bahwa kualitas para filsuf adalah untuk melahirkan kebaikan dan memberikan pendidikan

para calon filsuf.

Buku VI: menunjukkan traktatus esse pengetahuan, yang memiliki kemampuan untuk

menjelaskan yang jahat. Penjelasan ini perlu untuk kepentingan jiwa yang berusaha untuk

menariknya pada yang baik atau bisa dikatakan pertobatan jiwa dari yang jahat.

Buku VII: Mitos Kaverna menggambarkan drama manusia yang baik-jahat, terang-

gelap, benar-salah. Meninggalkan kaverna adalah filsuf yang melaksanakan tugas. Repubilca

494e, Gorgia 486a-c, Phedro 249d, Sofista 216d, Taeteto 174c-d mengemukakan kematian

filsuf. Mengapa ada yang jahat? Dari mana datang yang jahat? Yang baik adalah transenden.

Kalau pengetahuan adalah ciptaan yang baik, maka yang jahat tidak bisa ditemukan dalam

kerajaan ini. Yang jahat adalah di luar dari pengetahuan, suatu penolakan dari yang baik. Jahat

secara ontologi adalah esse yang di-identifikasikan dengan ketidaktahuan; bisa juga dikatkan

suatu kesalahan atau dosa ketidakadilan. Mengapa kejahatan adalah lebih kuat dari yang baik

di dunia? Karena tidak tahu akan yang baik atau tidak mau tahu akan yg baik. Pada 517c, ia

berbicara tentang mitos Kaverna. Siapa bisa mencapai yang baik tertinggi? Hanya filsuf,

karena meninggalkan kemanusiaannya dan sampai kepada baik tertinggi, yang menjadi sebab

pengetahuan dan energi. Menurut Sokrates, melaksanakan kontemplasi adalah biak tetapi

belum cukup, harus melaksanakan yang dikontemplasikan; ia harus meninggalkan dunia dan

kembali ke dunia dan meninggalkan hidup kontemplasinya. Dalam arti inilah fulsuf

mempraktikkan kebenaran ke dalam hidup (kontemplasi-aksi) dan untuk pelaksanaan

seorang filsuf membutuhkan energi. Dengan kontemplasi-aksi menobatkan yang tidak baik ke

yang baik dan memberikan contoh kebenaran pada politik. Dengan demikian Sokrates

mengajarkan kebenaran kepada jiwa yang menjadi sumber kebenaran.

Ketiga buku yang terakhir memberikan secara umum situasi kota: yang jahat dalam

kota, bentuk umum kota dan bentuk politik, yang terdiri dari empat sistem kota: timokrasi,19

19 Cara pemerintahan atau pemerintah yang berkuasa berdasarkan pada kehormatan atau kekayaan

(bandingkan dekgan keluarga keraton/kerajaan). Bandingkan juga dengan Teokrasi: cara memerintah negara
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oligarki,20 demokrasi21 dan tirani.22 Pada 545d Plato mengatakan bahwa yang jahat lahir jika

yang memimpin dan yang dipimpin bertentangan; jika tidak ada kecocokan anggota dari kelas.

Konstitusi umum Timokrasi: orang bijaksana akan menjauh dari kekuasaan; orang

tidak bijaksana akan berusaha mencari kekuasaan, kekayaan, materi dan menduduki tempat-

tempat dalam kota. Pada 548d-550c memberikan karakter tomokrasi. Figur timokrasi adalah

perpecahan.

Oligarki: pemerintahan didasarkan pada borgese/kekayaan; yang kaya berusaha

semakin kaya dan mengucilkan yang miskin. Kekayaan lebih diutamakan daripada

kepentingan umum; semua hal dihitung dengan uang. Dengan demikian kota memiliki dua

kelas: orang kaya dan orang miskin. Akibatnya ialah bahwa kota lemah dari serangan luar,

pembagian kerja tidak bisa dilaksanakan, orang kaya semakin kaya dan menciptakan

kemiskinan semakin tinggi. Orang kaya yang memiliki kekayaan menjadi parasit kepada yang

miskin (misalnya: penanaman modal, kerja sama dagang dll). Mereka menjadi penyebab

kehancuran orang miskin dan menciptakan kemiskinan. Oligarki ini juga ditemukan di dalam

jiwa melalui kemauan/nafsu tinggi yang menjadi kekuatan melaksanakan segala sesuatu.

Demokrasi adalah kebebasan absolut, tidak terbatas, tanpa ada kontrol. Karakter:

keinginan didasarkan kebebasan; keinginan menjadi raja kota/dunia.

Tirani adalah natura jahat tertinggi dalam kota (564a). Sistem pemerintahan ini

membagi kota dalam 3 kelas: Kelas pertama adalah penduduk kota yang agressif. Kelompok

ini berusaha menghalangi mereka yang memiliki pendapat yang berbeda dari kelompok ini.

Kelas kedua adalah mereka yang baru kaya. Kekayaan mereka diperoleh dari hasil dari jerih

payah. Kelas ketiga adalah masa umum yang terdiri dari orang miskin, tidak berpendidikan,

tidak memiliki pekerjaan dan orang yang suka kumpul-kumpul. Yang kaya berusaha tetap

menekan orang miskin untuk mempertahankan kekayaan mereka dan membuat

berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara. Hukum negara yg berlaku adalah hukum

Tuhan, pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan.
20 Pemerintahan yg dijalankan oleh beberapa orang yg berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.
21 Pemerintahan yg seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau

pemerintahan rakyat.
22 Pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang berkuasa cesara abolut.
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perpecahan/komplot dan menggantungkan diri pada kekuasaan absolut seseorang. Sistem

saat ini dikenal dengan penanaman modal, peminjaman dll.

Buku Republik memberikan etika dalam baik-jahat, bahagia-tidak bahagia. Sebab yang

jahat adalah bukan yang baik tertinggi, melainkan kebebasan manusia yang tahu membuat

pertentangan. Mitos Kaverna mengajarkan agar hidup dalam kebajikan. Nasib ditentukan dari

pilihan yang didasarkan dari kekuatan yang tertinggi. Pilihan ini akan menjadi kebahagiaan

jika diinspirasi yang baik tertinggi yang menjadi nasib akhir. Pada 613a dikatakan: “Walaupun

dalam kemiskinan, atau dalam situasi apapun, akan menjadi baik, bahagia, kalau diinspirasi

dari kebaikan yang tertinggi.”

Di mana letak teokrasi? Apakah Plato menyetujui teokrasi? Mestinya mahasiswa bisa

menjawab dengan konsep kebaikan – kebodohan Plato.

9. DOKTRIN TIDAK TERTULIS

 Darimana diketahui? Dari murid Plato, yiatu Aristoteles dan Zenocrate.

 Mengapa Tidak Ditulis?

Semua jawabannya terdapat dalam Phedrus:

1. 274b-275d: Tulisan tidak mengembangkan kebijaksanaan melainkan pendapat; tidak

memaksa untuk mengingat melainkan hanya sarana untuk mengingat apa yang telah

diperoleh.

2. 275d-e: Tulisan tidak memberikan kemampuan untuk berbicara secara aktif,

melainkan hanya menjawab kritik.

3. 276a: Tidak tertulis membuat lebih baik dan memiliki kemampuan untuk berbicara.

4. 276b-277: Tulisan lebih hanya permainan, sedangkan oral lebih serius.

5. 277a-278b: Tulisan, memiliki implikasi lebih kompleks, dengan demikian tidak bisa

memberkan pengajaran lebih cocok.

6. 278b-e: Apa yang ditulis selalu kurang bernilai, walaupun filsuf sendiri mampu

menulisnya, membelanya dan menunjukkan kebenaran.

Dalam Suratnya yang No. 7, 240e-245 Plato juga berbicara tentang hal tertulis dan oral: kalau

seorang penulis serius, tdak mengetahui lagi apa yang serius.
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10. KESIMPULAN

Berdasarkan pandangan umum mengenai Plato, maka dapat disimpulkan beberapa hal

sebagai berikut:

1. Psokologi Plato dijadikan etika religius bagi Aristoteles.

2. Asal jahat adalah konsekuensi paling bawah dari reason, yang tidak bisa meberikan

alasan. Jahat menjadi konflik bagi jiwa yang membuatnya jahat, bodoh.

3. Phedo 248c: Jahat adalah bahwa jiwa tidak bisa bertahan pada kontemplasi atau

apatheia.

4. Untuk menelusuri kodrat jiwa, maka harus memberikan pembicaraan tentang tuhan,

dengan struktur ontologi.

5. Surat 7, 735a: Tubuh adalah akibat dari ketidak sempurnaan, akibat jiwa yang jatuh

dari kontemplasi, sehingga tubuh mengganggu kondisi jiwa, menjadi sebab, tetapi

bukan menjadi penyebab.

6. Jahat adalah prinsip moral dan juga antropologi yaitu korupsi politik; sebab jahat

adalah kebodohan. Baik, kalau setiap sektor dari negara memberikan fungsi yang yang

baik, hirarki yang berfungsi.

7. Jahat absolut sebenarnya tidak ada, kalau diidentikkan dengan tidak ada absolut.

(Politik 270A): Jahat tidak bisa ada dalam baik absolut, hanya terdapat dalam dunia

binasa; jahat adalah relatif, maka binasa, dimengerti, diketahui.

8. (Republik 486d): Asal jiwa adalah tak terukur.

9. Plato tidak pernah memberikan teori dialektik, melainkan partisipasi; bandingkan

dengan pengalaman akan baik yang sejajar dengan pengalaman akan Allah dalam

dunia Kristiani.
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Plato and Socrates Plato and Socrates

Teks Republik Plato pada saat mengajar



Patrologi 2
STFT Widya Sasana, Malang

25

Plato Kematian Socrates (469 sM-399 sM)

Socrates (Museum Vatican) Socrates (Museum Arkelogi Palermo)
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STOICISME

Zenon dari Cizio 333 sM-263 sM. Ia berasal dari Yunani, dari pulau Siprus. Pulau ini pada periode Zenon sangat

penting karena penghubung perdagangan antara Timur Tengah dan Barat. Ia belajar Filsafat pada Akademi

Plato dan pada tahun 300 sM ia mendirikan sebuah akademi filsafat di Atena yang diberi nama dengan Stoa.

Muridnya yang terkenal adalah Cleante dan Crisipus yang menjadi penerus sekolah Stoa. Ajaran filosofis yang

berpengaruh dari sekolah Stoa adalah: bunuh diri, etika, Logos, dialektik, retorika, kebebasan dan fisika. Semua

tulisannya hilang. Kita memperoleh ajarannya dari kutipan dari para filsuf yang sealiran dengan Stoa maupun

dari lawan-lawan ajaran Stoa.

Stoicisme, disamping Platonisme, banyak memengaruhi tulisan-tulisan para Bapa

Gereja, tetapi bukan berarti bahwa semua ajaran stoicisme mereka kembangkan, hanya

beberapa argumen yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan

iman dan juga untuk membela iman dari serangan para filsuf, seperti masalah jiwa, kematian

atau takut akan matian, masalah baik dan jahat. Peranan penting stoicisme dalam Kristiani

adalah mengenai cara hidup baik. Artinya bahwa stoicisme banyak membantu dalam moral,

terlebih-lebih dalam etika. Dengan alasan inilah kita perlu membahas Stoiciseme dalam

perspektif Patrologi. Jadi kuliah ini bukan menjadi kuliah Filsafat stoicisme, tetapi kita

membahas filsafat stoicisme yang berkaitan erat dengan Patrologi.

1. PENDASARAN PEMIKIRAN

Para aliran stoicisme berpendapat bahwa esse adalah api. Melalui api ini diciptakan

segala sesuatu; sehubungan dengan itu, mereka berpendapat bahwa api itu identik dengan
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logos. Api ini bukan bersifat personal tetapi kekal. Logos sebagai pencipta juga menciptakan

jiwa dan mengarahkannya untuk kembali kepadanya. Fungsi logos ini adalah untuk menata

dunia menurut kodratnya – hakikatnya.23

Dari stiocisme lahir agama mistik yang asal usulnya dari Timur, yang ritusnya lebih

individual dengan Tuhan. Dengan demikian ritus menjadi lebih bebas dan mengandalkan

pengalaman personal. Agama ini berkembang pada abad pertama sampai dengan abad

ketiga.

Para Bapa Gereja tidak mengetahui semua sejarah dan ajaran stoicisme. Lalu mengapa

stoicisme penting? Para patrolog berpendapat bahwa para Bapa Gereja dipengaruhi

Stoicisme. Sebenarnya zaman para rasul dan sesudahnya, para Bapa Gereja tidak mengenal

filsafat, tetapi berkat pertemuan dengan berbagai sosial budaya dalam perkembangan

Kristiani, mau tidak mau mereka harus menghadapi para filsuf dan mengikuti jalan pikiran

mereka. Pada dasarnya Tradisi Kristiani tidak mengenal filsafat, karena mereka melanjutkan

Tradisi Israel.

Pada zaman Bapa Gereja, aliran filsafat yang berkembang adalah Platonisme dan

Stoicisme. Stoicisme adalah bagian dari Aristoteles juga merupakan perkembangan pemikiran

yang telah diperolehnya dari Plato dan Socrates. Stoicisme mengira bahwa mereka adalah ahli

waris pemikiran Aristoteles. Aliran ini juga membandingkan filsuf sebelumnya, Aristoteles dan

Plato – Socrates. Atau dengan kata lain, menurut aliran ini, Aristoteles adalah filsuf yang

benar, sedangkan Plato dan Socrates aliran sesat. Alasan mereka adalah karena Plato dan

Socrates membagi filsafat ke dalam 4 bagian: logika, etika, fisika dan

metafisika/immateria/filsafat pertama. Sedangkan bagi Stoicisme filsafat dibagi dalam 3

bagian, yaitu: logika, etika dan fisika; sedangkan metafisika masuk ke dalam fisika, karena

sostanza/carakter/materi adalah immateri yang juga bisa dikatakan bahwa ketiganya saling

berkaitan (reciproh). Sejak Tertulianus, pemikiran filsafat Stoicisme yang menonjol adalah

etika, tetapi buakan berarti bahwa logika dan fisika tidak perlu dipelajari, karena untuk hidup

membutuhkan kesesuaian dengan hakikat/kodrat (fisika). Etika harus tergantung pada kodrat

manusia, bukan tergantung dari situasi dan juga perlu mengetahui kodrat dari dunia yang

perlu dirumuskan dalam bentuk logika. Tetapi itu bukan berarti Cinici yang berpendapat

23 “Stoici Antichi”, Margherita Isnardi Parente (eds.), (Grugliasco-Torino: Unione Tipografico-Editrice

Torinese, 1989), 15.
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bahwa kita harus meninggalkan hukum/logica, kebiasaan (kota) dan hidup secara bebas,

tanpa aturan (kebebasan negatif: kebebasan yang bukan kebebasan adalah untuk melakukan

sesuatu). Zeno ingin mengetahui kodrat mausia dan dunia lebih dalam yang mengatakan

bahwa manusia adalah roh/spirit, bagian/partikel dari Tuhan. Perbedaan manusia dengan

Tuhan adalah kita hidup hanya sementara; kalau manusia sungguh-sungguh filsuf, maka ia

seperti Tuhan. Zeno melalui pendapatnya ini, menentang Cinici.

Hidup baik menurut Stoicisme adalah tahu dan hidup menurut kodrat manusia;

dengan kata lain melanggar salah satu atau dua hukum ini adalah hidup tidak baik. Dengan

demikian, kesalahan bagi mereka adalah tidak menurut hukum kodrat. Kristiani awali juga

memiliki pendapat yang sama, yaitu semua kesalahan atau dosa adalah sama, karena tidak

sesuai dengan hukum kodrat, yang sebenarnya hanya diketahui oleh para filsuf yang baik,

karena bisa membedakan mana yang harus dilaksanakan dan tidak dilaksanakan.

Sekolah Stoicisme adalah Seneca dan Marco Aurelio, dan para Bapa Gereja selalu

mengutip teks-teksi Stoicisme, sehingga melalui mereka kita memiliki teks-teks Stoicisme.

Lalau bagaimana dengan teks Kuno dari sekolah Stoicisme? Kita memperoleh teks dari lawan

Stoicisme yang mengutip pendapatnya, seperti Cicero. Jelas kita tidak tahu persis bagamana

sebenarnya pemikiran Stoicisme, karena belum tentu lawan mereka mengutipnya secara

benar dan keseluruhan; bisa saja mereka mengutip teks-teks yang mengungntungkan. Para

Bapa Gereja juga belum tentu membaca teks para filsuf dari bahasa aslinya, bisa jadi dari

terjemahan atau dari kutipan atau dari lawan aliran filsafat ini; misalnya Agustinus yang

banyak menggunakan filsafat Platonisme dan Stoicisme, tidak membaca teks asli yang ditulis

dalam bahasa Yunani, karena ia tidak tahu bahasa Yunani. Ia mengutip dari kutipan Cicero

yang mengikuti Platonisme dan lawan aliran Stoicisme.

Sejak tahun 40 Sebelum Masehi, aliran Platoniseme lahir kembali dan Stoicisme

semakin surut dan sebagian Kristiani berpendapat bahwa Platonisme adalah sumber eresi

(misalnya Gnostisisme, Monofisisme, Arianisme). Sejak Yustinus martir dan Tertulianus, sikap

para Bapa Gereja mulai positif terhadap Platonisme, karena kedua aliran filsafat ini menjadi

sarana ampuh untuk ajaran Kristiani. Cara mereka menggunakan filsafat ini juga berbeda bagi

setiap Bapa Gereja. Ada mengombinasikan kedua aliran filsafat ini, ada juga hanya

menggunakan satu aliran dan mengesampingkan yang lain; misalnya Tertulianus dalam

bukunya tentang De Anima, menggunakan Stoicisme untuk menerangkan posisi jiwa dalam
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manusia dan menyangkal teori Platonisme (walaupun Tertulianus menolak penggunaan

Filsafat). Aliran Platonisme menyerang aliran filsafat Stoicisme yang kelihatannya tidak

memberikan jawaban secara filosofis, karena sekolah Stoicisme sudah lemah dan praktis pada

zaman Tertulianus, kita hanya menemukan tulisan-tulisan saja. Tetapi walaupun demikian,

para Bapa Gereja tetap mengutip ajaran Stoicisme.

Sampai pada Tertulianus, bahasa resmi para Bapa Gereja adalah bahasa Yunani; itulah

alasannya Kitab Suci Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa ini, karena sampai pada Tertulianus,

kanon Kitab ini masih dalam diproses. Sesudah Tertulianus, keadaan berubah, dan kemudian

para Bapa Gereja dibagi menjadi para Bapa Gereja Yunani dan Latin. (Lihat pembagian teks

para Bapa Gereja menurut edisi Migne).

Perbedaan pemikiran kedua aliran filsafat ini yang memengaruhi para Bapa Gereja

adalah: Platonisme berpendapat bahwa ada perbedaan mendasar antara materi dan

immateri, yang kemudian dikembangkan oleh Filo dalam eksegese. Sedangkan Stoicisme

berpendapat bahwa kita ini sekaligus materi dan immateri, karena kita ini partikel dari Tuhan,

kita ini juga adalah ilahi. Pendapat ini berusaha menentang pemikiran Platonisme. Bagi

Stoicisme materi-immateri adalah satu pasang; jadi bisa diaplikasikan pada kematian-hidup;

kiri-kanan, dalam arti tidak bisa dipisahkan satu sama lain.

2. GUNA STOICISME

Menurut Eric Osborn, Trtulianus adalah fidelisme, yang berarti dalam memberikan

argumen/ajaran selalu bertitik tolak dari ajaran iman. Untuk tujuan itu, ia menolak

penggunaan filsafat apapun untuk beriman. Sebenarnya, pernyataan ini tidak benar, karena

jelas ia menggunakan filsafat Stoicisme di berbagai tempat dalam karyanya. Memang

Tertulianus tidak menggunakan Platonisme, malah menyerangnya, tetapi itu buakan berarti

bahwa dia tidak tahu akan filsafat ini. Bagi Tertulianus, walaupun tidak terang-terangnan,

Stoicisme adalah sarana untuk menjelaskan ajaran iman kepada orang secara filosofis dan

juga untuk menjelaskan kepada orang pagan bahwa Kristiani bukan suatu agama yang aneh;

sebab menurut orang pagan agama Kristiani ini adalah agama yang sangat aneh. Filsafat juga

mengenal kebajikan yang bisa diangkat menjadi suatu sarana untuk menjelaskan kebajikan

Kristiani.
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3. PROBLEM ETICA

Kristiani pertama adalah kelompok kecil dan lama-kelamaan menjadi besar terutama

sesudah keruntuhan Yerusalem (70), Kristiani ini tersebar sehingga menjadi sarana untuk

memperbesar jumlah mereka. Dengan pertemuan banyak tradisi, terlebih-lebih mereka yang

memiliki latarbelakang filsafat, mau tidak mau Kristiani membutuhkan pembekalan diri,

bukan hanya dalam penjelasan ajaran iman tetapi yang lebih aktual adalah etika/kebajikan.

Kelihatannya ada persamaan kebajikan antara Stoicisme dengan kebajikan ajaran Kristiani,

walaupun sebenarnya tidak sama, karena kebajikan Kristiani bersumber pada yang Satu.24

Kebajikan Kristiani tergantung dan berasal dari Tuhan, pencipta. Dengan demikian, Kristiani

berbicara akan Tuhan Maha Kuasa, tetapi tidak bisa menjelaskan letak kemahakuasaannya

itu. Suatu penjelasan adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarannya

yang berarti manusia sebagai ciptaan adalah tempat utama.

Tertulianus memulai diskusi filsafatnya tentang jiwa. Ia menggunakan filsafat

Stoicisme untuk menerangkan posisi jiwa dan meyerang pendapat Platonisme, walaupun ia

sendiri mengatakan bahwa filsafat adalah tidak baik untuk iman. Bagi Tertulianus, melalui

filsafat Stoicisme, jiwa diciptakan bersama dengan badan, creatio ex nihilo; sedangkan

menurut Platonisme, jiwa sudah ada sebelumnya bersama dengan “Tuhan”, kemudian

sesudah penciptaan, jiwa itu dimasukkan ke dalam badan, dan merupakan suatu penjaranya.

Oleh sebab itu jiwa selalu berusaha melepaskan diri dari penjaranya.25 Bagi Stoicisme jiwa

adalah materi karena diciptakan dari yang tiada menjadi ada (creatio ex nihilo); sedangkan

bagi platonisme, immateri dan keselamatannya sudah ditentukan sebelum dimasukkan ke

dalam badan (unsur predestinasi); sedangkan bagi Stoicisme, jiwa berkembang melalui

pengembangan kebajikan dan kalau tubuh berdosa, jiwa juga ikut menderita yang kemudian

juga menentukan keselamatannya.

24 Nice mengatakan bahwa kebajikan kristiani adalah kebajikan perbudakan karena kebajikan utama

adalah kerendahan hati. Ini adalah sikap kelemahan/kerendahan. Dia berpikir bahwa kerendahan hati adalah

suatu kebajikan derajat manusia; kalau manusia memiliki kebajikan kerendahan hati, itu berarti bahwa manusia

tidak ada artinya, selain budak.
25 Phaedo, 66e-67c.
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4. PROBLEM POLITIK

Kristiani adalah musuh penduduk kota, karena mereka tidak tunduk kepada dewa-

dewi kota, tidak mau berpartisipasi dengan ritus kota yang berarti bahwa keselamatan kota

terancam oleh kelompok ini. Agama adalah identik dengan politik di dalam kota, dengan

demikian, siapa menolak dewa-dewi/agama, berarti ia menolak politik, juga menolak

pemerintah. Sebenarnya Kristiani mau berpartisipasi dengan sosietas, penduduk kota, kecuali

dalam ritus ibadat. Dalam situasi seperti ini, Kristiani berusaha menjelaskan kepada penduduk

kota bahwa mereka bukan musuh dari sosietas dan bukan pembawa bencana kepada kota,

sebaliknya bahkan berdoa untuk keselamatan kota dan keselamatan pemerintah.

5. KEBEBASAN

Kebebasan bisa dibagi dalam dua bagian, yaitu kebebasan biasa/arti baik dan

kebebasan (hakikat/kodrat).26

1. Kebebasan biasa/arti baik (objektif): yaitu memiliki suatu kekuatan untuk mengikuti

dewa-dewi/atau Tuhan. Misalnya, saya beriman, itu berarti saya mengikuti norma-

norma iman itu demi kebaikan hidup saya.

2. Kebebasan menurut kodrat/natura (subjektif): kebebasan yang dianut oleh Stoicisme,

dimana setiap orang memiliki kebebasan menurut kehendaknya, karena dia adalah

partikel Tuhan.27 Dengan alasan inilah, bunuh diri diperkenankan, atau hidup bisa

ditinggalkan untuk menghindari bahaya yang lebih buruk, kalau dewa-dewi tidak bisa

berbuat apa-apa. Misalnya hukuman mati diperkenankan untuk menghidari bahaya

26 Origenes banyak membaca dan berhadapan langsung dengan Stoici (Seneca Epiteto adalah yang

terakhir filsuf Stoicisme), dan dia banyak menggunakan konsep kebebasan Stoicisme dan bukunya Peri Archon.

Dia juga mengatakan bahwa filsafat perlu diketahui dan dibaca, karena banyak yang perlu untuk iman tidak

ditemukan dalam Kitab Suci, tetapi ditemukan dalam Filsafat. Memang ide sejajar, tetapi untuk memahaminya

perlu berfilsafat. Dengan alasan ini dia mendalami kedua aliran filsafat ini dalam penyajian tulisan-tulisannya.
27 Aliran Cinici menekankan kebebasan absolut, untuk membenarkan perbuatannya, karena setiap

orang bebas untuk berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya.
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yang lebih buruk. Analoginya ialah bahwa saya bisa memusnahkan milik saya, karena

pemilik adalah saya. Akibat buruknya adalah suami bisa berhubungan sex dengan

istrinya.

6. BUNUH DIRI

Sebelum berbicara tentang bunuh diri, Kirstiani purba sudah melarang abortus yang

terdapat dalam Didachè.28 Dalam pertemuan Kristiani dengan filsafat yunani, mereka juga

menemukan kesulitan akan pemikiran praktik bunuh diri. Bagi yang bijaksana/sorang filsuf,

bunuh diri diperkenankan. Kapan? Dasar adalah kebebasan yang pada zaman purba bisa

berarti bahwa seseorang itu memiliki izin untuk melakukan sesuatu, dalam bunuh diri. Perlu

juga ditanyakan, “Apa motifnya?” Dalam situasi riskan yang tidak bisa dihindarkan, orang

bijaksana itu bisa melakukan bunuh diri. Kalau orang tersebut melakukannya, ia adalah

otonom, karena ia adalah partikel dari logos. Pemikiran ini tentu saja berasal dari Stoicisme,

bukan dari Platonisme yang berusaha untuk mempertahankan alasan yang benar agar tidak

melakukan bunuh diri. Hal ini jelas kelihatan dalam buku Plato, Phedo, yang melarang bunuh

diri,29 karena melawan kehendak dewa-dewi. Pemikiran Stoicisme ini sejajar dengan tradisi

Israel dalam Perjanjian Lama, dimana bunuh diri/pembunuhan diijinkan. Dalam kasus bunuh

diri ajaran Kristiani dekat dengan Platonisme yang melarang akan bunuh diri/membunuh diri

sendiri.

7. PERBUDAKAN

Stoicisme tidak mengenal perbudakan, karena manusia pada dasarnya adalah bebas,

maka juga bebas dalam kehendak. Demikian juga dengan kaum wanita, memiliki hak yang

sama, walaupun itu seorang janda. Karena dalam tradisi kuno, kaum wanita adalah kelas

nomor dua dibandingkan dengan kaum laki-laki. Stoicisme menyangkal perbedaan ini. Hal ini

28 Didache, 2: “...you shall not practice magic, you shall not practice witchcraft, you shall not murder a

child by abortion nor kill that which is begotten. You shall not covet the things of your neighbor...”
29 Phaedo, 61c: “Then Evenus will be willing, like every man who partakes worthily of philosophy. Yet

perhaps he will not take his own life, for that, they say, is not right.”
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adalah sejajar degan ajaran Kristiani yang tidak mengenal perbudakan. Semua adalah sama di

hadapan Tuhan.30

8. PERKEMBANGAN KEBAJIKAN

Stoicisme mengajarkan bahwa kebajikan berkembang dalam diri manusia. Waktu

lahir, manusia belum menjadi manusia sempurna dalam kebajikan, karena pengetahuan

belum berkembang. Pengetahuan akan berkembang dalam diri manusia berkat pendidikan

dan latihan. Oleh sebab itu pendidikan sangat ditekankan dalam filsafat, tentu diharapkan

belajar filsafat dengan baik untuk perkembangan kebajikan (istilah yang kita gunakan di

Indonesia adalah dewasa/adult). Memang dalam diri setiap manusia terdapat partikel

pengetahuan (reason), tetapi masih lemah, oleh sebab itu perlu dipelihara dan

dikembangkan.

9. PENGGUNAAN TEKS STOICISME

Para Bapa Gereja menggunakan teks Stoicisme yang berbeda. Pada abad pertama

samapai dengan pertengahan abad kedua, para filsuf Stoicisme masih berada, sehingga para

Bapa Gereja bisa berhadapan langsung dengan ajaran-ajaran mereka dan mengutip dari

mereka untuk diadaptasikan ke ajaran Kristiani. Misalnya, Origenes dan Clemen Alexanderia,

demikian juga dengan Tertulianus. Sesudah Tertulianus, para Bapa Gereja berhubungan

dengan Stoicisme melalui bahasa buku, dari para Bapa Gereja yang sebelumnya telah

digunakan, melaui filsafat atau para filsuf yang menentang Stoicisme; sedangkan teks tertulis

Stoicisme itu sendiri jarang kita temui, mungkin karena dihanguskan oleh lawan-lawannya,

atau karena Stoicisme itu sendiri tidak terlalu tertarik akan sejarah dan tulisan, sehingga tidak

ada niat untuk mengabadikan ajaran-ajarannya. Stoicisme tertarik pada literal (menerangkan

arti pada saat itu/kebutuan pada saat itu) daripada allegory yang memelihara sejarah. Di

Barat, para Bapa Gereja banyak menggunakan teks Stoicisme melalui Cicero (40 sebelum

masehi) yang menentang Stoiciesme. Ambrosius dan Agustinus misalnya banyak

30 Edison R.L. Tinambunan, “Perempuan dan Gender di Abad-abad Pertama Kekristenan”, Studia

Philosophica et Theologica, Vol. 10 No. 2 Oktober 2010, (Malang: STFT Widya Sasana, 2010), hlm. 220-237.
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menggunakan teks yang dikutip oleh Cicero. Dengan demikian para Bapa Gereja sesudah

Tertulianus, mengalami kesulitan untuk menggunakan Stoicisme, karena mereka tidak

berhadapan langsung dengan para filsufnya dan teksnya.

10. ANALISA UNSUR-UNSUR PEMIKIRAN PLATONISME - STOICISME

Syahadat

Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang mahakuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala

sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah

yang tunggal.

Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah benar dari

Allah benar.

Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa; segala sesuatu dijadikan olehNya.

Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita.

Ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari Perawan Maria: dan menjadi manusia.

Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus, Ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan,

pada hari ketiga Ia bangkit, menurut Kitab Suci.

Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup

dan yang mati; kerajaanNya takkan berakhir.

Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan; Ia berasal dari Bapa dan Putra.

Yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan; Ia bersabda dengan perantaraan

para nabi.

Aku percaya akan Gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik.

Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang

mati dan hidup di akhirat.

Yohanes 1:1-5

(1) Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu

adalah Allah.

(2) Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
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(3) Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatupun yang telah jadi dari

segala yang telah dijadikan.

(4) Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia.

(5) Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.

Kis 17:31-32

(31) Karena Ia telah menetapkan suatu hari, pada waktu mana Ia dengan adil akan

menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukan-Nya, sesudah Ia memberikan

kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara

orang mati."

(32) Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek,

dan yang lain berkata: "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu."

Ambrosius, De Spiritu Sancto, 1,19

Dengan demikian Roh Kudus tidak menjadi bagian dari ciptaan, tetapi berada di atas segala

ciptaan. Oleh sebab itu, argumen anda31 menginginkan dan mengetahui sesuatu lebih

sederhana, saya tidak akan membuat anda menunggunya, kaisar yang tidak bercela,

karena anda telah mengenal Putra Allah dan anda sendiri bisa menjadi guru bagi orang

lain.

Ambrosius, De Incarnationis Dominicae Sacramento, 5,42

Kebijaksanaan tidak ada baik di suatu waktu maupun di suatu tempat. Jika mengindikasikan

waktu, maka bagaimana mungkin bisa berada di suatu waktu, dia yang adalah awal waktu?

Bagaimana mungkin bisa berada di suatu tempat dia yang sebelumnya bersama Tuhan?.....

Kalian berpikir bahwa kelahirannya sama dengan kelahiran manusia?

Cicero (De fin. bon. et mal., IV,6,14)

Para filsuf sebelumnya, di antaranya Polemone (filsuf), telah mengatakan bahwa baik

tertinggi ada bersama dengan (consiste) hidup menurut kodrat (natura); Stoicisme

mengatakan bahwa perlu mengetahui tiga hal dalam hidup:

31 Tujuan penjelasan ini adalah untuk kaisar Grazianus.
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1. Hidup dengan mengetahui kodrat (natura), seperti dikatakan Zeno hidup

sungguh-sungguh mengikuti kodrat.

2. Hidup dengan melaksanakan kewajiban (kodrat).

3. Hidup dengan menikmati (bersenang-senang) akan segala sesuatu atau

menurut kodrat.

Clemen dari Alexandria, Stromateis, II,12,54,5

Kenaikan bukan hannya pada para filsuf Platonisme tetapi juga pada Stoicisme dengan

mengatakan bahwa setiap pendapat, prasangka, pengertian ... tidak lain adalah bagian dari

kenaikan.

Origenes, Contra Celsum, VIII,62

Celsus lebih persis dalam perbuatan yang berguna, yang telah diperlihatkan bahwa yang

paling menggembirakan (hidup) adalah kebajikan dan perbuatan menurut kebajikan...

Tertulianus, De Anima, 6,7

Benar apa yang dikatakan para Stoicisme bahwa seni adalah kodrat yang bersatu dalam tubuh

(corporea).
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Maritano. M. Introduzione ai
Padri della Chiesa, (Secoli I e
II). Torino: Sicietà Editrice
Internazionale, 1995.

15 Pertemuan 16
UAS

Mahasiswa memapu menjelasakan soal-
soal UAS dalam bentuk tulisan. Jika ada
mahasiwa tidak hadir dengan alasan
yang benar, maka ia diberi ujian susulan
dalam bentuk lain

Dosen memberikan soal-soal Ujian Akhir
Semester untuk dikerjakan mahasiswa. Jika
ada mahasiswa tidak bisa mengikuti UAS
dengan alasan yang benar, maka dosen
memberikan ujian susulan dalam bentuk
lain

2 JP

Dr. Edison R.L. Tinambunan
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KONTRAK PERKULIAHAN

I. Pengantar

1.1. Tujuan kuliah Patrologi 2

Mahasiswa mengetahui situasi Kristiani mulai dari abad pertama sampai

dengan abad ke delapan. Mahasiswa mampu mengambil nilai-nilai perkuliahan

untuk kehidupan Kristiani saat ini.

1.2. Metode perkuliahan

Materi Patrologi II dibahas secara tematis. Mahasiswa diharapkan mulai

mampu dalam penggunaan teks-teks para Bapa Gereja.

1.3. Hubungan Patrologi II dengan kuliah lain

Patrologi II adalah disiplin teologi yang banyak berhubungan dengan disiplin

lain (seperti: sejarah, kristologi, dogma, sakramentologi, liturgi dll.). Oleh

sebab itu mahasiswa diajak untuk mampu melihat hubungan Patrologi II

dengan disiplin tersebut.

II. Persyaratan mengikuti kuliah Patrologi 2

Karena semester genap ini adalah Patrologi II, maka para mahasiswa diharuskan sudah

mengambil Patrologi I dan lulus, karena Patrologi II memiliki kaitan yang sangat erat

dengan Patrologi I yang tidak harus diulangi lagi selama pengajaran Patrologi II.

III. Materi Tatap Muka:

1. Perkembangan trinitas dari Lima Konsili Ekumenis Pertama: Nicea, Konstantinopel,

Efesus, Calcedonia, Konstantinopel II.

2. Berbagai Perayaan: Hari Sabtu, Paska, hari Minggu, Epifania dan Natal.

3. Filsafat para bapa gereja: Stoicisme dan Neo Platonisme-Platonisme.

IV. Pengenalan Literatur

Teks-teks Resmi Patrologi:

1. Manuskrip (s/d abad ke-15)

2. Kumpulan teks Mauri (s/d abad ke-17)

3. Kumpulan teks PL (Patrologia Latina) /PG (Patrologia Greca) Migne (dari abad ke-19)

4. CCL (Corpus Cristianorum Latinorum/Grecorum, Brepols)

5. GCS (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Leipzig)
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6. Edisi Kritik, seperti: SCh (Sources Chrétiennes), NBA (Nuova Biblioteca Agostiniana),

BA (Biblioteca Ambrosiana), BGM (Biblioteca Gregorio Magno) dll.

Berbagai teks terjemahan dan literatur lain yang kita miliki

1. Edinburgh, T&T Clark (bahasa inggris) di perpustakaan STFT

2. New York, Christian Heritage, (Bahasa Inggris)

3. Beberapa teks CCL (Perpustakaan Karmel; CM?

Buku Pegangan

1. Manual Patrologi (perpustakaan Karmel dan STFT)

2. Kamus Patrologi (Perpustakaan STFT dan Karmel)

V. Silabus

DAFTAR ISI

PERKEMBANGAN TRINITAS

1. Latar Belakang

2. Periode Sebelum Nicea

3. Arius – Arianisme

3.1. Arius

3.2. Ajaran Arius

4. Periode Nicea (325)

4.1. Rumusan Syahadat Konsili Nicea

4.2. Posisi Roh Kudus

5. Periode Konstantinopel (381)

6. Periode Efesus (431)

6.1. Riwayat Hidup Nestorius

6.2. Ajaran

6.3. Konsili Efesus

7. Periode Calcedonia (451)

Periode Konstantinopel II (553)

Ujian: Lisan.
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PERKEMBANGAN TRINITAS

1. LATAR BELAKANG

Sejak Yesus dikandung oleh Maria sampai dengan kematian-Nya dengan cara mati

“konyol” sebagian besar orang menanyakan identitas-Nya: “Siapakah orang ini?” Pertanyaan

ini mengacu pada segala kejadian yang dilakukan atau pun yang diakibatkan oleh Yesus

sendiri. Identitias diri Yesus semakin dipertanyakan pada waktu ia tampil di depan umum. Ia

adalah satu-satunya orang yang berani melawan peraturan dan tradisi Yahudi yang telah

dilakukan secara turun temurun, seperti peraturan hari Sabat (Sabtu). Sebagai akibat dari

segala tingkah-Nya ini, hukuman matipun diberlakukan kepada-Nya.

Setelah Yesus bangkit, segelintir orang, para murid dan beberapa perempuan, mulai

melakukan re-interpretasi akan apa yang telah dilakukan Yesus termasuk segala kejadian yang

berhubungan dengan-Nya mulai dari kabar gembira yang diterima Maria, dan hasil yang

diperoleh ialah bahwa mereka ini mulai mengubah sikap kepada Yesus. Mereka mulai

mengerti identitas diri-Nya. Kepada mereka ini (murid-murid), Yesus memerintahkan untuk

menjadikan semua bangsa menjadi murid-Nya dengan membaptis dalam nama Bapa dan

Putra dan Roh Kudus (Mat. 28:19). Perintah ini hanya ditemukan di dalam Injil Mateus dan

kemudian dikutip kembali dalam Didaché yang adalah salah satu tulisan Kristiani paling awali.1

Didaché 7 praktis mengutip secara langsung apa yang telah dikatakan dalam Injil Mateus

dalam hubungannya dengan baptisan dan bagaimana harus dilakukan,

1 Didaché adalah ajaran para rasul yang asal usulnya semacam dekrit para rasul (c. 50) yang

kemungkinan besar ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi yang versi ini tidak sampai ke tangan kita tetapi

manuskrip dalam bahasa Koptik. Didaché berisikan ajaran iman, liturgi, moral yang tujuannya sebagai pedoman

hidup Kristiani, sehingga sudah dikenal di berbagai tempat, termasuk Mesir dan Siria. Didaché ini ditemukan

pertama sekali Oxyrhyncus (P.Oxy 1782). Didaché bersamaan dengan tulisan para rasul lainnya yang disebut

dengan Konstitusi Para Rasul menjadi dasar ajaran Kristiani awali disamping Kitab Suci. Kita tidak mengetahui

penulis dan editor kedua tulisan penting ini.
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Concerning baptism, baptize thus: having first recited all these precepts, baptize in the

name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, in running water. But if you

have no running water, baptize in other water, and if you cannot baptize in cold water,

then warm water; but if you have neither, pour water on the head three times in the

name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Before a baptism, let him

who baptizes and him who is baptized fast, and any others who may be able to do so.

And command him who is baptized to fast one or two days beforehand.”

Dari Didaché ini bisa diktakan bahwa Kristiani awali mengutip begitu saja dan

melaksanakan secara leteral apa yang diinstruksikan Yesus sendiri walau ada penambahan

tentang bagaimana harus dibaptis untuk menyesuaikan situasi yang dialami pada waktu itu.

Di satu pihak, hal yang perlu diketahui adalah bahwa pembaptisan memiliki akar pada

pengalaman paska dari Kristiani awali yang merasakan Yesus ada dalam kesatuan dengan

Bapa yang berbicara atas nama-Nya (Bapa) dan mati menurut kehendak-Nya (Bapa) untuk

keselamatan manusia. Pengalaman ini telah dipersiapkan dalam iman Israel, yaitu Tuhan

adalah satu-satunya pencipta segala sesuatu, penyelamat yang benar dan dengan

pengharapan akan kedatangan Mesias dalam pencurahan Roh Kudus. Di lain pihak, iman akan

pembaptisan mengarah pada pengalaman akan kehadiran Yesus dari Nasaret secara spiritual

yang dinyatakan oleh Tuhan melalui kebangkitan Kristus yang memengaruhi secara definitif

perjalan dogma dan teologi trinitas, karena melalui kebangkitan, Kristiani awali melakukan re-

interpretasi akan identitas Kristus: “Siapakah Kristus itu?”

Berdasarkan instruksi ini, “Baptislah mereka dalam nama Bapa-Putra-Roh Kudus”,

lahir Regula Fidei (Regula/peraturan iman) yang menunjuk pada tiga hal penting: 1.

Melahirkan terminologi Bapa-Putra-Roh Kudus (tritunggal), 2. Menentukan tiga urutan

baptisan Kristiani, 3. Ketiganya memiliki keilahian yang sama. Di atas Regula Fidei ini dogma

dan kristologi berjalan. Segala ajaran sesat mulai dari zaman para rasul sampai apda saat ini,

Regula Fidei dijadikan sebagai patokan penilaian.

Kalau kita memperhatikan perjalanan Sejarah Gereja, maka baptisan menjadi aktivitas

Kristiani yang sangat penting, karena setiap hari, banyak orang menjadi Kristiani. Oleh sebab

itu, Kristiani berusaha mencari rumusan baku untuk baptisan tersebut. Mereka selalu

melakukan re-interpretasi untuk menemukan tujuan sesungguhnya baptisan tersebut, yaitu

soteriologi. Dalam perjalanan re-interpretasi tersebut, tidak jarang beberapa orang
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melenceng dari Regula Fidei yang kita kenal dengan berbagai eresi yang selalu muncul sampai

saat ini.

2. PERIODE SEBELUM NICEA

Sampai tahun 150, Kristiani awali menekankan pemikiran bahwa Putra dan Roh Kudus

sebagai perantara keselamatan yang berasal dari Tuhan. Putra dan Roh Kudus ditekankan dari

aspek pewahyuan Tuhan dari surga ke dalam Gereja untuk menghantar dunia ini menuju

dunia ilahi. Kekhasan pewahyuan ini ditandai dengan nama-nama seperti: terang, awal,

hukum. Pada periode ini, Kristiani awali tidak memberikan secara jelas hubungan ketiganya.

Akibatnya, beberapa eresi muncul dan bahkan ada usaha menjelaskan hubungan ketiganya

secara gamblang. Misalnya, Gnosticisme menerangkan pencipta, perantara, ciptaan secara

subordinasi, dengan konsekuensi, yang satu lebih tinggi dari yang lainnya.

Pada pertengahan abad kedua, perjalanan teologi mengalami sedikit perubahan,

karena Kristiani mulai menekankan keilahian Kristus yang dinamai dengan Tuhan dan mulai

melihat Kristus sebagai Putra Allah dan Putra manusia (Ignatius dari Antiokia). Tentu hal ini

merupakan sesuatu yang baru dalam perkembangan teologi, karena melihat dua unsur (ilahi-

manusiawi/antropologi) Kristus.

Berkat pengaruh budaya yunani (pemikiran filosofis) Yustinus memperdalam konsep

Logos yang melihat keselamatan secara menyeluruh mulai dari zaman sebelum Yesus sendiri,

yang kita kenal dengan Perjanjian Lama yang dipersatukan dalam diri Kristus.2 Tentu saja ia

juga memasukkan teks Kitab Kejadian terlebih pencitaan, dengan pemikiran bahwa Kristus

juga termasuk dalam peristiwa tersebut (bdk. Yoh. 1:1-4; Kol. 1:15; Ibr. 1:1-3). Pada akhir abad

kedua, Teofilius dari Antiokia dalam buku tafsirannya akan Kitab Kejadian (II,15) dengan

pengaruh tradisi Yunani, menyebutkan pertama sekali terimin trinitas (τρίας) untuk merujuk

pada Bapa-Putra-Roh Kudus dan juga termin ousia (οὐσία = esse) yang artinya partisipasi ilahi

atau keilahian yang tidak berubah. Teofilius melalui pemikirannya ini dalam usaha untuk

menjelaskan Bapa-Putra-Roh Kudus secara filosofis dan berusaha untuk menunjukkan

kesamaan keilahian ketiganya. Disamping itu, ia juga berusaha menjelaskan monoteisme yang

sudah diimani oleh bangsa Israel sejak zaman Perjanjian Lama.

2 Yustinus, Apologi, 1,46; Ep. Ad Diogn. 9.



Patrologi 2
STFT Widya Sasana, Malang

7

Noetum, Tertulianus, Hippolitus dari Roma dan Novatianus dalam pemikiran teologis

yang dikembangkan mereka, juga berusaha untuk memberikan perbedaan Bapa-Putra-Roh

Kudus setelah menunjukkan kesatuannya melalui termin usia. Noetum dan kawan-kawan

memberikan perbedaan ketiganya dengan istilah pribadi (ὐπό-στασις). Dengan konsep trias,

usia dan pribadi maka konsep eresi yang muncul sampai pada abad ketiga seperti gnosticisme,

monofisisme, montaniseme dan lainnya, membiaskan konsep trias usia dan pribadi.

Gnosticisme misalnya, berusaha memberikan subordinasi dari Bapa-Putra-Roh Kudus;

monifisisme memberikan penekanan pada pribadi Bapa saja dan mengesampingkan kedua

pribadi lain. Demikian juga dengan montanisme hanya menekankan pribadi Roh Kudus dan

mengurangi peranan dua pribadi lainnya. Demikian juga dengan eresi lainnya tidak

memberikan tiras, usia dan pribadi.

Origenes dalam pemikirannya akan trinitas menggunakan termin teologis yang

digunakan sampai saat ini, yaitu ipostasis (ὐπό-στασις) yang artinya esse atau hakikat (dasar

atau kenyataan yang sesungguhnya) atau kodrat (ilahi, kekuasaan Tuhan, sifat bawaan, sifat

asli/dasar) atau pribadi.3 Tujuan Origenes menggunakan terminologi ini adalah untuk

membedakan Bapa-Putra-Roh Kudus. Memang dalam salah satu pengertian ipostasis,

mengacu pada pribadi yang membedakan yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi

pengertian lain dari ipostasis adalah hakikat atau esse yang tidak lain sama dengan pengertian

ousia yang telah dilihat sebelumnya (Teofilius). Oleh sebab itu, kekacauan kosep terjadi

karena arti ganda akan ipostasi yaitu mengarah pada prigadi dan usia. Apalagi kalau ipostasis

tidak ditempatkan pada kontes, maka akan mengacaukan lagi, sehingga tidak menunjuk pada

perbedaan dan kesamaan. Kekacauan ini kemudian dikembangkan oleh Arius.

3. ARIUS - ARIANISME

Pemikiran teologis yang telah dimulai oleh Kristiani purba mendapat ujian paling berat

pada awal abad ke-empat, melalui pemikiran Arius, yang melahirkan eresi arianisme. Bahkan

pemikirannya bisa dikatakan (arianisme) salah satu eresi yang paling besar di dalam Sejarah

Gereja dan bahkan sangat berpengaruh dalam perkembangan doktrin untuk iman Gereja

yang sampai saat ini masih kita imani dan pertahankan. Walaupun demikian arianisme

3 Origenes, Principiis, 1,6,4; 2,2,2; Com. Io., 2,10,75; Com. Rom., 7,13; Dial. Eracl. 3.
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sebagai eresi, tetap memberikan hikmah yang besar dalam kristologi. Berkat arianisme,

konsili Nicea lahir, yang merupakan konsili ekumenis pertama dalam Gereja dan

menghasilkan syahadat/iman kepercayaan (bukan dengan nama credo yang artinya aku

percaya) yang dipegang Gereja sampai saat ini.

3.1. Arius

Arius lahir sekitar tahun 260 di Alexandria dan beberapa waktu menjadi murid

Lucianus di Antiokia atau paling tidak pernah bertemu dengannya. Pada waktu yang tidak

diketahui dengan pasti, ia ditahbiskan menjadi diakon, kemudian menjadi imam. Dalam

pelayanannya, ia mengajarkan ajaran trinitas. Penjelasan tema ini sangat disenangi, karena

dianggap menarik, walaupun ajarannya tidak sesuai dengan Regula fidei. Oleh sebab itu uskup

Alexander dari Alexandria menegurnya. Arius tidak menghiraukan tegurannya itu, sehingga

Alexander membuat sinode lokal untuk mempelajari ajaran Arius. Pada akhir sinode

disepakati bahwa ajaran Arus ditolak. Kemudian ia diekskomunikasi pada tahun 311.

Arius tampaknya menjadi pribadi yang bertumbuh dalam kehidupan asketis;

kehidupan moralnya adalah murni dan pendiriannya teguh. Epifanius dari Salamis, penentang

Arius, menggambarkannya demikian, “Pendek dan kurus, penampilan yang khas, dan budi

bahasa yang halus. Para wanita sangat menyukainya, terpesona dengan kepribadiannya,

tersentuh dengan sikap asketisnya. Terkesan seorang laki-laki dengan aura intelektualnya

yang mengagumkan.” Arius dituduh terlalu liberal dan terlalu longgar terhadap eresi.

Bagaimana pun juga bisa dikatakan bahwa Arius itu sungguh konservatif dan membuat

sinkritisme filsafat Yunani dengan Kristiani, bahkan filsafat platonisme adalah sangat dominan

sebagai dasar ajarannya.

Arius menentang Aleksander, Uskup Aleksandria pada tahun 318. Kemudian dalam

sinode di Aleksandria yang dipimpinnya, Arius dan ajarannya dinyatakan sesat dan sebagai

hukuman, ia keluar dari wilayah Aleksandria. Ia lalu pergi ke Nikomedia dan bertemu dengan

uskup Eusebius yang membelanya dalam Konsili Nicea pada tahun 325; Dalam Konsili tersebut

ia dihukum dan diasingkan di Illyricum. Kemudian Sinode Yerusalem tahun 336 memutuskan

untuk menerima kembali Arius ke dalam Gereja. Kaisar langsung meminta Aleksander dari
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Konstantinopel untuk menerima Arius, tetapi ia mati sebelum penerimaannya kembali ke

dalam tubuh Gereja.

3.2. Ajaran Arius

Arius sebanarnya memilki motivasi yang baik dalam ajarannya, karena di parokinya, ia

berusaha untuk menjelaskan trinitas kepada umat dan katekumen dengan cara sederhana

dan masuk akal dan mudah dimengerti. Dalam sikap yang menyimpelkan itulah ia jatuh dalam

eresi. Sebagaimana Alexadria, melalui sekolahnya yang terkenal itu, banyak dipengaruhi

pemikiran Plato yang waktu itu mulai perkembangan medio-platonisme, yang melahirkan

kembali (regenerasi) pemikiran Plato dengan cara pendekatan pembiasan dan sinkritisme.

Konsep neoplatonisme yang banyak memengaruhi dunia Kristiani, memandang Tuhan itu

sangat jauh dari pemikiran manusia, bahkan tidak terjangkau. Akibatnya, konsep Tuhan pun

mengarah pada konsep superlatif seperti: maha agung, maha mulia, sangat tinggi. Manusia

dengan modal pemikiran yang dimiliknya tidak mungkin bisa mencapainya. Tuhan yang

seperti itu tidak mungkin berinkarnasi, karena akan merendahkan kemuliaan-Nya. Memang

dalam kenyataan, konsep trinitas selalu dijelaskan dengan pemikiran filosofis dan sikap itu

terus berlangsug sampai pada saat ini. Termin-termin yang digunakanpun semuanya diambil

dari dunia filsafat.

Konsep Tuhan seperti neoplatonisme ini diikuti Arius, dan ia berusaha

menerangkannya dengan metode subordinasi. Pemikiran metode teologis ini sebenarnya

sudah mulai berkembang pada abad kedua, sejak Filsafat mulai masuk ke dalam tubuh Gerja,

ditambah lagi dengan pengaruh Gnosticisme yang melihat tatanan dunia ini dengan

subordinasi yang sangat kuat. Salah satu pemikirannya adalah mengenai penempatan

pencipta (Demiurgo) dibawah Tuhan. Akibat dari pengaruh ini, teolog Kristiani berusaha

untuk menjelaskan identitas Kristus, sekaligus juga dengan Tuhan dan Roh Kudus.

Kecendrungan ini melihat posisi Kristus lebih rendah dari Tuhan dan Roh Kudus lebih rendah

dari Kristus. Kelihatannya para teolog pertama ini mengangkat begitu saja perkataan Yesus

tanpa menghubungkan konsep yang lebih luas, seprti exegese misalnya. Memang dalam

kenyataan Yesus sendiri menganggap diri-Nya lebih rendah dari Bapa, antara lain “Kamu telah

mendengar, bahwa Aku telah berkata kepadamu: Aku pergi, tetapi Aku datang kembali
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kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi Aku, kamu tentu akan bersukacita karena Aku pergi

kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar dari pada Aku.” (Yoh. 14:28). Jawab Yesus, “Mengapa

kaukatakan Aku baik? Tak seorangpun yang baik selain dari pada Allah saja.” (Mrk. 10:18).

“Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorangpun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga

tidak, dan Anakpun tidak, hanya Bapa saja.” (Mrk. 13:32).

Konsep subordinasi semakin diperkuat lagi dengan reinkarnasi filsafat neoplato pada

awal abad II yang melihat Kristus sebagai Logos dan kebijaksanaan ilahi yang menghubungkan

keilahian antara Bapa dan dunia. Kemudian jika para teolog ini memperluas pemikiran

teologis mereka, maka mereka melihat posisi Roh Kudus berada di bawah Putra. Pemikiran

seperti ini sudah dilihat dalam pemikiran teologis Origenes. Selain Origenens, konsep teologis

subordinasi juga kelihatan dalam pemikiran dari beberapa Bapa Gereja yang lain seperti

Tertulianus, Novatianus dan bahkan dalam pemikiran Ireneus dari Lion, walaupun penekanan

teolog yang satu ini berbeda, karena tidak terlalu menekankan subordinasi.

Teolog yang mulai melihat keilahian atau kodrat yang sama Bapa-Putra-Roh Kudus

adalah Teofilius dari Antiokia, kemudian diikuti oleh Dionisius dari Alexandria dan dilanjutkan

oleh Atanasius dan para teolog Kapadocci (Gregorius Nazianzus, Gregorius Nissa dan Basilius

Agung). Para teolog ini berusaha untuk mengesampingkan pemikiran subordinasi dari trinitas

dengan menytakan bahwa ketigaNya memiliki pribadi ilahi, ketiganya adalah sama dalam

kodrat dan kelayakan.

Pemikiran subordinasi diikuti banyak orang, karena penjelasan posisi putra masuk akal

dan gampang dimengerti. Memang mengikuti pemikiran neoplatonsme, sulit menjelaskan

trinitas, karena tidak mungkin Bapa memiliki satu kodrat dengan Putra dan Roh Kudus; tidak

mungkin kodrat Putra sama dengan Roh Kudus dan Bapa; dan demikian juga dengan Roh

Kudus, tidak mungkin memiliki kodrat dengan Bapa dan Putra. Pemikirian Arius ini juga

dipersubur lagi oleh eresi sebelumnya, monarkhianisme,4 yang berusaha menjelaskan posisi

4 Pemikiran Monarkianisme lebih menekankan monoteisme, sehingga Kirstus itu hanya suatu adopsi;

Yesus hanya manusia biasa, tetapi karena dia layak di hadapan Tuhan, maka Ia diangkat menjadi Putra Tuhan.

Pemikiran ini biasa disebut juga dengan Passianisme atau Sabellianisme (berkembang di Mesir dan di berbagai

tempat di Asia) atau Modalisme pada zaman modern yang berpendapat bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus

bersifat temporal, mode untuk penciptaan atau penebusan. Aliran Monarkianisme kemudian dikembangkan

oleh Paulus dari Samosata sekitar tahun 260-270. Pada abad ketiga, aliran Monarkianisme dinytakan ajaran sesat

oleh Roma.
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Putra dan Rohkudus secara gampangan. Oleh sebab itu pemikiran Arius liebih diterima

daripada pemikiran homoousios.

Origenes dan seoklah Alexandria juga memiliki andil untuk membangkitakn pemikiran

Arius dalam konsep subordinasi dalam rumusan bahwa Bapa adalah kekal dan arche

(αρχή=asal) dari Putra secara ontologis. Arius menekankan secara lebih keras tritunggal ini

dengan mengatakan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah tiga hypóstasis,5 pribadi,

dibedakan di antara mereka, subordinasi yang sangat kuat satu dengan yang lain. Pemikiran

seperti ini adalah juga sangat kuat dalam pemikiran sabellianisme;6 artinya satu lebih rendah

dari yang lain, walaupun mereka masih tetap mengambil bagian pada satu keilahian. Bagi

Arius, putra adalah lebih rendah dari Bapa baik itu dalam kodrat dan ipostasis, atau posisi

Bapa dan Putra adalah secara cronologis, lebih tepat cara gradasi. Konsekuensi pemikirannya

ini ialah bahwa seandainya Putra kekal bersama dengan Bapa, seharusnya Putra tidak

dilahirkan; dan tidak mungkin yang kekal dan yang dilahirkan bisa sama, karena kekal adalah

pencipta sedangkan dilahirkan adalah ciptaan; dengan demikian Putra yang dilahirkan, berarti

pasti ada saatnya belum ada yang dikenal dengan creatio ex nihilo.

Konsep creatio ex nihilo mengubah struktur perspektif teologis dan memiliki dampak

yang sangat fatal dalam teologi, karena menyangkal keilahian Kristus dan hanya menekankan

Yesus sebagai manusia bisa, ciptaan biasa. Walaupun ia kemudian mengatakan bahwa Yesus

adalah satu-satunya ciptaan yang diciptakan secara langsung oleh Bapa dan semua ciptaan

yang lain diciptakan oleh Putra atas kehendak Bapa, tetapi tetap menunjukkan subordinasi.

Konsekuesni creatio ex nihilo ialah bahwa ada saatnya Yesus tidak ada, ada saatnya

Yesus tidak memiliki keilahian. Kapan ia mulai memilikinya? Mungkin juga ada saatnya kelak

dia tidak ada dan tidak memiliki keilahian. Akibat lain dari pemikiran ini juga mencerahkan

pemikiran negatif akan Yesus Kristus yang kita kenal dengan adopsianisme, sabelianisem

(modalisme) yang menekankan kronologi/gradasi akan waktu keilahian Yesus. Atau dengan

kata lain bahwa konsep creatio ex nihilo Arius menyuburkan penyimpangan mengenai

identitas Kristus dan dengan sendirinya juga Roh Kudus.

5 Ύπόστασις: materia, tema, subjek, dasar, eksistensi, realtas juga dengan pengertian: sostanza, essensi,

sehingga sama dengan pengertian kata “usia” yang telah dibahas sebelumnya.
6 Sabellianisme juga dikenal dengan modalisme yang melihat bahwa Kristus dan Roh Kudus adalah

model Bapa; “ketok-ketoanne” Bapa.
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4. PERIODE NICEA (325)

Konsep Arius mengenai Putra yang adalah creatio ex nihilo banyak disenangi oleh

Kristiani yang memiliki latarbelakang Pagan dan juga beberapa aliran eresi yang menekankan

subordinasi. Creatio ex nihilo juga memisahkan mereka dari pemikiran Platonisme yang sudah

mulai berkembang dalam Gereja. Lagipula pada waktu itu belum ada rumusan secara baku

akan identitas Putra dan Roh Kudus. Oleh sebab itu rumusan subordinasi menjadi lebih masuk

akal sehingga banyak orang mengikuti Arius. Akibatnya Kristiani pada waktu itu terbelah,

memihak Arius dan memihak Alexander, uskup Alexandria. Arius sebenarnya mengungkapkan

gagasannya ini sebelum Aleksander menjadi uskup (313) dan terus berlanjut sampai pada

tahun 318, saat uskup Aleksander mulai berselisih dengan Arius. Aleksander yakin bahwa

Yesus adalah sungguh Allah dan ia berpegang teguh akan konsep ini di keuskupannya. Melihat

situasi semakin meresahkan Kristiani, Alexander mengundang para imam di kota itu,

termasuk Arius, untuk membuat diskusi mengenai trinitas. Dalam diskusi tersebut, Arius

kehilangan pendukung karena sebagian yang sebelumnya berpihak kepadanya, berbalik

mendukung Aleksander. Pendukung Alexander meminta agar uskupnya mengambil suatu

tindakan terhadap Arius dan pengikutnya. Akan tetapi Aleksander tidak bertindak gegabah,

oleh sebab itu ia membuat sinode untuk menimbang masalah ini dan memutuskan tindakan

apa yang harus diambil kepada Arius, walaupun pada akhirnya ia tetap berpegang teguh pada

konsepnya tentang subordinasi. Akibatnya Arius disingkirkan dari Alexandria.

Sebelum ia dieksomunikasi, imam populer ini telah terlebih dahulu bergegas ke kota

Nikomedia. Di sana dia bertemu uskup setempat, Eusebius yang adalah mantan murid

Lucianus. Eusebius mengangkat kasus Arius untuk melawan para uskup di Aleksandria dan

kelihataanya setelah mendegarkan apa yang diceritakan Arius dan mendengarkan ajarannya,

Eusebius bersimpati kepadanya. Dukungan dari tempat lainpun mulai berdatangan kepada

Arius. Di tempat ini Kristiani juga terbelah dua, ada yang memihak dan menentang Arius.

Persoalan teologis subordinasi dalam Kristiani di Timur akhirnya sampai ke Roma

bahkan sampai ke kekaisaran. Maka situasi ini bukan saja menjadi keprihatinan Kristiani,

tetapi juga dari kaisar Konstantinus. Dari segi politik, pembagian ini tidak menguntungkan

kekaisran, oleh sebab itu persoalan harus segera diselesaikan demi kesatuan dan keamanan
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di seluruh wilayah kekaisaran Romawi. Konstantinus berusaha mencari jalan untuk

menyelesaikan masalah ini dengan memanggil para uskup baik itu dari Timur maupun dari

Barat. Pada waktu itu kehadiran uskup yang mendominasi adalah dari Timur, karena memang

pada saat itu keadaan Kristiani di Timur jauh lebih berkembang dibandingkan dengan di Barat.

Jumlah uskup di Timur pun adalah jauh lebih banyak dibandingkan dengan di Barat. Alasan

berikutnya adalah karena persoalan Arius lahir di Timur; walaupun persoalan tersebut sampai

ke Barat, tetapi akibat pemikiran Arius jauh lebih berpengaruh di Timur dibandingkan dengan

di Barat. Maka pada tahun 325 kaisar memprakarsai agar konsili diadakan di Nicea, salah satu

kota yang dianggap netral pada waktu itu untuk kedua kubu yang bertikai. Disamping itu Nicea

adalah salah satu pusat Kristiani yang penting di Timur.

Konstantinus menjunjung perdamaian yang diwujudkan dalam Kristiani dengan

kekaisaran. Dalam pembukaan konsili Nicea, Konstantinus mengatakan bahwa ia sangat

membenci pertikaian, terlebih-lebih karena ajaran iman. Ia menginginkan agar dalam tubuh

Gereja hidup keharmonisan dan damai seharusnya selalu dilaksanakan.

Selama Konsili brlangsung, diskusi smenjadi sangat hangat sekali dan kedua kubu

saling berdebat. Pada akhirnya Konsili merumuskan apa yang kita sebut dengan syahadat

yang kita imani sampai saat ini. Memang, rumusan syahadat konsili Nicea adalah belum

lengkap, karena harus dilengkapi lagi dengan konsili berikutnya, Konstantinopel yang

menambahkan rumusan Roh Kudus. Tentu saja konsili Nicea yang adalah konsili ekumenis

pertama membahas hal-hal lain, seperti katekumen, komuni, tahbisan diakon, diakon

perempuan dan prinsip moral lainnya. Hal terpenting dari konsili ini adalah keberhasilan

untuk merumuskan syahadat Gereja yang benar yang kita gunakan sampai saat ini.



4.1. Rumusan Syahadat Konsili Nicea

Berikut ini adalah reaksi Gereja melalui konsili Nicea yang menentang pendapat Arius.

Reaksi ini kita kenal saat ini dengan Syahadat7 atau Iman Kepercayaan (perhatikan juga

etimologi credo: credere=credit, dipercaya, dipinjampakn; credulitas; credulus-a-um):

SYAHADAT KONSILI NICEA SYAHADAT TATA PERAYAAN EKARISTI

“Kami percaya akan satu Tuhan, Bapa yang

mahakuasa, pencipata langit dan bumi,

segala sesuatu baik itu yang kelihatan

maupun yang tidak kelihatan;

dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, putra

tunggal Bapa, dilahirkan dari Bapa

sebelum segala abad, Allah dari Allah,

terang dari terang, Allah benar dari Allah

benar, dilahirkan bukan diciptakan,

hakikat yang sama dengan Bapa, segala

sesuatu diciptakan, Ia turun dari surga

untuk kita manusia dan untuk

keselamatan kita, dikandung oleh Maria

melalui Roh Kudus, dan menjadi manusia,

Ia disalibkan untuk kita waktu Potius

Pilatus, wafat, dimakamkan dan bangkit

pada hari ketiga menrut Kitab Suci, naik ke

surga dan duduk di sisi kanan Bapa, Ia akan

datang kembali dalam kemuliaan untuk

“Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang

mahakuasa, pencipta langit dan bumi, dan

segala sesuatu yang kelihatan dan tak

kelihatan.

Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra

Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa

sebelum segala abad. Allah dari Allah,

Terang dari Terang, Allah benar dari Allah

benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan,

sehakikat dengan Bapa; segala sesuatu

dijadikan olehNya. Ia turun dari surga

untuk kita manusia dan untuk

keselamatan kita. Dan Ia menjadi daging

oleh Roh Kudus dari Perawan Maria: dan

menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk

kita waktu Pontius Pilatus, Ia wafat

kesengsaraan dan dimakamkan, pada hari

ketiga Ia bangkit, menurut Kitab Suci. Ia

naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan

kembali dengan mulia, mengadili orang

7 Penggunaan terminologi paling tepat dalam Bahasa Indonesia adalah syahadat yang berarti

persaksian, pengikraran atau pengakuan.
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menghakimi orang hidup dan mati dan

kerajaan-Nya tidak akan berakhir, 8

yang hidup dan yang mati; kerajaanNya

takkan berakhir. 9

SYAHADAT PARA RASUL

Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa, pencipta

langit dan bumi.

Dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita,

yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan

Maria; yang menderita sengsara dalam pemerintahan

Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan; yang

turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari

antara orang mati; yang naik ke surga, duduk di sebelah

kanan Allah Bapa yang mahakuasa; dari situ Ia akan datang

mengadili orang hidup dan mati.

8 Syahadat ini diterjemahkan dari versi Yunani, Heinrich Denzinger, Enchiridion Symbolorum, a cura di

Peter Hünermann, Bologna, Edizione Dehoniane, 1996, hlm. 94.
9 Tata Perayaan Ekaristi, Yokyakarta, Kanisius, 1993, hlm. 33-34.



4.2. Posisi Roh Kudus

Arius tidak memberikan pemikiran akan posisi Roh Kudus, ia lebih berkonsentrasi

dengan pemikiran kristologis. Hal ini juga memengaruhi reaksi para Bapa Gereja yang

berkonsentrasi pada pemikiran kristologis untuk menjawab Arius; dan pengikut-pengikut

Arius juga mengesampingkan pemikiran akan Roh Kudus. Praktis Syahadat Nicea hanya

menekankan Putra “ομο-ούσιος=homousios”10 dengan Bapa, untuk menentang rumusan

subordinasi Arius.

Konsili Nicea, dari satu segi berusaha untuk memberikan posisi yang sebenarnya akan

Putra, homousios dengan Bapa dalam hakikat, keilahian dan qualitas, bukan lebih rendah satu

dengan yang lain atau yang satu merendahkan yang lain. Di segi lain, setelah Konsili keadaan

malah bertambah parah, karena bagi sebagian orang pemikiran Arius menjadi pemicu untuk

melanjutkan dan mengembangkan diskusi. Memang para Uskup (kurang lebih 250) mengutuk

ajaran Arius serta pengikutnya. Marcellus dari Ancira adalah salah saatu yang sangat getol

mnengembangkan pemikiran Arius. Dengan latarbelakang pemikiran monarkianisme yang

radikal, ia seakan mendapat dukungan dari Arius. Ia kemdian dihukum pada tahun 336 di

Konstantinopel. Keadaan Gereja semakin terpecah lagi dibandingkan dengan sebelum Konsili

Nicea.

Pada tahun 341, Gereja Barat dan Timur mengeluarkan pendapat bahwa Putra adalah

“ipostasis” dengan Bapa; ini berarti bahwa “ipostasis” memiliki perkembangan, karena kalau

dilihat pengertian dalam bahasa Yunani maka ipostasis juga merujuk pada pengertian

“sostanza=hakikat” atau “essensi=hakikat” yang sama dengan pengertian “usia=hakikat”.

Kata ini juga memiliki pengertian pribadi (lihat catatan kaki sebelumnya). Jadi sebutan Bapa-

Putra dengan “usia” dan “hypostases” mengandung pengertian yang mendua, yaitu hakikat

dan pribadi. Oleh sebab itu dalam diskusi setelah Konsili Nicea, muncul lagi pemikiran untuk

terminologi yang lebih tepat untuk Bapa dan Putra, yaitu kata “prosopon”,11 untuk mengatasi

ambigu hipostasis. Tetapi prosopon ini dalam perkembangan selanjutnya tidak mendapat

tempat, karena lebih menekankan perbedaan antara Bapa dan Putra sedangkan hipostasis

10 Dari kata ούσία, ας (esse, sostansa, hakikat) yang bisa diartikan menjadi: dari esse/sostansa yang

sama atau lebih tepat dengan “con”sonstanza/con-esse, con-hakikat/sehakikat.
11 πρόσωπον: wajah, aspek, kehadiran, figur, pribadi (person).
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tetap mendapat tempat, karena sekaligus menunjukkan kesamaan hakikat Bapa-Putra dan

sekaligus juga perbedaan dalam bentuk pribadi.

Aezius dan Eunomius adalah juga pendukung berat Arius. Mereka memperjuangkan

arianisme secara radikal dengan mengatakan bahwa keilahian Putra tidak sama dengan

Bapa.12 Putra jelas ditempatkan lebih rendah karena dilahirkan. Putra adalah tuhan nomor

dua yang diciptakan Bapa untuk menciptakan dan mengontrol ciptaan di dunia (gnosticisme).

Pada tahun 360 sementara para Bapa Gereja masih sibuk mempertahankan posisi

Putra, diskusi diperlebar lagi dengan posisi Roh Kudus. Para “homousiani” tidak meragukan

posisi Roh Kudus yang “homousios” dengan Bapa dan Putra; tetapi yang lain (ariani),

menganggap Roh Kudus lebih rendah dari Bapa dan Putra, dan sebagai ciptaan. Kemudian

pada tahun 370 dan 378, berkat buku Eusebius, di bawah pimpinan paus Damasus, syahadat

Nicea ditekankan kembali dengan satu “usia” dan tiga “hipostases” (bentuk jamak) dalam

pengertian satu esse/kodrat/hakikat/sostanza dan tiga pribadi yang kemudian dibawa ke

dalam Konsili Konstantinopel pada tahun 381. Konsep ini kemudian menjadi syahadat dari

Konsili itu, yang menekankan keilahian Roh Kudus untuk menambahkan syahadat dari konsili

Nicea. Sejak Konsili ini, arianisme lebih berkembang di Timur dan di Eropa utara

(Jerman/negara barbar), tetapi di Barat tidak begitu berkembang.

5. PERIODE KONSTANTINOPEL (381)

Menjelang Konsili Konstantinopel, diskusi mengenai Roh Kudus semakin hangat dan

diskusi mengenai Bapa-Putra juga masih tetap berlangsung. Athanasius adalah salah satu

Bapa Gereja yang memberikan perhatian khusus pada Roh Kudus. Athanasius menegaskan

bahwa Roh Kudus bukanlah ciptaan. Roh Kudus juga adalah sehakikat dengan Bapa. Selain itu,

Roh Kudus adalah sama dengan Putra. Segala sesuatu yang dimiliki Putra juga dimiliki oleh

Roh Kudus. Pada diskusi ini kita dapat melihat bahwa gambaran Trinitaris mulai muncul secara

serius yang sebelumnya belum pernah terjadi. Selanjutnya, Athanasius mengembangkan

teologi trinitas yang lengkap dibandingkan para pendahulunya, dengan menekankan bahwa

Bapa, Putra, dan Roh Kudus sehakikat. Athanasius berusaha menyingkirkan subordinasi yang

terungkap dalam ajaran para heresi (bukan hanya dari arianisme, tetapi juga subordinasi

12 ανομούσιος: tidak sama.
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sebelumnya yang juga masih tetap ada). Akan tetapi yang belum terungkap dengan jelas

dalam pendirian Athanasius ini ialah perbedaan antara ketiga Pribadi.

Rumusan Trinitaris mulai terbentuk berkat pemikiran Athanasius, kemudian

dilengkapi dan dirumuskan lebih baik oleh para Bapa Kapadocia (Gregorius Nazianzus,

Gregorius Nissa dan Basilius Agung). Ketiga tokoh ini memfokuskan pemikiran pada

identifikasi masing-masing dari ketiga pribadi Tritunggal. Mereka sekaligus mengoreksi

penggunaan terminologi ipostasis dan Ousia yang digunakan secara sinonim dalam Konsili

Nicea. Identifikasi itu dilakukan dengan pembatasan istilah pada kata ousia yang ditetapkan

sebagai hakikat keilahian dan ipostatis ditetapkan sebagai Pribadi=prosopon.13 Berkat

mereka, ketiga pribadi (Bapa, Putra dan Roh Kudus) diberi kekhasannya sendiri, yakni Bapa

sebagai asas dan dasar, Putra Sang pelaksana dan Roh Kudus mengakhiri atau menyelesaikan

pekerjaan itu. Mereka sekaligus menunjukkan keilahian yang sama dari ketiganya. Identifikasi

dari tiap pribadi itu digerakkan suatu usia/esse yang sama yakni ketiganya bergerak dalam

“Karya Allah”. Di sinilah letak keunggulan rumusan trinitas dari Bapa Kapadocia, yaitu mereka

berhasil menunjukkan secara cemerlang ajaran trinitas sekaligus mempertahankan kesatuan

(hakikat) maupun perbedaan dari masing-masing pribadi terlebih dalam kerangka karya

penyelamatan Allah. Rumusan mereka akan Roh Kudus dan trinitas diterima dalam Konsili

Konstantinopel.

Rumusan Syahadat Konsili Konstantinopel

13 Perlu diketahui bahwa sebelum itu ada banyak penafsiran yang berbeda terhadap penggunaan  kata

ousia dan ipostasis.



Patrologi 2
STFT Widya Sasana, Malang

19

SYAHADAT KONSTANTINOPEL SYAHADAT TATA PERAYAAN EKARISTI

dan akan Roh Kudus, yang adalah Tuhan

dan memberikan kehidupan, Ia berasal

dari Bapa, yang bersama-sama dengan

Bapa dan Putra harus dihormati dan

dimuliakan, yang telah bersabda melalui

para nabi;

dan dalam Gereja yang satu, kudus, katolik

dan apostolik; kita mengakui hanya satu

baptisan untuk penghapusan dosa dan kita

menanti kebangkitan orang mati dan

kehidupan yang akan datang. Amen.” 14

Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan

yang menghidupkan; Ia berasal dari Bapa

dan Putra. Yang serta Bapa dan Putra

disembah dan dimuliakan; Ia bersabda

dengan perantaraan para nabi.

Aku percaya akan Gereja yang satu,

kudus, katolik dan apostolik. Aku

mengakui satu pembaptisan akan

penghapusan dosa. Aku menantikan

kebangkitan orang mati dan hidup di

akhirat.” 15

SYAHADAT SINGKAT/PARA RASUL

Aku percaya akan Roh Kudus,

Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,

pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal.

Amin.

Dari rumusan syahadat Yunani – Indonesia, kita bisa melihat bahwa syahadat versi

Yunani hanya memiliki satu subyek, yang diucapkan pada awal rumusan, sedangkan syahadat

Bahasa Indonesia memiliki lima subyek (satu kali pada Nicea dan empat kali pada

Konstantinopel). Syahadat versi Yunani merupakan satu kesatuan dalam arti, hanya satu

kalimat dengan cukup satu subyek, sedangkan versi Indonesia terdiri dari banyak kalimat.

Konsili Konstantinopel tidak mengubah rumusan syahadat Konsili Nicea, tetapi hanya

menambahkan rumusan mengenai Roh Kudus dan Gereja seperti yang telah dikutip pada

14 Syahadat ini diterjemahkan dari versi Yunani, Heinrich Denzinger, Enchiridion Symbolorum, a cura di

Peter Hünermann, Bologna, Edizione Dehoniane, 1996, hlm. 94.
15 Tata Perayaan Ekaristi, Yokyakarta, Kanisius, 1993, hlm. 34-35.
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deklarasi Konsili tersebut. Dengan rumusan tambahan ini, maka syahadat Gereja menjadi

lengkap yang dipakai sampai saat ini.

Setelah anda memperhatikan perjuangan para Bapa Gereja untuk merumuskan

syahadat, setelah anda melihat kesulitan untuk mencari rumusan dan terminologi yang cocok

untuk Bapa-Putra-Roh Kudus, setelah anda melihat bagaimana mereka mempertahankan dan

membela iman yang benar, maka perhatikan rumusan syahadat versi Panjang dan Pendek

dari Tata Perayaan Ekaristi yang nota bene di Indonesia selalu menggunakan versi yang

pendek. Bandingkan kedua versi tersebut, dan setelah mempelajari Konsili Nicea dan

Konstantinopel, apa pendapat anda mengenai usia, homousios dan hipostasis dalam syahadat

yang Pendek? Apakah rumusan syahadat pendek dapat menjawabi rumusan iman? Untuk itu

perhatikan rumusan syahadat versi panjang dan Pendek dan berilah kesimpulan stelah kita

membahas usia dan ipostasis sebagai prinsip dasar kristologi dan trinitas.

Dengan mempelajari syahadat ini, demi kepetingan iman dan liturgi, diharapkan para

mahasiswa bisa memutuskan syahadat mana (panjang atau pendek) yang lebih menekankan

ajaran iman.
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SYAHADAT VERSI PANJANG SYAHADAT VERSI PENDEK

Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang

mahakuasa, pencipta langit dan bumi, dan

segala sesuatu yang kelihatan dan tak

kelihatan.

Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra

Allah yang tunggal.

Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad.

Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah

benar dari Allah benar. Ia dilahirkan,

bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa;

segala sesuatu dijadikan olehNya. Ia turun

dari surga untuk kita manusia dan untuk

keselamatan kita.

Dan Ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari

Perawan Maria: dan menjadi manusia. Ia

pun disalibkan untuk kita waktu Pontius

Pilatus, Ia wafat kesengsaraan dan

dimakamkan, pada hari ketiga Ia bangkit,

menurut Kitab Suci. Ia naik ke surga, duduk

di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia,

mengadili orang yang hidup dan yang

mati; kerajaanNya takkan berakhir.

Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan

yang menghidupkan; Ia berasal dari Bapa

dan Putra. Yang serta Bapa dan Putra

disembah dan dimuliakan; Ia bersabda

dengan perantaraan para nabi.

Aku percaya akan Gereja yang satu, kudus,

katolik dan apostolik.

Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang

mahakuasa, pencipta langit dan bumi.

Dan akan Yesus Kristus, yang tunggal,

Tuhan kita,

yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan

oleh Perawan Maria; yang menderita

sengsara dalam pemerintahan Pontius

Pilatus, disalibkan, wafat, dan

dimakamkan, yang turun ke tempat

penantian, pada hari ketiga bangkit dari

antara orang mati; yang naik ke surga,

duduk di sebelah kanan Bapa yang

mahakuasa; dari situ ia akan datang

mengadili orang hidup dan mati.

Aku percaya akan Roh Kudus,

Gereja Katolik yang kududs, persekutuan

para kudus, pengampunan dosa
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Aku mengakui satu pembaptisan akan

penghapusan dosa.

Aku menantikan kebangkitan orang mati

dan hidup di akhirat.

(Tata Perayaan Ekaristi, Yokyakarta,

Kanisius, 1993, hlm. 33-35.)

kebangkitan badan, kehidupan kekal.

Amin.

(Tata Perayaan Ekaristi, Yokyakarta,

Kanisius, 1993, hlm. 33.)

Hendaknya para mahasiswa memegang perbedaan kedua rumusan ini, sehingga

memberikan pemahaman akan usia dan ipostasis. Pemikiran ini menjadi suatu pegangan

untuk perkuliahan berikutnya pada disiplin teologi, terlebih-lebih dalam dogma, ristologi,

trinitas dan eklesiologi. Akhirnya prinsip usia dan ipostasis hendaknya menjadi dasar iman,

pegangan hidup dan berpastoral.

6. PERIODE KONSILI EFESUS (431)

Dalam periode satu abad sejak Konsili Nicea, diskusi para Bapa Gereja praktis berkisar

pada trinitas, identitas Bapa-Putra-Ron Kudus. Menjelang Konsili Efesus, persoalan kristologi

kembali menjadi bahan pembicaraan. Pusat persoalan ialah: Siapakah Yeus Kristus itu? Dia itu

Allah atau manusia? Atau Allah dan sekaligus manusia? Berapa pribadi yang dimiliki Kristus,

dua atau satu? Pemicu diskusi ini adalah Nestorius, jebolan sekolah Antiokia.

Nestorianisme adalah juga suatu eresi yang memiliki pengaruh yang sangat besar di

dalam sejarah kristologi. Kalau arianisme dan pengikutnya membawakan nama sekolah

Alexandria dan “efek sampingan”. Nestorianisme membawakan nama sekolah Antiokia dan

“efek sampingan”. Memang sejak pendirian kedua sekolah ini, masing-masing sekolah selalu

menunjukkan kekhasannya di dalam ilmu pengetahuan, eksegese, teologi, kristologi dan

kelihatannya hal eresi juga menjadi suatu persaingan. Kalau arianisme adalah eresi kekhasan

sekolah Alexandria yang praktis banyak dipengaruhi pemikiran Platonisme, sedangkan

Nestorianisme adalah kekhasan sekolah Antiokhia yang dikembangkan oleh Nestorius yang

bisa dikatakan dipengaruhi Stoicisme.

6.1. Riwayat Hidup Nestorius
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Nestorius lahir sekitar tahun 381 di Siria, kemudian pada tahun 428 ditahbiskan

menjadi uskup di Konstantinopel dan dibentuk di sekolah Antiokia. Terpilih menjadi uskup

Konstantinopel dengan suatu kontroversi di kalangan para imam, karena ia sendiri tidak layak

dan pantas untuk jabatan itu, baik dari segi intelektual maupun segi kebajikan. Tetapi dengan

politik dan negosiasi ia bisa lolos untuk terpilih menjadi uskup. Pada waktu jabatan itulah ia

membuat suatu ajaran yang mengandung kontrovresi di kalangan pendukung dan lawannya.

Setelah ia di exkomunikasi, ia mengungsi ke sebuah biara dan kemudian pindah ke padang

gurun Libia.

6.2. Ajaran

Selama pemerintahannya, ia selalu bersaing dengan uskup Alxandria, yang pada waktu

itu dipegang oleh Cirillus. Sekolah Antiokia, sebagaimana tandingan dari sekolah Alexandria

menekankan aspek keilahian Kristus dan mengesampingkan kemanusiaannya, sedangkan

sekolah Antiokia sebaliknya, menekankan kemanusiaan Yesus dan mengesampingkan

keilahiannya. Dengan latarbelakang pemikiran ini, Nestorius menolak theotókos dan

mengatakan bahwa Maria adalah “christotókos”16 (Maria ibu Kristus) yang hanya

menekankan kemanusiaan Kristus. Kristiani sejak Konsili Nicea sudah mengimani bahwa

Maria adalah sungguh ibu Tuhan. Sikap Nestorius ini dengan sendirinya menolak Maria

sebagai ibu Tuhan (theotókos).17 Melihat kesalahan yang dilakukan uskup Konstantinopel,

yang sebenarnya pada waktu itu pusat karakter sekolah Antiokia bukan lagi berada di tempat

sekolah itu, tetapi sudah berpindah ke Konstantinopel. Cirillus yang bertindak atas nama

pemimpin sekolah Alexandira langsung menegur Nestorius. Tetapi Nestorius mengabaikan

teguran itu dan tetap bertekun pada ajarannya. Atas inisiatif Cirillus, pada tahun 431 diadakan

kosili ekumene yang ketiga (konsili Nicea dan Costantiopel adalah konsili ekumene pertama

dan kedua) dengan izin Teodosius, kaisar di Konstantinopel.18

16 Χριστοτόκος. Χριστος: yang terurapi atau munyak pengurapan.
17 θεοτόκος
18 Pada waktu kosnisili ini, kekaisaran romawi telah dibagi menjadi dua, yaitu romawi dan

Konstantinopel, kekaisaran Barat dan Timur.
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Sebenarnya, Nestorius tidak mengemukakan ajarannya itu murni dari pemikirannya,

melainkan dipengaruhi oleh Paulus dari Samosata yang mengembangkan eresi adopsionisme

di Antiokia. Dengan demikian, jalan pikirannya adalah sebagai berikut: Yesus adalah melulu

manusia dan berkat adopsi, ia menjadi Kristus. Pada awalnya Yesus memiliki satu kodrat yaitu,

manusia dan setelah pengangkatannya ia memiliki dua kodrat dan memeiliki dua usia yang

secara terpisah. Nestorius dan pengikutnya mempertahankan dengan ngotot bahwa Kristus

memiliki dua usia dan dua ipostasis.

6.3. Konsili Efesus

Konsili Efesus praktis mengulangi keputusan konsili Nicea dan Konstantinopel yang

kita gunakan sampai sekarang, tetapi dalam bentuk yang panjang. Memang kita tidak bisa

disangkal bahwa konsili Efesus ini lebih merupakan politik, problem pribadi antara Nestorius

dan Cirillus yang mempertahankan gengsi kedua sekolah. Hal ini bisa dilihat dari latarbelakang

konsili, yaitu atas prakarsa Cirillus, uskup Alessandria.

Kita memiliki surat kedua Cirillus kepada Nestorius yang menginformasikan kepada

kita posisi ajaran konsili Efesus.19 Cirillus menentang tesis Nestorius. Cirillus dalam suratnya

itu mengatakan bahwa Sabda telah menjadi manusia yang tidak dapat terpikirkan manusia,

yang disebut dengan Putra manusia, yang sekaligus manusia dan Tuhan tetapi satu Kristus

dan Putra. Ia memiliki keilahian dan kemanusiaan dan yang satu tidak menghilangkan atau

merendahkan yang lain. Dengan demikian, para kudus (Bapa Gereja) tidak memiliki keraguan

untuk menyebut Maria sebagai ibu Tuhan dan tentu juga ibu Yesus, karena ia melahirkan

Kristus yang sekaligus manusia.

Surat Cirillus ini adalah suatu jawaban dari surat kedua Nestorius yang

menginformasikan kepada kita mengenai ajarannya.20 Pada awalnya ia mengatakan bahwa ia

percaya kepada iman para Bapa Gereja, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra tunggal

Bapa dan juga mengakui iman yang sebenarnya itu, nama umum dari keilahian dan

kemanusian yang keduanya menyatu, sehingga Yesus memiliki dua kodrat. Nestorius

19 H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, Definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, a cura

di Peter Hünermann, Bologna, EDB, 1996, hlm. 141-143.
20 H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, hlm. 143-145.
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menyanggah keilahian Kristus, karena yang ilahi tidak mungkin menderita, mati dan

dimakamkan. Oleh sebab itu, Yesus adalah bukan Kristus Tuhan tetapi hanya manusia.

Kelahiran Yesus adalah bukan suatu kelahiran yang ilahi, tetapi melulu kelahiran manusiawi.

Kemudian ia mengutip banyak referensi Kitab Suci yang mengungkapkan segi kemanusiaan

Yesus. Kemudian pada akhir dari surat itu ia mengatakan bahwa kita tidak perlu memikirkan

secara pusing keilahian Yesus, karena Ia adalah hanya manusia biasa.

Kemudian Cirillus menulis surat yang ketiga kepada Nestorius yang sekaligus

merupakan hasil dari kosili di Efesus. Surat ini berisikan 12 hukuman bagi Nestorius dan

pengikut-pengikutnya:21

1. Terkutuklah dia jika ada yang tidak mengakui bahwa Emmanuel adalah Tuhan, dengan

sendirinya menyangkal Santa perawan Maria ibu Tuhan yang telah melahirkan Sabda

yang telah menjadi daging yang adalah Tuhan.

2. Terkutuklah dia jika ada yang tidak mengaku bahwa Sabda yang telah mengambil

bentuk daging manusia yang adalah Kristus, sungguh manusia dan Tuhan sekaligus.

3. Terkutuklah dia jika ada yang membagi kesatuan Kristus ke dalam dua sostanza

dengan menekankan kelayakan satu dengan yang lain dalam bentuk kuasa atau

kekuatan.

4. Terkutuklah siapa saja yang mengajarkan dua persona atau dua sostanza akan Kristus

yang dibedakan dengan Sabda Tuhan.

5. Terkutuklah dia jika ada yang mengatakan bahwa Kristus adalah manusia

pembonceng/penggendong Tuhan, atau tidak sungguh manusia melainkan hanya

mirip dengan manusia.

6. Terkutuklah dia jika ada yang mengatakan bahwa Sabda Bapa adalah Tuhan dari

Kristus, dan tidak mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan manusia sekaligus

menurut Kitab Suci.

7. Terkutuklah dia jika ada yang menyatakan bahwa Yesus adalah seperti manusia untuk

melaksanakan perbuatan Sabda Tuhan.

8. Terkutuklah siapa yang mengatakan bahwa manusia yang dikandung (sabda yang

berinkarnasi) harus disembah, dimuliakan “dengan” Sabda Tuhan, disebut “dengan”

21 H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, hlm. 147-149.
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Tuhan yang sepertinya Tuhan dengan persona lain, (seharusnya dihormati,

dimuliakan, disembah sekaligus).

9. Terkutuklah dia jika ada yang mengatakan bahwa Kristus telah dimuliakan oleh Roh

Kudus yang memberikan kekuatan yang berasal dari luar diri Kristus, (seharusnya Roh

Kudus yang bekerja, adalah dirinya sendiri, bukan terpisah dari luar dirinya).

10. Terkutuklah dia yang mengatakan bahwa Kristus mempersembahkan diri untuk

dirinya sendiri dan bukan untuk kita, (Dia tidak butuh persembahan untuk menebus

dosa-dosa).

11. Terkutuklah dia yang tidak mengakui bahwa tubuh Kristus adalah sungguh-sungguh

tubuh Tuhan yang berinkarnasi, melainkan menyebutkan tubuh yang lain yang layak

untuk Sabda Tuhan.

12. Terkutuklah dia yang tidak mengakui bahwa Sabda Tuhan telah menderita, disalibkan,

mati dan bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kehidupan.

Kalau kita memperhatikan kutukan ini, maka kita dapat mengatakan bahwa masalah

yang diperbincangkan adalah keilahian dan kemanusiaan Kristus yang mau tidak mau

menyangkut masalah hakikat. Kalau Yesus Kristus adalah sekaligus manusia dan Tuhan, maka

bagaimana dengan hakikat (esse)-Nya? Menurut Nestorius dan pendukungnya, Ia memiliki

hanya hakikat manusiawi.

Pada akhir konsili, para peserta konsili merumuskan iman, dengan tidak merubah

rumusan Konsili Nicea dan Konstantinopel, hanya menambahkan penjelasan pada bagian

Kristus dan Maria serta rumusan untuk melawn pendapat Nestorianisme:

“Kami mengakui Ysus Kristus, Putra tunggal Bapa, sungguh Tuhan dan sungguh manusia;

memiliki jiwa dan tubuh, dilahirkan dari Bapa dan memiliki keilahian kekal, lahir dari

perawan Maria menurut kemanusiaan untuk keselamatan kita, memiliki kodrat

keilahian yang sama dengan Bapa, memiliki kodrat manusiawi yang serupa dengan kita,

akan tetapi di dalam dirinya menjadi satu kesatuan yang manusiawi dan ilahi; dengan

demikian kami mengakui hanya satu Kristus, satu Putra dan satu Tuhan. Kami mengakui
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santa Perawan Maria ibu Tuhan yang melahirkan Sabda Tuhan yang berinkarnasi dan

menjadi manusia.”22

Setelah para Bapa Gereja menyelesaikan masalah keilahian Kristus, sekarang muncul

masalah yang baru lagi yang praktis konsekuensi dari rumusan para Bapa Gereja yang tidak

melihat “efek samping” dari rumusan mereka sebelumnya. Dalam konsili di Efesus, para

peserta Konsili merumuskan bahwa Kristus adalah sungguh Tuhan dan sungguh manusia.

Dengan demikian, beberapa orang menafsirkannya keliru sehubungan dengan kemanusiaan

dan keilahian Yesus Kristus. Salah satu pencetus gagasan ini adalah Eutiche23 yang

mengatakan bahwa sebelum inkarnasi, Kristus memiliki dua kodrat dan sesudah inkarnasi

hanya satu kodrat saja, yaitu yang manussiawi.24 Tetapi di tempat lain ia mengatakan bahwa

Kristus tidak memiliki kodrat seperti yang kita miliki, karena ketika Maria menerima kabar

gembira dari malaekat Gabriel, dengan berkata bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan

kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang akan kau lahirkan

itu akan disebut, Anak Allah, (Luk 1:35). Sebagaimana Roh Kudus berada di dalam diri Maria,

maka tubuh yang dikandungnya, adalah bukan tubuh manusia,25 melainkan hanya yang ilahi.

7. PERIODE CALCEDONIA (451)

Sesudah konsili Efesus pendukung Nestorius tetap kuat dan berusaha

mempertahankan pendapat pemikiran tokohnya. Oleh sebab itu diadakan konsili Calcedonia,

tahun 451, yang menghasilkan keputusan untuk meneguhkan posisi iman Gereja yang

melawan pengikut Nestorius.

Pada konsili ini tetap meneguhkan syahadat Konsili Nicea dan Konstantinopel

demikian juga nanti pada konsili Konstantinopel II. Kemudian konsili ini memberikan rumusan

yang berkenaan dengan masalah eresi yang berkembang pada saat itu, yaitu para pengikut

Nestorius dan Eutiche. Berikut ini keputusan-keputusan konsili Calcedonia:

22 H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, hlm. 153.
23 Eutiche hidup dari tahun 378-454, dan menjadi pertapa dari kecilnya di dekat Konstantinopel.
24 H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, hlm. 165.
25 H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, hlm. 161.
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1. Dengan mengikuti teladan para Bapa Gereja, maka kami mengajarkan untuk mengakui

bahwa hanya ada satu Putra, Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh manusia dan sungguh

Tuhan, sempurna dalam keilahian dan kemanusiaan, memiliki jiwa dan badan, con-

sostanza dengan Bapa dalam keilahian dan con-sostanza dengan kita dalam hal

kemanusiaan, sama dengan kita kecuali dalam hal dosa; secara ilahi dilahirkan dari

Bapa dan dilahirkan kepada kita untuk keselamatan kita dari perawan Maria, ibu

Tuhan.

2. Satu Kristus, tetapi memiliki dua kodrat tanpa ada pertentangan satu sama lain, tidak

berubah, tidak terpisahkan, tidak terbagi, kedatangannya ke dunia tidak mengurangi

keilahiannya tetapi tetap mempertahankan keduanya (ilahi dan manusiawi) di dalam

satu persona atau ipostasis; ia tidak terbagi menjadi dua persona tetapi satu Putra,

Tuhan dan Yesus Kristus yang telah diajarkan oleh para nabi dan dilanjutkan para bapa

gereja.26

3. Simoni: Kalau seorang uskup mentahbiskan karena uang, kalau memperjual belikan

rahmat yang sebenarnya tidak bisa dilakukan, jika menahbiskan seoarng uskup, uskup

pembantu, imam, diakon atau mengangkat posisi kedudukan pemerintahan gereja,

atau tugas-tugas yang lain karena disogok, maka ia akan kehilangan jabatannya

(kedudukannya). Sedangkan mereka yang telah tertahbis karena kasus ini, maka perlu

dilihat kemampuannya dan kelayakannya. Siapa yang menjadi perantara pada

pekerjaan yang haram dan memalukan ini, harus turun dari jabatannya dan

diekskomunikasi.27

8. PERIODE KONSTANTINOPEL II (553)

Sesudah konsili Calcedonia, situasi Gereja berjalan lancar-lancar saja karena telah

memiliki pedoman untuk membimbing umat beriman pada jalan iman. Sehingga eresi yang

lain bisa dinilai berdasarkan keputusan-keputusan konsili tersebut. Bahkan pada konsili

Konstantinopel yang kedua pada tahun 553 praktis tidak memiliki keputusan yang baru, hanya

26 H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, hlm. 169-171.
27 H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, hlm. 171.
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mengikuti hasil Konsili-konsili sebelumnya dengan cara menegaskan kembali, untuk

menjawabi beberapa tokoh eresi yang muncul atau pengembangan eresi sebelumnya. Berikut

ini beberapa anatema bagi mereka yang tidak mengikuti ajaran iman:28

1. Terkutuklah dia yang tidak mengakui bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus memiliki

hanya satu kodrat atau sostanza, hanya satu kebajikan dan potensi, meskipun mereka

trinitas con-snstanza, hanya satu keilahian untuk disembah dalam tiga ipostasis atau

persona. (Hanya satu Tuhan yang darinya datang semua yang ada; hanya satu Yesus

Kristus, melaluinya semua yang ada; hanya satu Roh Kudus di dalamnya semua yang

ada.)

2. Terkutuklah dia yang tidak mengakui kekekalan Sabda dan kemudian turun dari surga,

dikandung oleh santa Perawan Maria dan selalu perawan dan lahir darinya.

3. Terkutuklah jika seseorang menyatakan bahwa Sabda Tuhan yang memngerjakan

keajaiban bukan Kristus yang telah menderita dan yang tidak lahir dari Maria, atau

sesuatu esse lain yang bekerja di dalam dirinya, dan tidak mengakui hanya satu Yesus

Kristus, Sabda yang berinkarnasi dan menjadi manusia.

4. Terkutuklah jika seseorang mengatakan bahwa kesatuan Sabda dengan manusia

hanya karena perintah dari rahmat, atau hanya pelaksanaan, atau hanya sekedar

kehormatan, atau dalam kekuasaan, atau dalam kebaikan, (karena nestorianisme

memisahkan antara Sabda dan Putra, mengatakan dua persone) dan jika tidak

mengakui bahwa Sabda yang menjadi daging memiliki jiwa dan pikiran, dan jika tidak

mengakui Kristus adalah trinitas (karena pengikut Nestorius seperti Apollinarius dan

Eutiche menyangkal yang ilahi dan berbicara kesatuan dengan percampuran).

5. Terkutuklah jika seseorang memiliki kecenderungan untuk berbicara akan dua

perseone atau ipostasis di dalam Kristus, kemudian seseudah itu berbicara hanya

memiliki satu ipostasis karena kelayakan, kehormatan dan tidak mengakui bahwa

Sabda menjadi daging dan dengan demikian hanya memiliki satu ipostasis, yaitu hanya

satu persona (pribadi) dari Yesus Kristus.

6. Terkutuklah jika seseorang menyatakan bahwa Maria tidak sungguh ibu Tuhan, atau

jika mnyebut Maria ibu Yesus dan ibu Kristus yang menganggapnya bahwa Kristus

28 H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum, hlm. 237-245.
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bukan Tuhan, dan tidak menyatakan bahwa ia ibu Tuhan yang telah dinyatakan konsili

Calcedon.

7. Terkutuklah jika seseorang mengatakan dua kodrat29 dan tidak mengakui bahwa

dalam keilahian dan kemanusiaan seharusnya hanya Yesus Kristus, dengan alasan ini

diakui dengan memiliki dua kodrat yang berbeda dan merupakan suatu pembagian

kodrat, dan jika menyebutkan pluralitas kodrat dan ipostasis dari Sabda yang

berinkarnasi.

8. Terkutuklah jika seseorang mengaku persatuan dua kodrat ilahi dan manusiawi dan

kemudian ia berbicara hanya satu kodrat dari Sabda yang berinkarnasi yang menunjuk

hanya pada satu kodrat atau ilahi atau manusiawi Kristus.

9. Terkutuklah jika seseorang mengatakan bahwa Kristus disembah pada dua kodrat,

satu untuk Sabda Tuhan dan yang satu lagi untuk manusia; atau hanya menekankan

yang manusiawi dan mengesampingkan yang ilahi dengan demikian menyembah

Kristus yang bukan Sabda yang berinkarnasi.

10. Terkutuklah jika seseorang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus yang tersalib dengan

tubuhnya, sungguh Tuhan di dalam kemuliaan dan satu kesatuan dengan trinitas.

11. Terkutuklah siapa yang tidak mengekskomunikasi Arius, Eunomius, Macedonius,

Apollinare, Nestorius, Eutiche, Origenes dan eretik yang lain bersama dengan tulisan-

tulisan mereka yang telah disingkirkan Gereja, atau mengakui doktrin yang sama dari

eresi yang telah disebutkan sebelumnya.

12. Terkutuklah siapa yang mempertahankan pendapat Teodorus dari Mopsuestia yang

mengatakan bahwa Sabda dan Kristus adalah bukan sama dengan Yesus sebagai

manusia sehingga tidak layak menderita dan mati di salib; juga manusia Yesus adalah

lebih rendah dari Kristus sehingga perlu dibaptis dalam nama bapa, Putra dan Roh

Kudus, dan melalui pembaptisannya ia menerima rahmat dari Roh Kudus yang

membuatnya sama dengan Sabda Tuhan.

13. Terkutuklah jika seseorang melawan keputusan konsili Efesus atau mengikuti ajaran

Nestorius atau ajaran pengikutnya, atau melawan kutukan (anatema) yang disebutkan

oleh Cirillus.

29 Φύσις: Natura, kondisi, qualitas, forma, karakter, species.
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14. Terkutuklah jika seseorang mempertahankan surat Ibas dari Persia yang menyangkal

bahwa Sabda berinkarnasi menjadi manusia pada ibu Tuhan yang selalu perawan,

yang mengatakan bahwa dari Maria lahir manusia biasa dan yang menuduh Cirillus

sebagai eretik yang mengutuk Nestorius.



RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

====================================================================================================================

A. IDENTITAS MATA KULIAH
1. Kode Matakuliah : P 024/ Patrologi II (Perkemgangan Trinitas)
2. SKS/JP : 2 SKS/2 JP
3. Prasyarat : Lulus Pengantar Teologi
4. Semester/Tahun   AK : Genap/2015-2016
5. Dosen : Dr. Edison R.L. Tinambunan

B. DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan kepada mahasiswa pengetahuan tentang Patrologi Praktis (Perkemgangan Trinitas) yang
meliputi tujuan belajar perkembangan trinitas, metodologi, ajaran dan implikasi pada Gereja saat ini. Tujuannya adalah supaya
mahasiswa memiliki pemahaman yang baik tentang pokok-pokok yang dibahas dan dapat mempergunakan pengetahuan tersebut untuk
menjelaskan Patrologi dalam perkembangan trinitas. Perkuliahan akan membahas sejarah trinitas yang menjadi pokok bahasan dalam
seluruh semester dan perkembangan dari tahun sebelumnya mengenai filsafat platonisme dan stoicisme.

C. CAPAIAN AKHIR PEMBELAJARAN
Di akhir perkuliahan, para mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan yang baik dan mampu menjelaskan perkembangan trinitas dan
pokok ajaran trintias tersebut yang menjadi dasar dan ajaran iman Kristiani. Mahasiwa juga diharapkan untuk memperoleh pengetahuan
umum akan pembelajaran trinitas yang akan dibutuhkan untuk Patrologi Praktis dan dalam kehidupan.



D. TABEL RENCANA PEMBELAJARAN

NO POKOK BAHASAN/
SUB POKOK BAHASAN

KEMAMPUAN AKHIR YANG
DIHARAPKAN

MATERI PEMBELAJARAN DAN PROSES
PEMBELAJARAN

JP SUMBER BAHAN
(REFERENSI)

1 Pertemuan 1
Pengantar Umum
Kuliah

Mahasiswa memahami informasi-
informasi pendahuluan tentang
perkuliahan

Dosen menyampaikan keseluruhan
rencana studi: penyampaian silabus,
bibliografi, tugas, penilaian, serta
kesepakatan teknis lain

2 JP Silabus

2
Pertemuan 2-3
Sejarah Trinitas
sebelum Nicea

Mahasiswa memahami dan mengerti
latarbelakang trinitas sebelum nicea
Indikator:
1. Mahasisa mampu menjelaskan cara

perkembangan trintias sebelum
Nicea

2. Mahasisa mampu melihat pengaruh
filsafat platonisme dalam pemikiran
Nicea

1. Deosen menjelaskan latar belakang
pemikiran trinitas sejak abad bertama
sampai dengan 325

2. Dosen menjelaskan unsur-unsur
penting ajaran trinitas, dengan
pertanyaan mendasar adalah siapakah
Yesus Kristus itu?

4 JP Berardino, Angelo di (Ed.).
Patrologia, Vol. 3-5. Casale
Monferrato: Marietti, 1992.

3 Pertemuan 4:
Arius dan hidup

Maasiswa memahami dan mengerti
hidup Arius dalam sejarah Kristiani
Indikator:
1. Mahasisa mampu menjelsankan

hidup dan sitausi Alexandria tempat
Arius hidup

2. Mahasisa mampu menjelaskan
pendidikan yang melatarbelakangi
hidup Arius

1. Deosen menjelaskan latar belakang
hidup dan pendidikan Arius, terlebih
pendidikan filsafat platonismenya

2. Dosen menjelaskan situasi sosial
budaya Alexandria tempat Arius tinggal
dan menimba pengetahuan

2 JP



4 Pertemuan 5:
Latar belakang ajaran
Arius

Mahasiswa mampu mengetahui
latabelakang pemikiran yang
memengaruhi Arius
Indikator:
1. Mahasiswa mampu mengetahui

filsafat yang medasarinya
2. Mahasiswa mampu mengetahui

pendidikan yang dipelajari
3. Mahasiswa mengetahui pengaruh

sekolah Alexandira

1. Dosen menerangkan latarbelakang
pemikiran dan ajaran Arius dan
konsepnya tentang Dogma

2. Dosen menjelaskan sifat pendidikan
Alexandria yang melatarbelakangi
pemikiran Arius

3. Dosen menjelaskan kekhasan sekolah
Alexandria yang kuat dengan
platonisme

2 JP

5 Pertemuan 6
Ajaran Arius

Mahasiswa mampu mengetahui ajaran
Arius
Indikator:
1. Mampu mengetahui teori

subordinasi yang adalah ajaran
Arius

2. Mampu mengetahui kekhasan
subordinasi

3. Mengetahui implikasi sub ordinasi
sehubungan dengan trinitas

1. Dosen menenrangkan subordinasi yang
dikembangkan oleh Arius

2. Dosen menerangkan kekhasan ajaran
sub ordinasi

3. Dosen menerangkan akibata kefatalan
teori sub ordinasi dari ajaran Arius

2 JP

6 Pertemuan 7:
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perkembangan trinitas melalui
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dan keilahian
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KONTRAK PERKULIAHAN

I. Pengantar

1.1. Tujuan kuliah Patrologi 2

Mahasiswa mengetahui situasi Kristiani mulai dari abad pertama sampai

dengan abad ke delapan. Mahasiswa mampu mengambil nilai-nilai perkuliahan

untuk kehidupan Kristiani saat ini.

1.2. Metode perkuliahan

Materi Patrologi II dibahas secara tematis. Mahasiswa diharapkan mulai

mampu dalam penggunaan teks-teks para Bapa Gereja.

1.3. Hubungan Patrologi II dengan kuliah lain

Patrologi II adalah disiplin teologi yang banyak berhubungan dengan disiplin

lain (seperti: sejarah, kristologi, dogma, sakramentologi, liturgi dll.). Oleh

sebab itu mahasiswa diajak untuk mampu melihat hubungan Patrologi II

dengan disiplin tersebut.

II. Persyaratan mengikuti kuliah Patrologi 2

Karena semester genap ini adalah Patrologi II, maka para mahasiswa diharuskan sudah

mengambil Patrologi I dan lulus, karena Patrologi II memiliki kaitan yang sangat erat

dengan Patrologi I yang tidak harus diulangi lagi selama pengajaran Patrologi II.

III. Materi Tatap Muka:

1. Perkembangan trinitas dari Lima Konsili Ekumenis Pertama: Nicea, Konstantinopel,

Efesus, Calcedonia, Konstantinopel II.

2. Berbagai Perayaan: Hari Sabtu, Paska, hari Minggu, Epifania dan Natal.

3. Filsafat para bapa gereja: Stoicisme dan Neo Platonisme-Platonisme.

IV. Pengenalan Literatur

Teks-teks Resmi Patrologi:

1. Manuskrip (s/d abad ke-15)

2. Kumpulan teks Mauri (s/d abad ke-17)

3. Kumpulan teks PL (Patrologia Latina) /PG (Patrologia Greca) Migne (dari abad ke-19)

4. CCL (Corpus Cristianorum Latinorum/Grecorum, Brepols)
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5. GCS (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Leipzig)

6. Edisi Kritik, seperti: SCh (Sources Chrétiennes), NBA (Nuova Biblioteca Agostiniana),

BA (Biblioteca Ambrosiana), BGM (Biblioteca Gregorio Magno) dll.

Berbagai teks terjemahan dan literatur lain yang kita miliki

1. Edinburgh, T&T Clark (bahasa inggris) di perpustakaan STFT

2. New York, Christian Heritage, (Bahasa Inggris)

3. Beberapa teks CCL (Perpustakaan Karmel; CM?

Buku Pegangan

1. Manual Patrologi (perpustakaan Karmel dan STFT)

2. Kamus Patrologi (Perpustakaan STFT dan Karmel)

V. Silabus

DAFTAR ISI

HARI SABTU

1. Asal Usul Hari Sabtu

2. Dari Babilonia ke Gunung Sinai

3. Upacara Hari Sabtu

4. Pemberontak Hari Sabtu

5. Sikap Kristiani

PASKA

1. Pengantar

2. Tradisi Yahudi

3. Tradisi Kristiani

4. Teologi Paska

5. Persoalan Tanggal

6. Liturgi

7. Perayaan Kekaisran

HARI MINGGU

1. Pengantar
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2. Latarbelakang

3. Teologi Hari Minggu

3.1.Hari Tuhan

3.2.Hari Pertama

3.3.Hari Kedelapan

4. Liturgi Hari Minggu

5. Dari Kebutuhan menjadi Kewajiban

EPIFANIA

1. Historisitas

2. Perkembangan ke Eropa

NATAL

1. Historisitas

2. Tradisi Pagan

3. Tradisi Kristiani

VI. Ujian: Lisan.

HARI SABTU

Kalau ditanya: “Apa itu hari Sabtu?” Jawaban pasti berbeda-beda sesuai dengan latar

belakang dan professi penjawab. Jika seorang pelajar atau mahasiswa akan mengatakan

bahwa hari Sabtu adalah hari terakhir pelajaran di sekolah atau di bangku kuliah. Seorang

pegawai pemerintahan atau instansi tertentu menjawab bahwa hari Sabtu adalah hari

pertama libur dalam pekan, hari yang dinantikan sepanjang pekan untuk melepaskan lelah

dan berkumpul bersama dengan keluarga. Kalau seorang yang beragama Kristen Adven akan

menjawab bahwa hari Sabtu adalah hari kebaktian. Pekerja di berbagai tempat menjawab
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bahwa hari Sabtu adalah sangat penting dan menyenangkan karena hari gajian. Yang jelas,

hari Sabtu di Indoneisa memiliki arti dan makna yang berbeda-beda menurut kedudukan

masing-masing. Apa sebenarnya hari Sabtu? Apa yang harus dilaksanakan pada hari Sabtu?

Bagaimana asal usulnya? Mengapa menjadi bagian dari perkuliahan kita? Apa gunanya?

1. ASAL USUL HARI SABTU

Pernahkan kita bertanya: “Dari mana asalnya hari Sabtu itu?” “Kapan mulai ada hari

Sabtu dan di mana lahir hari tersebut?” Kalau kita menelusuri sejarah perjalanan hari Sabtu,

ternyata tradisi itu sudah lama sekali, karena sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu, atau 2000

tahun sebelum Masehi. Sungguh sangat mengagumkan bahwa tradisi hari Sabtu memiliki

perjalanan yang begitu panjang dan saya kira akan berlangsung terus dalam waktu yang lama

dan memengaruhi sejagat ini dalam pengaturan waktu.

Pada awalnya ada dua tradisi yang membagi siklus waktu menengah kalau bisa

dikatakan demikian,1 ada yang lima hari dan ada yang tujuh hari, yan sekarang siklus itu

disebut dengan Minggu atau Pekan. Tujuan pembagian siklus tersebut bukan berdasarkan

nilai-nilai kepercayaan tertentu atau untuk tujuan perayaan atau pesta-pesta. Pembentukan

siklus tersebut juga bukan berdasarkan peredaran bulan. Sebenarnya sikulus lima dan tujuh

hari bertujuan hanya untuk pembagian waktu, agar hari-hari yang selalu beraturan itu tidak

monoton. Kalau tidak, seharian akan merasa sama dengan hari-hari yang telah dilalui. Akan

tetapi dengan adanya siklus ini, maka hari yang satu berganti dengn hari yang lain, memiliki

dinamisme dengan pergantian hari, sehingga waktu seakan bergerak. Dengan demikian

pembagian siklus tersebut menentukan peredaran waktu dan juga bisa menentukan jangka

waktu, lampau, sekarang dan masa yang akan datang. Pada waktu itu pembagian belum

berdasarkan bulan dan tahun, hanya dengan siklus hari. Pembagian tahun dan bulan datang

kemudian. Nama setiap hari juga belum ada, hanya memanggilnya dengan hari yang pertama

sampai dengan hari kelima, bagi tradisi yang membagi siklus dengan 5 hari atau ketujuh bagi

tradisi yang membagi siklus dengan tujuh hari.

1 Seiklus pendek adalah: menit, jam, hari. Siklus menengah adalah pekan, bulan; sedangkan waktu
panang adalah tahun. Pembagian siklus ini berdasarkan siklus yang kita miliki dalam hidup.
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Bangsa Caldeo memiliki siklus dengan lima hari. Bangsa ini menggunakan bahasa Aram

yang tinggal di Asia pedalaman, di sekitar Arab bagian Timur. Bangsa ini pernah menyerang

dan memusnahkan kota Ninive sekitar tahun 612 Sebelum Masehi dan kemudian juga

mengalahkan Babilon sekitar tahun 538 Sebelum Masehi. Pada waktu itu bangsa ini memiliki

pengaruh yang kuat di daerah sekitarnya. Penduduknya disamping sebagai petani dan

gembala, juga memiliki keahlian dalam astronimi sebagaimana arti nama Caldeo, orang yang

tahu bintang-bintang. Akan tetapi siklus mereka dengan lima hari tidak memiliki pengaruh

besar dalam perjalanan sejarah siklus, sehingga mati begitu saja.

Sementara itu orang Bablion, mulai sejak sekitar tahun 2000 Sebelum Masehi, sudah

mengenal siklus yang kita kenal saat ini dengan nama siklus mingguan dengan durasi tujuh

hari, yang kemungkinan besar memengaruhi bangsa Ibrani. Kelihatannya bangsa ini (Ibrani)

mengambil alih begitu saja siklus hari tersebut dan hanya menambahkan hari ketujuh dengan

nama hari Shabbaath (hari istirahat), yang mengakhiri siklus, sesudah itu kembali lagi ke hari

yang pertama. Kemungkinan besar siklus Babilon ini juga sampai ke Mesir dan menggunakan

siklus tersebut.

Bahkan kekaisaran Romawi juga tertarik akan siklus dari Babilon ini dan berusaha

mengadopsinya ke dalam kehidupan di kekaisaran dengan mengganti nama-nama planet

untuk masing-masing hari. Tidak jelas apa yang menjadi motivasi penggunaan nama-nama

planet tersebut. Ilmu astronomi mereka pada waktu itu telah berusaha memberikan tatanan

siklus planet dan setiap planet merupakan dewa ataupun dewi. Oleh sebab itu dengan

menyebutkan nama hari, berarti sekaligus juga menyerukan nama dewa/i dan mengharapkan

perlindungannya, semacam memohon kekuatan rohnya yang sesuai dengan perlindungan

yang diberikan dewa tersebut. Dengan demikian, menjalani siklus ini, bararti melaksanakan

penyucian hari demi hari oleh dewa-dewi.

Hari pertama diberi nama dengan “Sol” yang artinya Matahari. Kemudian pada zaman

Kristiani purba, nama “Sol” itu lebih dikenal dengan “Dominicus” dari kata “Dominus” yang

artinya Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus bangkit pada hari tersebut. Dalam bahasa yang

berasal dari Anglosaxon, bahasa Inggis misalnya, memberikan nama Sunday yang merupakan

komposisi dari: “Sun” + “day” (hari Matahari). Hari kedua disebut dengan “Luna” yang berasal

dari nama planet Bulan (dewi Bulan). Hari ketiga disebut dengan “Mars,” dewa pelindung

perang; dan hari keempat diberi nama dengan “Mercurius” yang adalah dewa pemberi kabar
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dan pelindung dalam perdagangan atau pasar atau pekan. Hari kelima diberi nama dengan

“Iupiter” yang adalah dewa tertinggi dan dewa petir sedangkan hari keenam dipanggil dengan

“Venus” yaitu dewi kasih sayang. Hari terakhir ialah “Saturnus” yang kita sebut dengan hari

Sabtu. Dalam bahasa Inggris, nama hari terakhir ini masih tampak dalam akar katanya “sater

+ day”; sedangkan dalam bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Latin, condong pada

penggunaan dari Alkitab yang berasal dari bahasa Ibrani, “Shabbaath”; misalnya Sabato

(Italia) atau “Sábado” (Spanyol dan Portugis), Samedi (Prancis)

Dalam perkembangan perjalanan waktu, kekaisaran dan Kristiani memberikan

pengaruh yang sangat besar dalam siklus ini, bahkan mengubah siklus mingguan yang telah

dimulai sebelumnya, dengan memulai hari pertama dengan “Sol” (hari Minggu) dan siklus

diakhiri dengan hari “Saturnus” (hari Sabtu) dan siklus ini baku sampai pada waktu kita saat

ini.

Asal usul dan perkembangan hari dalam seminggu dapat dilihat dalam tabel berikut

ini, dan sekaligus etimologi dan penjelasannya.

Asal usul siklus mingguan

(Babilonia dan Romawi)

NAMA HARI BABILONIA ROMAWI

Minggu Hari Pertama Sol

Senin Hari Kedua Luna

Selasa Hari Ketiga Mars

Rabu Hari Keempat Mercurius

Kamis Hari Kelima Iupiter

Jumat Hari keenam Venus

Sabtu Hari Ketujuh Saturnus
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Siklus Mingguan dalam Tradisi Latin

NAMA HARI ETIMOLOGI LATARBELAKANG

Minggu: (berasal dari Protugis,

Domingo yg berasa dari Dominus:

Latin, artinya: Tuhan)

Domini dies: hari Tuhan Sol: roh maskulin

Senin

(Isnain: Arab, artinya: dua)

Linae dies Luna: roh feminim

Selasa

(Tsulaatsaan: Arab, artinya: tiga)

Martis dies Mars: roh perang

Rabu

(Arbi’aak: Arab, artinya: empat)

Mercurii dies Mercurius: roh pewarta dan

dagang

Kamis

(Khomissu: Arab, artinya: lima)

Iovis dies Iupiter: roh yang mengatasi petir

Jumat

(Jumu’ah: Arab, artinya:

berjemaah atau ramai)

Veneris dies Venus: roh kasih sayang

Sabtu

(Shabat: Ibrani, beribadah,

berkaitan dengan Musa)

Shabbath: dari tradisi Ibrani Saturnus: adalah dewa paling

dipuja, populer karena pelindung

pertanian dan panen. Bdk.

Astronomi, Saturnus adalah

planet terbesar.

Siklus Mingguan Tradisi Anglosaxon

Nama Hari NAMA HARI ANGLOSAXON ETIMOLOGI LATARBELAKANG

Minggu Sunday Sun’s day Sol: roh maskulin

Senin Monday Moon’s day Luna: roh feminim

Selasa Tuesday Tyr’s day Tyr: roh perang dan

keberanian

Rabu Wednesday Wodan’s day Odino: roh yang

mengatasi perang dan

magis

Kamis Thursday Thor’s day Thor: roh kekuatan dan

badai

Jumat Friday Frigg’s day Frigg: roh kesuburan

dan kasih



Patrologi 2
STFT Widya Sasana, Malang

9

Sabtu Saturday Saturn’s day Saturno: roh

kemakmuran

2. DARI BABILONIA KE GUNUNG SINAI

Jika melihat asal usul dari hari Sabtu, Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak menjelaskan

apa-apa, kecuali hanya mengatakan “hari ketujuh di jangka waktu satu Minggu”. Malah

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer memberikan acuan lebih singkat lagi, karena hanya

mengatakan “nama hari ketujuh (Ar=berasal dri kata Arab)” dan tidak memiliki hubungan

sama sekali antara etimologi dengan nama. Besar kemungkinan bahwa hari Sabtu yang

dipakai dalam bahasa Arab, juga dipengahuri bahsa Ibarani yang menyebut hari Sabtu dengan

Shabbatth (Sabat) yang berkaitan dengan Sepuluh Perintah Tuhan keapda Musa yang nota

bene juga diakui Muslim.

Hari Sabtu menjadi sangat penting bagi bangsa Israel, karena Tuhan Allah mejadikan

hari tersebut sebagai hari yang dikhususkan bagi-Nya dan mereka tidak boleh melakukan

pekerjaan pada hari tersebut (Kel. 20:8-11):

“8 Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat: 9 enam hari lamanya engkau akan bekerja dan

melakukan segala pekerjaanmu, 10 tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu; maka

jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan,

atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di

tempat kediamanmu. 11 Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan

segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh; itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat

dan menguduskannya.”

Hal ini bukan hanya sekedar peraturan atau semacam hukum moral, melainkan lebih

dari itu, karena merupakan kewajiban dan harus mengalahkan semua aktivitas lainnya. Sangsi

hukuman seberat-beratnyapun akan diberlakukan bagi mereka yang melanggar hukum

tersebut, bahkan sampai pada hukuman mati (Kel. 31:12-16).

“12 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa: 13 ‘Katakanlah kepada orang Israel, demikian: Akan

tetapi hari-hari Sabat-Ku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara Aku dan kamu,

turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa Akulah Tuhan, yang menguduskan kamu.

14 Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu; siapa yang melanggar
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kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati, sebab setiap orang yang melakukan

pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 15 Enam hari

lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat, hari

perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan: setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari

Sabat, pastilah ia dihukum mati. 16 Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat, dengan

merayakan Sabat, turun-temurun, menjadi perjanjian kekal.’”

Oleh sebab itu mulai dari saat penerimaan hukum tersebut, hari Sabtu memiliki

peranan yang sangat penting dalam tradisi Issrael, seakan-akan menjadi puncak segala

aktivitas sepanjang siklus. Hari Sabtu yang mereka sebut juga dengan hari ketujuh adalah

penghujung siklus mingguan. Itu berarti bahwa tatanan siklus mingguan bangsa Ibrani sama

dengan Babilonia yang telah ada jauh sebelum hukum Tuhan yang diterima bangsa ini dari

Tuhan melalui Musa. Pada waktu itu, dari Babilonia sampai ke Mesir sudah terhubung baik

melalui jalan darat, sehingga pasti saling memengaruhi bangsa yang satu dengan bangsa

lainnya, dan salah satunya adalah siklus mingguan Babilonia. Sehubungan dengan siklus

mingguan tersebut, bangsa Israel hanya menambahkan nama pada hari ketujuh yang disebut

dengan Sabat (Sabtu), sedangkan hari lainnya masih tetap mengikuti tradisi Babilonia.

Dalam Alkitab, tepatnya dalam Kejadian dikatakan bahwa Tuhan menciptakan alam

semesta selama enam hari. Dalam kisah penciptaan tersebut juga disebutkan hari pertama

sampai dengan hari ke-enam dan menceriteraka apa saja yang diciptakan Tuhan pada setiap

hari. Kemudian, pada hari ketujuh, Tuhan tidak mencipta lagi, melainkan melihat dan

mengamati apa yang sudah diciptakannya dan semuanya tertata rapih (Kej. 1:1-2:3).

Penciptaan ini bukan siklus mingguan, melainkan mengarah pada tatanan penciptaan jagat.

Di taman Eden, Tuhan tidak membutuhkan istirahat dan bagi manusia, taman tersebut

merupakan tempat peristirhatan yang sempurna yang tidak kunjung berhenti. Itu berarti

bahwa Tuhan menciptakan Eden sebagai tempat peristirahatan manusia sehingga tidak ada

pekerjaan yang membuat manusia capek dan selalu dalam komunikasi dan persatuan dengan

Tuhan, tanpa ada siklus dan karena sepanjang waktu manusia dalam komunikasi dengan

Tuhan. Akan tetapi, kejadian dosa asal (Kej. 3:17-18) mengkondisikan manusia untuk

membutuhkan siklus hari untuk beristirahat dan sekaligus mengkhususkan hari tersebut

untuk menjalin kembali tali asih dengan Tuhan yang telah putus.
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Dalam perjalanan waktu yang begitu panjang, hari ketujuh sebagai hari istirahat baru

diberikan pada bangsa Israel melalui Musa dan bahkan menjadi hukum yang mengharuskan,

sebagai akibat dari dosa asal. Setelah dosa tersebut, manusa harus bekerja, dengan sendirinya

juga membutuhkan hari istirahat, pada hari ketujuh. Di taman Eden, tidak ada hari istirhahat

pada hari ketujuh sebelum jatuh ke dosa asal, karena segala ciptaan, termasuk juga manusia,

dalam harmoni dengan Tuhan yang bukan suatu siklus atau mingguan, melainkan selalu

berlangsung. Setelah penciptaan, taman Eden sudah sempurna untuk digunakan dan segala

sesuatu tersedia untuk tempat peristirahatan panjang. Itu berarti bahwa seluruh hari adalah

hari istirahat, bukan salah satu hari dalam siklus mingguan. Atau dengan kata lain bisa

dikatakan bahwa taman Eden adalah selalu hari ketujuh, karena selalu beristirahat dan selalu

dipenuhi dengan kegembiraan untuk mengalami dan mengagumi seluruh ciptaan Tuhan.

Maka bisa dikatakan bahwa hari ketujuh atau Sabtu, adalah suatu ritual yang dilakukan pada

penghujung siklus mingguan.

Hari Sabtu sebagai hari istirahat bukan perintah universal yang berlaku untuk semua

orang, melainkan hanya untuk bangsa Israel. Di kemudian hari, hari istirahat menjadi

berbeda-beda dari siklus pekan tersebut berdasar pada kepentingan religiusitas masing-

masing. Kristiani misalnya memegang teguh hari istirahat bukan hari Sabtu, melainkan hari

Minggu. Kaum Muslim memiliki hari istirahat pada hari Jumat. Maka perintah hari Sabtu

adalah murni motif religius untuk bangsa Israel untuk menjalin harmoni kepada Tuhan.

Dalam perjalanan sejarah yang begitu panjang, bangsa Israel dalam penghayatan

hidup religius, sangat menaati hari Sabtu dan bahkan sampai berlebihan yang tampak dalam

berbagai larangan yang keras untuk hari tersebut. Bahkan mereka sendiri kadang bingung hal

apa saja yang bisa dan yang tidak bisa dilakukan. Oleh sebab itu, dibutuhkan orang atau

kelompok untuk memelihara larangan-larangan ini dan juga untuk mengamati dalam

pelaksanaan. Pada mulanya kelompok Sanhedrin memiliki kewajiban untuk memelihara

tradisi hari Sabtu dan menerapkannya menjadi hukum orang Yahudi. Pada hari tersebut

dilarang untuk melakukan pekerjaan, tidak memasang api atau (tidak memasak) (Kel 35:3),

berhenti membajak dan menuai (Kel 23:12), tidak boleh keluar dari rumah (Kel 16:29).

Kemudian larangan-larangan ini dikembangkan oleh kelompok Rabbin menjadi 39, sehingga

menjadi larangan akan: 1) menabur, 2) bekerja keras, 3) menuai, 4) mengikat berkas, 5)

mengkirik, 6) menampi, 7) menyortir, 8) menggiling, 9) mengayak, 10) mengadoni, 11)
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menungku/membakar, 12) mencukur domba, 13) membersihkan wool, 14) memeras wool,

15) mencelup wool, 16) memintal, 17) menjahit, 18) membuat dua gulungan benang, 19)

menenun dua gulungan benang, 20) memisahkan dua gulungan benang, 21) mengikat, 22)

melonggarkan, 23) menjahit, 24) merobek untuk menjahit kembali, 25) berburu rusa, 26)

menyembelih, 27) menguliti, 28) menggarami, 29) menyembuhkan kulit, 30) mencari yang

hilang, 31) memotong, 32) menulis dua surat, 33) menghapus dan menulis dua surat, 34)

membangun, 35) meruntuhkan, 36) memadamkan api, 37) menyalakan api, 38) memalu, 39)

memindahkan sesuatu.2

3. UPACARA HARI SABTU

Dalam kehidupan sehari-hari, para guru (rabbi) berusaha untuk memelihara

peraturan-peraturan ini dan juga mengontrol orang apakah mereka melaksanakan hari Sabtu

atau tidak. Para guru ini juga menafsirkan arti masing-masing peraturan dan memutuskan

dalam keraguan apakah suatu perbuatan atau aktivitas diperbolehkan atau tidak untuk

dilaksanakan pada hari tersebut.

Hari Sabtu mulai dihitung pada hari Jumat saat Matahari terbenam. Kira-kira duapuluh

menit sebelum Matahari terbenam, para perempuan menyalakan lilin di rumah masing-

masing dengan memohon berkat sambil berkata: “Terpujilah Engkau, Tuhan Allah kami, Raja

semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan

memerintahkan kami untuk menyalakan cahaya hari Sabtu.” Kemudian di Bait Allah

didaraskan Mazmur 293 yang sebelumnya dibuka dengan ajakan kepada umat: “Marilah kita

menghadap hari Sabtu!” Kemudian mendaraskan Mazmur 92-93 (mengenai nyanyian hari

Sabat) dan 95-99 (mengenai puji-pujian kepada Tuhan). Selanjutnya doa-doa dipanjatkan

dengan berbagai alternatif dan setelah itu dilanjutkan dengan doa-doa permohonan dan

meditasi tentang hari Sabtu.

Sudah menjadi kebiasaan bahwa sekembali dari Bait Allah, kepala keluarga (ayah)

memberkati anak-anak dengan meletakkan kedua tangannya ke atas ubun-ubun laki-laki

sambil berkata: “Semoga Allah membuatmu seperti Efraim dan Manasse.” Sedangkan kepada

2 Dan Cohn-Sherbok, Worship, di Themes and Issues in Judaism, Seth D. Kunin (Editor), London and New
York, Cassell, 2000, hlm. 256.

3 Mazmur Daud yang mengatakan bahwa pujian hanya layak diberikan kepada Tuhan.
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perempuan, ia berkata, “Semoga Allah membuatmu seperti Sara, Rebekka, Rakhel, dan Lea.”

Kemudian keluarga pergi menghadap meja untuk bersantap malam yang sebelumnya

mengucapkan doa sebagai berikut:

“Terpujilah Engkau, O Tuhan, Allah kami, raja semesta alam, yang telah menguduskan

kami melalui perintah-perintahmu dan telah berkenan kepada kami; dengan kasih

sayang Engkau telah menganugerahi kami hari Sabtu suci sebagai suatu warisan, suatu

kenangan akan penciptaan, yang merupakan hari panggilan suci pertama dalam

kenangan akan keluaran dari Mesir. Karena engkau telah memilih kami dan

menguduskan kami di atas segala bangsa; dan dengan kasih sayang Engkau telah

memberikan kami hari Sabtu kudus sebagai warisan. Terpujilah Engkau, O Tuhan, yang

menguduskan hari Sabtu.” 4

Sesudah doa ini dilanjutkan dengan pembasuhan tangan, berkat atas makanan dan santap

malam. Santap malam ditutup dengan dengan pujian dan syukur atas santapan.

Hari Sabtu pagi adalah aktivitas religius yang paling utama di Bait Allah untuk

merayakan liturgi. Upacara dibuka dengan pembacaan Kitab Taurat yang kemudian

dilanjutkan dengan tafsiran dan kotbah, pembacaan aturan-aturan selama satu pekan yang

baru dilalui dan Kitab Nabi-Nabi, kemudian dilanjutkan dengan doa-doa permohonan yang

disusun berdasarkan kegiatan-kegiatan sepanjang Minggu, atau berdasarkan bacaan yang

telah didengarkan; permohonan pribadi juga dimungkinkan. Setelah dari Bait Allah, sesampai

di rumah, keluarga melaksanakan ritual seperti yang dilaksanakan pada hari Jumat sore (doa

untuk hari Sabtu dan sampai pada doa sesudah bersantap pagi). Sesudah tengah hari, Kitab

Taurat dibaca, dan aturan-aturan untuk pekan yang akan datang dibacakan, sesudah itu

dilanjutkan dengan santap siang dengan ritual sebelum dan sesudah bersantap seperti pada

hari Jumat Sore.

Akhirnya hari Sabtu ditutup dengan perayaan empat berkat: tiga berkat atas anggur,

rempah-rempah, penerangan dan diakhiri dengan berkat, seperti rumusan berkat permulaan

hari Jumat sore, yang telah dikutip sebelumnya, cuma ada sedikit perbedaan dengan

pengutipan kalimat Alkitab yang bertemakan: keselamatan, karunia dan keberhasilan

sepanjang pekan yang akan dilalui dengan kata-kata: “Terpujilah Engkau, Tuhan, Allah kami,

4 Dan Cohn-Sherbok, hlm. 255-258.
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raja semesta alam, yang membedakan (diikuti semacam litani pertentangan antara yang

kudus dan profan), terang dan gelap, Israel dan bangsa-bangsa, antara hari ketujuh dengan

enam hari lainnya.” Kemudian saling memberikan salam damai dan dilanjutkan dengan

makan malam bersama yang sebelumnya didahului dengan ritual sebelum dan sesudah

makan.

4. PEMBERONTAK HARI SABTU

Perayaan hari Sabtu, jika dilihat dari aspek teologis dan liturgis, memiliki banyak

kesamaan dengan prayaan hari Minggu yang kita laksanakan, terlebih-lebih dalam hal Ibadat

Sabda. Perayaan hari Sabtu yang sudah menjadi tradisi secara turun temurun sejak

penerimaan sepuluh pertintah Tuhan di gunung Sinai, mendapat pengujian pada saat Yesus

mulai tampil di muka umum. Tradisi yang kelihatannya sudah mapan di dalam bangsa ini,

apalagi dengan pengawasan kelompok oran Frisi dan para ahli Taurat, perlu dibuktikan arti

yang sebenarnya. Hal yang mendapat perhatian dan pembenahan adalah mengenai

peraturan-peraturan hari tersebut yang begitu rumit, sehingga malah memberatkan mereka

yang berusaha menjalankannya. Peraturan-peraturan tersebut justru menggusarkan orang,

karena dihantui oleh pelanggaran/tidak sesuai. Tidak jarang orang juga diragukan apakah

aktivitas tertentu sesuai dengan hari Sabtu atau melanggarnya. Belum lagi sikap orang-orang

Farisi yang memiliki tugas untuk menjaga tradisi hari Sabtu, hanya menunjukkan sikap

kemunafikan, karena mereka hanya mengamati pergerakan setiap orang apakah sesuai

dengan peraturan hari Sabtu atau tidak.

Menurut penginjil Markus, persoalan hari Sabtu kelihatannya menjadi persoalan yang

pertama dihadapi Yesus pada saat Ia mulai tampil di depan umum (Mrk. 2:23-29). Bahkan

persoalan berikutnya juga mengenai hari Sabtu (Mrk. 3:2-4). Bukan tidak mungkin bahwa

menurut Penginjil ini persoalan hari Sabtu sangat mendesak untuk diselesaikan agar sesuai

dengan tujuannya. Penempatan hari Sabtu ini dalam Injil Markus berbeda dengan injil

Sinoptik lainnya (Mateus 12:1-8 dan Lukas 6:1-5) yang telah didahului peristiwa lain yang

dibuat Yesus. Dalam Injil lain kita menemukan beberapa peristiwa mengenai hari Sabtu yang

praktis ditentang Yesus, seperti: Yesus menyembuhkan pada hari Sabtu (Luk. 6:6-9; 13:14-15;

14:1-5; Mat. 12:1-12), Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Siloam pada hari Sabtu
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(Yoh. 5:1-17), dan peristiwa lain yang dilakukan Yesus pada hari Sabtu yang menjadi alasan

permusuhan orah Yahudi dengan-Nya.

Semua pertentangan antara Yeusus – Yahudi mengenai hari Sabtu, bukan berarti

bahwa Ia melawan tujuan hari tersebut, melainkan mau menunjukkan nilai-nilai sebenarnya

akan hari Sabtu.

5. SIKAP KRISTIANI

Perayaan hari Sabtu dalam Kristiani awali sudah ditinggalkan dan diganti dengan

perayaan hari Minggu. Kecuali Yahudi-kristiani, masih tetap memelihara perayaan tradisi dan

inilah yang menjadi salah satu kekhasan aliran ini. Kristiani mengisi hari tersebut yang

berkaitan dengan kristologi, walau ada perbedaan antara Gereja yang di Barat dengan yang

di Timur. Sejak abad ketiga, Gereja Latin mengisi hari Sabtu dengan melaksanakan puasa yang

analog dengan puasa pada hari Sabtu Suci,5 yang turut mengambil bagian dalam peristiwa

bahwa Kristus berada dalam makam. Oleh sebab itu pada Kristiani awali, di Gereja Barat, ada

tradisi bawa hari jumat juga melakukan puasa. Kebiasaan ini ditolak oleh Gereja Timur6 dan

di sebagian kecil daerah mengisi hari Sabtu dengan perayaan ekaristi untuk memperingati

penciptaan (dalam arti hari Sabat),7 yang praktis mirip dengan teologi ibrani; perbedaannya

adalah partisipasi Kristus dalam penciptaan. Perbedaan Gereja Timur dan Barat ini kemudian

menjadi salah satu motif skisma antara kedua Gereja ini.

Hal yang bisa kita lihat bahwa baik itu Gereja Barat dan Timur, dengan tegas menolak

perayaan hari Sabtu sebagaimana orang Yahudi merayakan, tetapi melihat hari tersebut

dalam hubungan dengan karya penyelamatan Kristus. Oleh sebab itu, sekiranyapun hari

tersebut diisi dengan liturgi, di Barat dengan puasa sedangkan di Timur dengan perayaan

ekaristi, melihat dasar dalam diri Kristus dan memiliki hubungan dengan eskatologis.

Sejak abad IV, di Gereja Barat, kita tidak menemukan perayaan hari Sabtu lagi baik itu

dalam kodex Teodosius maupun Yustinus, karena kaisar Konstantinus menghapus tradisi ini

dari tradisi Kristiani. Sinode Laodicea, pada canon 29, mengatakan bahwa hari Sabtu adalah

5 Tertulianus, Ieiun., 14, 3; Hippolitus, In Dan. Comm., 4, 20, 3; Konsili Elvira, can. 26; Agustinus, Ep., 36,
31.

6 Konstitusi Apostolik, 8, 47, 67. Atanasius, Ep. Fest., 6, 13; Egeria, Peregrinus, 27.
7 Vita Pacomius, 28; Palladius, Hist. Laus., 32, 3; Const. Apost., 2, 59, 3; 7, 23, 3-4; 8, 33, 1-2. W. Rordorf,

Sabato, in Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, Genova, Marietti, 1994, pp. 3042-3045.
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hari kerja dan hari Minggu adalah hari istirahat.8 Konsili ini adalah salah satu petunjuk bahwa

tradisi ibrani ditinggalkan. Akan tetapi para Bapa Gereja memberikan teologi hari Sabtu

sebagai (menjadi dasar ajaran sekte Adven dan Saksi Yehova), hari pemenuhan (hari

pengadilan), penciptaan dan hari kebangkitan.

8 Sinode Laodicea dilangsungkan antara tahun 363-365. Kanon sinode lihat Henry R. Pervicial (ed), The
Seven Ecumenical Councils of The Undivided Church, (Edinburgh-Michigan: T&T Clark-Grand Rapids, 1991, hal.
148.



PASKA

1. PENGANTAR

Perayaan paska yang sekarng kita rayakan sebenarnya memiliki persoalan yang sangat

kompleks, mulai dari tanggal perayaan, kristologi dan bahkan persoalan politik. Kita yang

hidup pada saat ini tinggal hanya menikati buah pemikiran para Bapa Gereja dan bahkan

hanya ikut-ikutan. Oleh sebab itu, tema ini mau mengajak kita untuk mengetahui jalan

pemikiran mereka itu yang bisa membantu kita untuk menghayati makna perayaan iman

tersebut bukan untuk sebaliknya.

2. TRADISI YAHUDI

Sebenarnya dua tradisi paska perlu dibedakan, Yahudi dan Kristiani. Pada mulanya,

paska adalah suatu pesta nomade.  Ritus darah anak domba yang direcikkan dan dioleskan di

depan pintu memiliki arti keselamatan untuk melindungi dari kebinasaan. Oleh sebab itu Dia

(Tuhan) yang lewat tidak membuat tulah bagi keluarga yang memiliki tanda itu.9 Kemudian,

Paska juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan keluaran dari Mesir. Setiap kali orang

Yahudi merayakan perayaan ini, meraka selalu memperingati peristiwa penyelamatan itu,

yang membebaskan mereka dari perbudakan.10 Unsur kedua paska bagi bangsa Israel adalah

peristiwa penyelamatan di laut Merah. Musa dengan pertolongan Tuhan membelah laut

Merah dan mereka lewat dari laut yang kering itu untuk menghindari pengejaran tentara

Mesir. Dan ketika tentara Mesir berusaha untuk mengejar mereka, tiba-tiba laut kembali

seperti semula, sehingga tentara Mesir tenggelam semuanya. Dengan peristiwa itu, bangsa

Israle diselamatkan Tuhan.11

3. TRADISI KRISTIANI

9 Kel. 12: 1-33.
10 Kel. 13: 1-18.
11 Kel. 14:1-31.
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Yesus meninggal pada saat pesta paska Yahudi, yang persisnya tanggal 14 Nisan (bdk.

Yoh. 13:1-20 [perjamuan terakhir] dan Yoh. 19:42). Mmenurut kronologi Yohannes yang

memengaruhi tradisi paska Kristiani, merujuk pada Jmat Agung. Dasar paska Kristiani ada

pada Yesus Kristus dalam arti seluruh hidupnya, terlebih-lebih pada sengsara-wafat-

kebangkitannya, baik itu menurut Sinoptik maupun Yohanes. Akan tetapi kedua tradisi Yahudi

yang telah disebutkan sebelumnya, juga turut serta menjadi dasar paska Kristiani.12

4. TEOLOGI PASKA

Di Gereja Timur, paska memiliki arti sesuai dengan etimologinya,13 yang berarti

mengarah pada pengertian murni kristologi, yaitu peringatan akan penderitaan dan

pengharapan akan kehidupan yang akan datang (eskatologi) yang merupakan karya

penyelamatan Tuhan kepada manusia.

Tradisi Alexanderia melihat paska dalam kaitannya dengan peristiwa keluaran

(transitus), lewat, yang berarti mengarah pada pengertian antropologi; misalnya: beralih dari

kekelaman ke terang, kehidupan sekarang adalah antisipasi pada kehidupan yang akan

datang/surgawi. Pengertian ini diprakarsai oleh teolog sekolah Alexandria, Clemen dan

Origenes.

12 Bdk. 1 Kor. 5: 7-8.
13 Ibrani: pesách; Aram: pascha; Yunani: πάσχα - πάσχειν: transitus (lewat/menyebrang), pembebasan

dari pembunuhan anak sulung oleh Tuhan di Mesir dan pengejaran tentara Mesir di laut Merah.
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Tradisi Latin, sebagaimana biasanya pintar mengombinasikan tradisi kedua sekolah

yang terkenal itu (misalnya tradisi eksegese literal dan allegory), mengartikan teologi paska

yang juga tidak luput dari tradisi ini. Oleh sebab itu, Gereja Latin medasarkan paska pada

tradisi Asia dan alexandria. Walau Ambrosius dan Hironimus lebih menekankan pada tradisi

Asia,14 tetapi Agustinus dan sesudahnya praktis mensintesekan kedua tradisi15 yang

kelihatannya menjadi suatu tradisi baru di dalam Gereja Latin. Pemikiran Agustinus ini diikuti

oleh para Bapa Gereja lainnya dengan pengembangan pada aspek sejarah, sakramen, mistik

dan eskatologi paska. Misalnya Agustinus pernah mengatakan: “Dengan kesengsaraan yang

telah dilalui Kristus dari kematian ke kehidupan, telah membuka bagi kita orang beriman jalan

untuk kebangkitan, dengan demikian kita juga akan menuju ke kehidupan itu melalui

kematian.”16

5. PERSOALAN TANGGAL

Pada abad-abad pertama, persoalan yang paling utama adalah perbedaan tanggal

perayaan paska yang sangat sulit menelusurinya; bukan itu saja bentuk perayaan juga

memiliki perbedaan dari daerah yang satu dengan yang lain. Walaupun sebenarnya,

perbedaan tanggal ini didasarkan pada tradisi yang dengan sendirinya memiliki unsur

kristologi dan teologi. Baru pada abad ke-empat, di Gereja Latin, mulai ada persamaan tanggal

perayaan paska walau belum semua daerah mengikutinya.

Konsili ekumene Nicea yang pertama menganjurkan kepada semua Gereja untuk

merayakan paska yang ditetapkan Roma yang bekerjasama dengan sekolah Alexandria. Oleh

sebab itu perlu titentukan tanggal menurut penaggalan romawi. Tugas ini diemban oleh

sekolah Alexandria, dengan mengirimkan surat “gembala” ke gereja-gereja untuk

menginformasikan tanggal paska setiap tahun. Akan tetapi, persamaan tanggal perayaan

paska antara Gereja Timur dan Barat tetap menjadi cita-cita, sampai saat ini, karena Gereja

Timur selalu mempertahankan tradisi mereka yang memegang tradisi Yohanes (perhitungan

paska menurut kalender Yahudi). Sekte Yahudi-kristiani memiliki pengaruh yang sangat besar

14 Ambrosius, De Sacr. 1, 4, 12; De Cain et Abel, 1, 8, 31; Ep. 1, 10. Hironimus, Comm. in Euang. Matth.
4, 26, 2.

15 Agustinus, Tract. in Euang. Ioh. 55, 1.
16 Agustinus, Enarr. in Psalm. 120, 6; De Civ. Dei, 16, 43.
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penentuan tanggal Gereja Timur berdasarkan penanggalan kalender orang ibrani,17 yang

tertulis dalam Injil Yohannes yang menyebutkan bahwa kematian Kristus adalah pada tanggal

14 Nissan.18 Selanjutnya Gereja Timur selalu merayakan paska pada tanggal menurut

perhitungan kalender Yahudi (paska Yahudi).19 Sementara itu Gereja Barat merayakan paska

berdasarkan perhitungan berdasarkan kalender romawi.

Perbedaan tanggal paska ini mulai sejak abad kedua, yang menjadi perbedaan

semakin kuat antara Gereja Timur dan Barat, walaupun sebenarnya antara sekolah Alexandria

dan Gereja Roma selalu bekerjasama untuk menyeragamkan penentuan hari perayaan

tersebut yang kemudian diikuti oleh gereja-gereja lain, yang merayakan paska pada hari

Minggu pertama seudah bulan purnama musim semi yang dimulai pada tanggal 21 Maret.

Atau dengan kata lain, musim semi mulai pada tanggal 21 Maret, lalu bulan purnama datang,

kemudian perayaan paska jatuh pada hari Minggu sesudah bulan purnama tersebut.20

Sementara itu Gereja Timur terlebih-lebih di Efesus dan Antiokia, merayakan paska

sesuai dengan tradisi Ibrani. Dasarnya dalah tradisi Yohannes di mana pada hari itu Yesus mati

dan dimakamkan yang adalah anak domba Allah, dan pada hari yang sama orang-orang Ibrani

merayakan paska. Dengan demikian, kelompok ini, dalam penafsirannya akan liturgi paska,

menggarisbawahi arti keselamatan penderitaan Kristus; akibatnya, pada saat tertentu Gereja

Barat atau Timur bisa terlebih dahulu merayakan paska, sehingga salah satu Gereja masih

melaksanakan pantang dan puasa, sementara lainnya telah merayakan paska. Menurut

Eusebius,21 pada tahun 154 telah ada pertemuan pertama untuk dua liturgi ini, antara uskup

Roma, Anicetus dengan uskup Efesus, Polikarpus. Akan tetapi, Anicetus tidak bisa

memengaruhi Polikarpus untuk tidak merayakan paska menurut perhitungan kalender

Yahudi; demikian juga sebaliknya Polikarpus tidak bisa memengaruhi Anicetus. Akan tetapi

17 W. Rordorf, La Pasqua nella Chiesa Antica, in Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, pp. 2691-
2692.

18 Yo. 18: 28; 19: 31.
19 Bandingkan dengan perayaan Natal yang kita rayakan pada tanggal yang sama dengan akibat bahwa

hari selalu berubah.
20 Untuk memperjelas perhitungan lihat url: http://www.kalender-365.de/calendario-lunare.php
21 HE. 14, 1. G. Bosio, E. dal Covolo, M. Maritano, Introduzione ai Padri della Chiesa, Secoli I-II, Torino,

Società Editrice Internazionale, 1990, pp. 107-110. Atti dei Martiri, Introduzione di Victor Saxer, Padova,
Messaggero, 1989, hlm. 35-35: “Lo stesso, nel contesto della controversia pasquale, riferisce il viaggio di
Policarpo a Roma al tempo di papa Aniceto (154-165/7). Gli asiatici, fedeli alla tradizione giudeo-cristiana,
celebravano la Pasqua il quattordicesimo giorno di Nissan, in qualunque giorno della settimana cadessi; la chiesa
romana invece la fissava alla domenica seguente. Sotto il papa Aniceto, le due chiese restarono sulle loro
posizioni, senza scagliare anatemi; non riuscirono a convincere l’altra parte, ma rimasero in pace.”
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pertemuan keduanya berakhir dengan hubungan dan persatuan Gereja, baik itu Anicetus dan

penggantinya Soterius selalu menjaga hubungan dengan Gereja Timur.22 Akan tetapi pada

akhir abad kedua, di bawah sukup Roma, Victorius, karena kasus proselit (kegitaan agama

terlarang) di bawah pimpinan Blastus, seorang penganut Gereja Timur yang fanatik di Roma,

membangkitkan perselisihan tanggal perayaan paska. Ia berusaha memengaruhi Kristiani agar

merayakan paska pada tanggal perhitungan kalender Yahudi.23 Dengan demikian, uskup

Roma Victorius, setelah mengadakan suatu sinode,24 menulis satu surat kepada Policarpus,

uskup Efesus, agar mereka mrayakan paska pada hari Minggu sesuai dengan tradisi Gereja

Barat dan akan mengekskomunikasi jika tetap melaksanakan paska pada tanggal menurut

paska Yahudi;25 juga akan disebut sebagai eresi bagi mereka yang merayakan paska pada

tanggal tersebut.26 Tetapi, Policarpus tetap berpegang pada tradisi Gereja Timur yang

mengikuti tradisi Yohannes. Agar tidak terjadi perpecahan atau untuk menjaga kesatuan

Gereja, Ireneus dari Lion menjadi penengah antara kedua pendapat ini.27

Pada abad-abad berikutnya, praktis tidak ada persetujuan atara Gereja Timur dan

Barat mengenai tanggal paska. Gereja Timur tetap mempertahankan tradisi Yohannes dan

Gereja Barat, mau menghilangkan semua yang ada hubungannya dengan tradisi Yahudi,

karena kalau paska dirayakan berdasarkan kalender Yahudi, itu berarti bahwa Gereja tetap

mengikuti tradisi tersebut.

6. LITURGI

Masa prapaska disebutkan pertama sekali pada tahun 334, oleh Atanasius.28 Itu

berarti bahwa praktik liturgi prapaska mulai sekitar tahun ini. Sementara itu untuk pekan suci,

kelihatannya hasil refleksi devosi dari mereka yang melaksanakan ziarah ke tanah suci yang

tinggal di tempat-tempat yang mereka anggap dilewati Yesus Kristus pada saat melaksanakan

22 HE. 5, 24, 14.
23 HE. 5, 15; 5, 20, 1.
24 HE. 5, 23, 3.
25 HE. 5, 24, 2-8.
26 Memang pada zaman Ippolitus dari Roma sekitar tahun 235 telah menyebutkan dalam daftar mereka

yang merayakan paska pada tanggal 14 nissan, Adu. Omn. Haer.
27 HE. 5, 24, 12-17.
28 Atanasius, Ep. Fest, 6, 13; bdk. 13, 8; Itin. Egeriae, 27-29.
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penderitaannya.29 Bukti yang paling tua kita miliki, ditemukan di dalam Itinerarium Egeriae

pada abad ke-empat.30 Pada hari Minggu Palma para peziarah berada di bukit Jaitun,

kemudian dengan prosessi mereka turun ke kota dengan palma dan ranting jaitun di tangan.31

Hari Senin, para peziarah memulai doa sejak ayam berkokok sampai dengan fajar

menyingsing. Lalu pada jam 9, peziarah berkumpul di gereja dan mendoakan Mazmur. Pada

malam hari ada upacara lilin, lalu mendoakan Mazmur dan Kidung lalu diakhiri dengan

pemberkatan katekumen dan umat beriman. Pada hari Selasa, ibadat bacaan dan kotbah

tentang eskatologi dari berbagai Injil diadakan di bukit Jaitun lagi.32 Kemudian pada hari Rabu,

mereka melaksanakan ibadat bacaan tentang penghianatan Yudas33 di Makam suci.

Tiga hari suci dimulai pada hari Kamis malam di Yerusalem, di rumah tempat

perjamuan terakhir diadakan, kemudian mereka pergi ke bukit Jaitun dan ke Getsemani untuk

melaksanakan vigilia (berjaga) (Mrk. 14: 32-52 dan pararelnya). Tetapi di Siria, vigilia ini diisi

dengan peringatan akan institusi ekaristi.34 Sementara itu pada hari Jumat, pada waktu pagi-

pagi, peziarah ini merenungkan peristiwa Yesus Kristus dihadapan Pilatus35 dan

penyiksaannya.36 Pada tengah hari kayu salib yang digunakan oleh Yesus waktu disalibkan

yang ditemukan oleh Helena, ibu kaisar Konstantinus ditunjukkan kepada para peziarah,

kemudian dilanjutkan dengan passio yang disertai dengan ramalan para nabi dari Perjanjian

Lama. Waktu passio berdurasi kurang lebih tiga jam. Tentu saja, para peziarah juga

melaksanakan vigilia pada malam hari. Kemudian pada hari Sabtu, para peziarah melaksanakn

pantang dan puasa karena Yesus sedang berada di kubur atau peristirahatan.37 Gereja

Bizantin melihat bahwa peristiwa hari Sabtu adalah saat Yesus Kristus ada di dunia bawah.

Kemudian vigilia pada Sabtu malam adalah klimaks pesta paska. Agustinus menyebut pesta

ini dengan ibu dari semua vigilia, dimana semua dunia sedang berjaga.38 Sebenarnya

latarbelakang vigilia ini adalah tradisi perayaan paska primitif yang ditemukan pada abad

29 Bandingkan dengan tempat-tempat ziarah yang mengambil tradisi ini dengan membuat stasi-stasi
jalan salib. Demikian juga dengan di beberapa rumah retret untuk mengingatkan kembali akan tradisi orang
kristen pertama ini. Bahkan di gerejapun stasi-stasi ini dihadirkan.

30 Itin. Egeriae, 30-38.
31 Bdk. Mrk. 11: 1-10 dan paralel; Yoh. 12: 1, 12-19.
32 Mrk. 13: 5-57 dan pararelnya.
33 Mrk. 14: 10-11 dan pararelnya.
34 Afraate, Demostr. 12.
35 Mrk. 15: 2-15 dan pararelnya.
36 Mrk. 15: 16-20 dan pararelnya.
37 Const. Apost. 7, 23, 4; 8, 47, 67.
38 Agustinus, Serm. 209.
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ketiga yang berbunyi: “Tetaplah berkumpul di suatu tempat yang telah ditentukan dan

bertekun di dalam vigilia sepanjang malam dengan memanjatkan doa-doa, membaca Injil dan

Mazmur-Mazmur dengan rasa takut dan gemetar dan di dalam suatu doa yang sungguh-

sungguh; kemudian makanlah dan bergembiralah, kabarkanlah sukacita, bersoraklah karena

penebus kita telah dibangkitkan.”39 Vigilia paska adalah juga suatu kesempatan untuk

baptisan meriah; pada homili katekese baik itu di Barat maupun Timur menerangkan secara

lengkap simbol-simbol baptisan. Disamping pembaptisan katekumen pada malam paska

adalah juga persiapan pembaptisan bayi; dengan demikian perayaan vigilia dirayakan semakin

marak.

Oktaf paska, yaitu dalam delapan hari sesudah vigilia, adalah mistagogi atas sakramen-

sakramen yang baru saja diterima, (seperti baptisan, krisma dan ekaristi). Mistagogi ini

diberikan kepada baptisan baru. Pada kesempatan yang sama juga diberikan penjelasan

tentang doa Bapa Kami. Pada akhir oktaf paska, para baptisan baru mengenakan terakhir kali

baju pembaptisan mereka yang berwarna putih.

Pentekoste,40 yaitu limapuluh hari sesudah paska tidak bisa dipisahkan dari perayaan

paska, seperti dikatakan oleh Tertulianus: “Inilah hari pesta yang sesungguhnya.”41 Kemudian,

dari abad ke-empat, mulai berkembang pesta kenaikan, yaitu hari ke-empatpuluh sesudah

kebangkitan Kristus,42 sesudah itu antara oktaf paska sampai dengan kenaikan diisi dengan

masa paska yang secara liturgis juga berdurasi sampai pada pentakosta.

7. PERAYAAN KEKAISRAN

Pada tahun 311/12, yaitu sesudah zaman damai dengan kekaisaran, posisi/kualitas

perayaan ini semakin diteguhkan oleh kaisar Konstantinus dan juga para uskup melalui Konsili

Arles. Mungkin kaisar meneguhkan hal ini untuk menjauhkan diri dari tradisi Ibrani. Demikian

juga pada konsili Nicea (325), salah satu keputusan adalah penentuan tanggal perayaan paska,

walaupun Gereja Timur pada waktu itu menentang keputusan konsili tersebut. Tahun 341,

kuasa diberikan kepada sekolah Alexandria untuk menghitung dan menentukan tanggal

39 Didaskalia Siria 5, 19; bdk. De Bapt. 19, 1.
40 Pentekoste berasal dari katak: Πεντακοσιοστός.
41 Tertulianus, De Bapt. 19, 2.
42 Itin. Egeriae 42.
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paska, kemudian tanggal tersebut diinformasikan kepada uskup Roma yang membuat

semacam surat gembala untuk mengomunikasikan tanggal perayaan paska ke selurh Gereja.

Kemudian kaisar Konstantinus juga menulis surat kepada gereja-gereja untuk meminta agar

tanggal perayaan paska diseragamkan berdasarkan perhitungan sekolah Alexandria demi

peringatan kesengsaraan dan kebangkitan Kristus.43 Dengan penentuan tanggal paska ini,

secara tidak langsung juga menentukan tanggal pentakosta, kenaikan, prapaska, pekan suci

dan oktaf paska.44

Sesudah konsili Nicea, dan sesudah surat Konstantinus kepada gereja-gereja,

perayaan paska menjadi perayaan yang sangat penting pada masyarakat, bahkan

menggantikan perayaan pesta pagan, seperti halnya dengan perayaan lainnya. Bahkan

perayaan paska, sesudah damai dari pihak kaisar, lama kelamaan mengambil alih peranan

pesta pagan. Jasa kaisar banyak berpengaruh akan peralihan ini. Paska adalah hari Tuhan, hari

pembebasan dan hari penghadiran kesengsaraan dan kematian Kristus.45 Kita tidak tahu

apakah pernyataan ini adalah suatu ungkapan iman atau motif politik. Seandainya sikap ini

adalah ungkapan iman, berarti ia mengartikan perayaan paska sebagaimana Kristus

maksudkan. Ungkapan yang sama juga diungkapkan para kaisar sesudahnya: Valentinus,

Valente dan Gratianus walau dengan cara yang lain: “Kristus adalah sang

penyelamat/pembebas.”46 Realisai arti pembebasan ini juga perlu diungkapkan dengan

pembebasan para tahanan dari penjara (remisi).47 Teodosius dan Valentinianus menekankan

bahwa pada pesta paska dilaksanakan pembaptisan katekumen untuk berpartisipasi pada

terang yang berasal dari paska ilahi.48 Pesta paska ditandai dengan hari istirahat dari proses

pengadilan dan tidak melaksanakan perbuatan jahat seperti: perampokan, penganiayaan,

pembunuhan.49 Kemudian pada tahun 380, proses pengadilan dilarang selama masa prapaska

untuk menghormati persiapan akan perayaan paska.50 Dan pada tahun 392, larangan aktivitas

menjadi lebih keras, karena tidak hanya melarang aktivitas proses pengadilan pada prapaska,

43 Eusebius, Vita Constantinii, 3, 18.
44 W. Rordorf, La Pasqua nella Chiesa Antica, in Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, pp. 2693-

2694.
45 Eusebius, Vita Constantinii, 3, 18.
46 CTh. 9, 38, 3.
47 CS. 7
48 CTh. 15, 5, 5.
49 CTh. 6, 38, 4.
50 CTh. 9, 35, 4.
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tetapi juga aktivitas umum dan pribadi.51 Kemudain banyak hukum dikeluarkan yang

mendukung perayaan paska (melarang perayaan pagan), dan lama kelamaan

mengesampingkan seluruh perayaan pagan. Misalnya pada tahun 389, perintah beristirahat

berdurasi satu Minggu sesudah paska (selama oktaf paska); hal ini berlaku juga untuk Natal,

kecuali mereka yang harus menuai, seperti buah-buahan.52 Kemudian undang-undang

berikutnya (400), larangan mengadakan pertunjukan selama pekan suci (juga antara Natal

dan Epifania).53 Dan akhirnya pada tahun 425, larangan dikeluarkan untuk semua pertunjukan

theater dan sirkus dari semua kota pada saat semua pesta Kristiani, (Paska, Natal, hari Minggu

dan Epifania).

Dari berbagai undang-undang ini bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa sampai pada

tahun 425, masih ada berbagai perayaan-perayaan pagan; hal ini diperkuat lagi dengan dekrit

pada tahun 399, untuk memusnahkan semua kuil pagan, termasuk di pelosok.54 Pada tahun

yang sama melarang semua kultus pagan baik itu peringatan atau meriah di Afrika.55 Dan

sesudah ini, kultus pagan menjadi lemah, perayaan pesta Kristiani mengambil alih perayaan

di kekaisaran. Akhirnya pada tahun 425, kelihatannya kultus pagan sudah tidak ada lagi secara

hukum, walau mungkin praktik masih tetap hidup terlebih-lebih di pelosok-pelosok dan tidak

lama kemudian, kultus Kristiani mewarnai kekaisaran (bangsa Italia) sampai saat ini.

PERAYAAN PASKA

TAHUN TANGAL KETERANGAN

2018 1 April

2019 21 April

2020 12 April

2021 4 April

2022 17 April

2023 9 April

2024 31 Maret

51 CTh. 2, 8, 21.
52 CTh. 2, 8, 19.
53 CTh. 2, 8, 24.
54 CTh. 16, 10, 16.
55 CTh. 16, 10, 17.
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2025 20 April

2026 5 April

2027 28 Maret



HARI MINGGU

1. PENGANTAR

Hari Minggu yang sekarang selalu kita rayakan, sebenarnya memiliki latarbelakang

yang kompleks. Kita yang memiliki iman akan Kristus, kadang hanya mengikuti perayaanya

begitu saja yang sudah kita terima dari pendahulu-pendahulu kita tanpa memikirkan

bagaimana terjadinya. Jika ditelusuri lebih mendalam, ternyata perayaan hari Minggu

memiliki proses yang sangat panjang dan kompleks. Dengan demikian, tema hari Minggu ini

akan memberikan kepada kita pokok bahasan akan latar belakang, liturgi dan kemudian akan

ditambahkan pengertian untuk menambah penghayatan kita akan perayaan ini. Akhirnya

tema akan membahas bagaimana perayaan hari Minggu mengganti perayaan pagan.

2. LATARBELAKANG

Sebenarnya, hari Minggu Kristiani adalah suatu perayaan yang tergantung dari

berbagai institusi dan perayaan yang bukan Kristiani yang bahkan terjadi sebelum kelahiran

Kristianisme.

Pada abad pertama sesudah Kristus, tradisi kuno Yunani - Romawi mengenal suatu

perayaan yang disebut dengan hari yang disucikan pada Matahari, yang dirayakan pada hari

pertama dari setiap Minggu menurut penghitungan nama-nama planet.56 Pada hari ini

dirayakan hari keadilan yang dilambangkan dengan terang Matahari.57 Kemudian, Kristiani

56 Sebenarnya ada dua tradisi mingguan, tradisi Yahudi dan Yunani-Romawi. Tradisi Yahudi memiliki 7
hari di dalam seminggu yang dimulai dengan hari I, II, III, IV, V, hari sebelum hari Sabtu yang dikenal dengan hari
Sabat. Kemdian Kristiani yang terpengaruh akan tradisi Yahudi ini, menyebut hari Minggu, hari kebangkitan
Yesus Kristus sebagai hari pertama; bdk. Lukas 24: 1; Yohannes 20: 1; sedangkan Mateus dan Markus
menyebutnya dengan sesudah hari Sabat; kemudian mereka menyebutnya dengan Hari Tuhan. Tradisi lain
adalah Yunani-Romawi yang memberikan nama-nama hari dengan nama-nama planet. Lihat pembahasan
sebelumnya mengenai hari Sabtu; bdk. W. Rordrof, Settimana, di Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane,
Diretto da Angelo di Berardino, Genova, Marietti, 1994, hlm. 3174-3175.

57 Hari Matahari ini sebenarnya berasal dari Iran yang disebut dengan Mitra yang merayakan hari
keadilan dan untuk menjamin penggembalaan yang baik di tempat domba-domba dan gembala. Kemudian sejak
abad pertama, praktik keagamaan ini berkembang di kekaisaran yang lebih menekankan peran dewa planet
Matahari yang memiliki fungsi yang sama seperti pada aslinya, yaitu pembawa damai; G. Sfameni Gasparro,
Mitra e Mitraismo, di Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, Diretto da Angelo di Berardino, Genova,
Marietti, 1994, hlm. 2270-2272.
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melihat bahwa Kristus adalah Matahari sejati, dengan demikian, arti perayaan Yunani-

Romawi ini dibaptis menjadi perayaan Kristiani yang juga membawa kedamaian dan

memberikan tempat padang rumput pada domba-dombanya. Teologi terang menjembatani

kedua tradisi itu. Oleh sebab itu hari Minggu disebut dengan hari Matahari, yang praktis

mengambil nama pesta kafir.58 Eusebius, melalui bukunya Riwayat Hidup Konstantinus,

membuktikan bahwa kaisar ini menginkulturasi nama pesta pagan ini ke hari Minggu.59 Dasar

perayaan ini adalah kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi pada hari pertama pada Minggu.60

Akan tetapi, kalau kita memperhatikan Tradisi Kristiani pertama, mereka merayakan

kebangkitan Kristus bukan pada hari Minggu sore61 dan mereka makan bersama untuk

mengenangkan kebangkitan Yesus Kristus.62 Kemudian pada abad kedua, perayaan paska

pada hari Minggu semakin dipertegas sebagai perayaan hari kebangkitan Yesus Kristus.63

Penemuan Qumran menyingkapkan kebiasaan sekte Yahudi ini yang mengatakan

bahwa pesta selalu diadakan setiap tahun dan setiap Minggu baik itu pada hari Rabu, Jumat

atau hari Minggu. Tetapi sampai saat ini penemuan Qumran, belum menemukan posisi pesta

hari Minggu ini. Kemungkinan besar adalah bahwa perayaan hari Minggu merujuk pada pesta

Kristiani yang asli.

Perayaan hari Minggu juga sudah merupakan suatu perayaan Kristiani yang bisa kita

lihat di dalam Kristiani purba.64 Akan tetapi kebanyakan para ahli cendrung berpendapat

bahwa pada awalnya, Kristiani berkumpul pada hari Sabtu sore dengan mememcah-

58 CTh. 2, 8, 1; 2, 8, 20; CI. 3, 12, 2.
59 Eusebius, Vita Constantini, 4, 18-20.
60 Lihat catatakn kaki tentang ke-emapat Injil yang menginformasikan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu

Matteus dan Yohannes menunjuk pada hari pertama dalam minggu.
61 Kis. 20: 7-11: “Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-

mecahkan roti, Paulus berbicara dengan sarudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada
ke-esokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, dimana kami berkumpul,
dinyalakan banyak lampu. Seorang muda yang bernama Euthikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama
berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat
ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke
atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata: “Jangan ribut, sebab ia masih hidup.” Setelah kembali ke ruang
atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan; habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar
menyingsing. Kemudian ia berangkat.” Lihat Juga Yoh. 20: 19: “Ketika hari sudah malam, pada hari pertama
minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut
kepada orang-orang Yahudi.” Mereka juga berkumpul pada hari Minggu berikutnya, (Yoh. 20: 26).

62 Luk. 24: 30, 41-43.
63 Yustinus Martir, Apologia, 1, 67, 7.
64 1 Kor. 16: 2: “Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan

apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu
baru diadakan, kalau aku datang.”
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mecahkan roti untuk mengenangkan perayaan hari Sabtu orang Yahudi yang tetap dikenang

oleh Kristiani pertama. Kemungkinan besar tradisi ini dipengaruhi oleh Yahudi-kristiani.

Kemudian pada abad kedua, perayaan dipindahkan pada hari Minggu pagi untuk

mengenangkan kebangkitan Yesus Kristus.

Pendapat yang paling baru menyatakan bahwa perayaan hari Minggu baru dimulai

pada akhir abad kedua, melalui Gereja Roma sebagai reaksi anti tradisi Yahudi dan mengikuti

tradisi pagan yaitu prayaan matahri.65 Sebenarnya pendapat ini dasarnya kurang kuat, karena

berdasarkan Kitab Suci yang telah dituliskan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa Kristiani

purba telah merayakan hari Minggu atau hari Pertama sebagai perayaan khas Kristiani untuk

mengenangkan kebangkitan Yesus Kristus. Dsarnya adalah Injil Sinoptik dan Yohanes (Mat.

28:1-10; Mrk. 16:1-8; Luk. 24:1-12; Yoh. 20:1-10).

3. TEOLOGI HARI MINGGU

Ada tiga nama lain di samping hari Minggu, yang lazim digunakan, seperti hari Tuhan,

hari Pertama, hari Kedelapan.

3.1. Hari Tuhan

Hari Tuhan dapat ditemukan dalam Kitab Wahyu yang telah dikutip pada bagian

sebelumnya,66 kemudian dapat juga ditemukan di dalam salah satu tulisan Gereja purba,67

65 W. Rordorf, Domenica, di Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, Diretto da Angelo di Berardino,
Genova, Marietti, 1994, hlm. 1009.

66 Why 1:10: “Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara
yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya: "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan
kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini: ke Efesus, ke Smirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Filadelfia dan
ke Laodikia.”

67 Didachè 14,1: “But every Lord's day gather yourselves together, and break bread, and give
thanksgiving after having confessed your transgressions, that your sacrifice may be pure. But let no one that is
at variance with his fellow come together with you, until they be reconciled, that your sacrifice may not be
profaned. For this is that which was spoken by the Lord: In every place and time offer to me a pure sacrifice; for
I am a great King, says the Lord, and my name is wonderful among the nations.”
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dan di dalam salah satu injil apokrif.68 Pencatatan hari Tuhan pada periode berikutnya

ditemukan di dalam buku Sejarah Gereja yang ditulis oleh Eusebius.69

Hari Tuhan analog dengan Perjamuan Malam Terakhir;70 alasannya ialah karena dalam

pertemuan-pertemuan Kristiani Purba, mereka melaksanakan perjamuan, dengan kesadaran

bahwa dengan cara ini nyawa mereka terancam. Pada waktu itu penganiayaan terhadap

penganut Kristus terjadi di mana-mana. Perjamuan semacam inilah yang selalu diadakan di

dalam pertemuan hari Minggu.

Nama hari Tuhan juga berdasar pada hari kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi pada

hari Minggu yang diungkapkan dengan jelas sekali di dalam Injil Mateus dan Markus yang

mengatakan “Setelah hari Sabtu lewat.”71 Bahkan Injil Mateus menceriterakan situasi pada

waktu kebangkitan itu dengan mengatakan bahwa pada waktu itu terjadi gempa bumi yang

hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit untuk menggulingkan batu penutup

makam Yesus lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan

salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.

Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu: “Janganlah kamu takut;

sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah

bangkit, sama seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring.”72

Memang harus diakui bahwa tidak ada seorangpun yang menjadi saksi kebangkitan itu,

seperti bagaimana Ia bangkit, kapan persisnya Ia bangkit dan sebagainya.73 Maka yang mau

dikatakan di dalam kejadian ini ialah bahwa hari Minggu adalah hari Tuhan, yaitu hari

kebangkitan Yesus Kristus dari mati, kemenangan atas maut. Yesus adalah sungguh Tuhan,

sehingga hari kebangkitan itu disebut dengan Hari Tuhan.

Eusebius memberikan perbedaan paska orang Ibrani dengan Kristiani. Ia mengatakan

bahwa orang Ibrani merayakan paska menurut hukum, mengurbankan anak domba paska

sekali setahun yang jatuh pada tanggal empatbelas pada bulan yang pertama. Sementara itu

68 Injil Petrus, 35:50.
69 Historia Ecclesiae, 4, 23, 111. Dalam buku Sejarah Gereja ini Eusebius berusaha mencatat peristiwa-

peristiwa penting di dalam Gereja yang sangat kita butuhkan saat ini untuk mengetahui banyak informasi akan
situasi Kristiani purba.

70 Bdk. 1 Kor. 11:20-29.
71 Mat. 28:1; Mrk. 16:1.
72 Mat. 28: 3-6.
73 Walaupun kubur kosong bukan menjadi suatu bukti kuat untuk kebangkitan, karena bisa saja jenazah

Yesus Kristus dicuri dan itulah yang dikatakan oleh orang Yahudi, lihat Mat. 27: 62-66; 28:11-15; bdk. Isidorus
Hispalensis, De Ecclesiasticis Officiis, 1, 24, 1-2.
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Kristiani merayakan paska setiap hari Tuhan, dan selalu menyambut anak domba Allah, tubuh

penyelamat, dan selalu mengambil bagian pada darah Anak Domba.74 Oleh sebab itu setiap

kali kita mengambil bagian pada hari Tuhan, atau setiap kali kita merayakan ekaristi, kita

selalu merayakan paska, hari kebangkitan Kristus Tuhan. Kristiani menyebut tempat perayaan

itu dengan rumah Tuhan,75 walaupun mereka sendiri belum memiliki tempat yang menetap

seperti yang kita miliki pada zaman moderen ini, karena mereka di dalam penganiayaan

sampai dengan awal abad ke empat. Oleh sebab itu mereka merayakan ekaristi di rumah-

rumah secara berpindah-pindah atau di bawah tanah. Sungguh suatu ironis jika di beberapa

tempat gereja kosong pada perayuaan Hari Tuhan atau terlalu menekankan materil gereja

dan mengesampingkan makna perayaan itu sendiri untuk masing-masing umat beriman.

Inilah keunggulan Kristiani awali menekankan nilai-nilai iman yang menjiwai hidup mereka.

Tertulianus menambahkan peraturan-peraturan pada hari Tuhan. Pada hari Tuhan

kita harus berhenti dari kesibukan-kesibukan kita, walaupun masih bisa melaksanakan

pekerjaan-pekerjaan yang dianggap perlu untuk menghindarkan kita dari berbagai pencobaan

setan yang selalu berusaha menyerang kita.76 Penghormatan dengan cara ini membedakan

Kristiani dengan orang Yahudi yang tidak bisa mengerjakan apapun pada hari Sabat. Akan

tetapi, perayaan hari Tuhan memiliki resiko sangat tinggi, karena Kristiani pada waktu itu

dalam penganiaan;77 walaupun demikian mereka tidak merasa takut untuk melaksanakannya.

Sebenarnya Kristiani juga memiki rintangan lain, berasal dari orang Yahudi. Mereka

mengaggap bahwa Kristiani adalah penghianat. Sehingga tidak jarang terjadi diskusi antara

Kristiani dan orang Yahudi; hal ini bisa kita lihat dalam beberapa apologi dari Kristiani

terhadap orang yuhudi, misalnya apologi yang ditulis oleh Yustinus. Di pihak lain, orang

Romawi menganggap bahwa Kristiani adalah sekte yudaisme, sehingga lengkaplah serangan

terhadap Kristiani. Serangan juga datang dari orang Yunani.

Mengenai hari Tuhan, Konstitusi Para Rasul menegaskan bahwa hari ini adalah hari

yang lebih penting karena menunjukkan perantara, pelaku kebangkitan, anak sulung semua

ciptaan, Tuhan yang menjadi manusia, anak sulung Maria tanpa campur tangan manusia yang

telah disalibkan di bawah pemerintahan Ponntius Pilatus, mati dan bangkit dari anatara orang

74 Eusebius, De Solemnitate Paschali, 7.
75 Liber Granduum, Sermo 13.
76 Tertulianus, De Oratinoe, 23, 2.
77 Mulai dari abad pertama sampai dengan permulaan abad ke-empat, Kristen berada di dalam

penganiayaan sehingga banyak kegiatan mereka, terlebih-lebih peribadatan, dilaksanakan di bawah tanah.
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mati; dan pada hari Tuhan inilah Ia mengundang orang kepada-Nya untuk

mempersembahkan perbuatan dan segala sesuatu.78

3.2. Hari Pertama

Hari Minggu disebut juga dengan hari Pertama yang berhubungan dengan

perhitungan hari menurut tradisi Yahudi, tradisi pendahulu yang telah dibahas sebelumnya

pada pembahasan hari Sabtu. Berdasarkan perhitungan itu, hari Sabtu adalah hari terakhir

(ketujuh) dalam pekan; itu berarti bahwa hari Minggu adalah hari Pertama dalam pekan. Pada

hari itulah Yesus bangkit sehingga hari itu disebut juga dengan hari kebangkitan Yesus

Kristus.79 Tradisi Kristiani ini praktis memutarbalikkan tradisi Yahudi yang memelihara tradisi

Sabat. Bagi mereka hari Pertama adalah hari kerja; sementara itu bagi Kristiani, hari tersebut

adalah hari sukacita. Itulah alasan sehingga hari tersebut menjadi hari libur, hari yang

diperuntukkan kepada Tuhan. Pada hari tersebut Kristiani berkumpul untuk merayakan

sukacita yang mereka miliki.80 Dengan demikian, hari Sabtu yang dihormati orang Yahudi yang

bisa juga desebut dengan hari Tuhan, dihapuskan dan diganti dengan hari Pertama.

Atanasius melihat hari Pertama dalam kaitannya dengan penciptaan dan hari Sabtu.

Tuhan telah menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama dan kemudian Ia beristirahat;

kemudian manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa. Kebangkitan Yesus Krustus yang terjadi

pada hari Pertama adalah penciptaan kedua, dalam arti penderitaan Kristus yang melahirkan

keselamatan adalah akhir penciptaan pertama dan kebangkitan-Nya yang terjadi pada hari

pertama adalah awal penciptaan kedua.81

Kalau dihubungkan dengan Kitab Suci, hari Pertama adalah hari penciptaan terang.82

Kristiani pertama tidak mengalami kesulitan mengartikan terang ini dengan tradisi pagan, hari

Matahari.83 Kemudian kebangkitan Kristus juga dilambangkan dengan Matahari, atau fajar

78 Constitutiones Apostolorum, 7, 36, 6 : “On which account we solemnly assemble to celebrate the feast
of the resurrection on the Lord's day, and rejoice on account of Him who has conquered death, and has brought
life and immortality to light. For by Him You have brought home the Gentiles to Yourself for a peculiar people,
the true Israel beloved of God, and seeing God.”

79 Lihat Mrk. 16:2 dan pararelnya; Yoh. 20:19.
80 Bardesanes, Liber Legum Regionum, 46.
81 Atanasius, De Sabbatis et Circumcisione, 5.
82 Kej. 1:3; bdk. Yustinus, Apologia, 1, 67, 7.
83 Yustinus, Aplogia, 1, 67, 3.
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menyingsing.84 Pada tahun 321, Konstantinus menyatakan bahwa hari Pertama adalah hari

libur dari segala pekerjaan.85 Dengan demikian, perintah untuk beristirahat pada hari Sabtu

semakin ditinggalkan dan menjadi pada hari Pertama. Akhrinya pada abad ke lima, perayaan

hari Pertama sebagai hari libur menjadi kewajiban.86

Efrem dari Siro melihat pengertian lain dengan hari Pertama yang dikaitkan dengan

tradisi orang Ibrani yang menghormati anak pertama. Bahkan Israel sendiri disebut dengan

anak sulung atau anak pertama yang artinya terberkati. Sehubungan dengan itu, Kristiani

adalah orang yang terberkati, karena mereka disebut dengan buah sulung Tuhan. hari Minggu

adalah hari Pertama dalam pekan, dalam konteks ini, hari tersebut adalah hari yang sulung

dalam pekan, juga berarti hari yang terberkati karena hari kebangkitan Kristus. Dari hari yang

pertama atau sulung inilah umat beriman memperoleh sumber yang tidak ternilai untuk

keseluruhan pekan,87 tentu saja bagi mereka yang mengambil bagian di dalam perayaan ini.

Itulah alasan hari Pertama ini menjadi begitu penting bagi umat beriman; bukan berarti

bahwa hari yang lain tidak penting, karena semua hari adalah ciptaan Tuhan.

3.3. Hari Kedelapan

Hari Minggu juga dikenal sebagai hari Kedelapan yang dapat ditemukan di berbagai

sumber.88 Hari Kedelapan berdasar pada perhitungan hari Sabtu yang adalah hari Ketujuh

atau hari Pertama. Karena satu pekan adalah tujuh hari, dan karena hari Minggu adalah hari

Pertama, maka tujuh hari berikutnya adalah hari Kedelapan. Jadi bukan berarti bahwa Tradisi

Kristiani memiliki delapan hari dalam pekan.

Pengertian lain ialah bahwa dalam tradisi Yahudi, pada hari kedelapan, biasanya

diadakan sunat bagi mereka yang baru lahir. Sehubungan dengan ini Yustinus mengartikan

bahwa pada hari kedelapan, Kristiani menyunatkan hati, yaitu membersihkan hati dari dosa-

dosa, dari kejahatan berkat kebangkitan Yesus Kristus.89 Hal yang sama juga dikatakan oleh

Ciprianus, kemudian ia menambahkan pengertian lain, yaitu hari Minggu adalah hari Pertama

84 Ignasius dari Antiokia, Epistual ad Madnesios, 9, 1; Yustinus, Dialogus, 100, 4.
85 Kodex Yustinianus, 3, 12, 2; Kodex Teodosianus, 2, 8, 1.
86 Bdk. W. Rordorf, Domenica, di Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, hlm. 1011.
87 Bdk. Ephraem Syrus, Sermo ad Nocturnum Dominicae Resurretionis, 4.
88 Barnabas, 15: 8-9; Yustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 41, 4; 138, 1; Ciprianus, Epistula, 64, 4;

Didascalia, 6, 18, 11-16; Basilius, Spiritus Sanctus, 27, 64.
89 Yustinus, Dialogus cum Tryphone Iudaeo, 41, 4.
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sesudah hari Sabtu: artinya memang hari Minggu itu adalah lebih unggul dari hari Sabtu

sehingga disebut hari Pertama dan hari Kedelapan. Oleh sebab itu hari ini disebut suci, karena

melahirkan kehidupan yang akan datang.90 Di samping itu hari Kedelapan adalah lambang

kesempurnaan, yaitu menunjuk pada kehidupan kekal; berarti suatu lambang kedekatan

kepada Tuhan. Kemudian Origenes menghubungkan hari sunat orang Yahudi yang biasa

dilaksanakan pada hari Kedelapan sesudah kelahiran tersebut dengan hari Kedelapan dengan

mengatakan bahwa sebelum hari Kedelapan atau sebelum disunat, orang penuh dengan

kenajisan dan kotor; dan pada hari Kedelapan, pada saat disunat, orang dibersihkan dari

segala kenajisan dan dosa-dosa. Karena hari Kedelapan bagi Kristiani adalah Yesus Kristus

bangkit dari antara orang mati, artinya, manusia dibersihkan atau disucikan dari kenajisan,

ditebus dari dosa-dosa dan jiwa-jiwa kita dibersihkan.91

Kemudian di tempat lain Origenes, dalam hubungannya dengan peristiwa roti yang

turun dari surga,92 mengatakan bahwa roti itu diberikan mulai pada hari Pertama/Kedelapan,

dan pada hari Ketujuh yaitu pada hari Sabtu, tidak turn sama sekali. Oleh sebab itu siapa yang

mau memungutnya pada hari Ketujuh, tidak akan menemukan apa-apa. Bagi Origenes, roti

ini adalah lambang Rahmat Tuhan, Sabda Tuhan. Dalam hal ini Origenes memberikan

perbedaan Kristiani dan Yahudi, yang merayakan hari Ketujuh, yang tidak mendapatkan apa-

apa, karena manna pada hari tersebut tidak turun; sedangkan Kristiani yang merayakan hari

Kedelapan, memperoleh rahmat dan membuat Sabda Tuhan selalu turun dari surga,93 yang

adalah juga manna.

Kristiani purba juga melihat hari Kedelapan ini dalam hubungan dengan pencurahan

Roh Kudus dalam pembaptisan.94 Hari Kedelapan juga diartikan dengan hari penghakiman

yang akan datang, karena pada hari tersebut dikhususkan untuk berdoa kepada Tuhan demi

kemenangan dalam penghakiman tersebut.95

Memang dalam Penciptaan, hari istirahat jatuh pada hari Ketujuh; pada waktu itu

Tuhan beristirahat setelah Ia menyelesaikan penciptaan semesta alam yang dipegang teguh

oleh orang Yahudi. Clemen dari Alexandria mengatakan bahwa memang hari Ketujuh adalah

90 Ciprianus, Epistula, 64, 4.
91 Origenes, Ex Commentariis in Psalmos, 118 (119), 1; Atanasius, De Sabbatis et Circumcisione, 5.

Ambrosius, Epistula, 31 (44); Oratianum, 6 (4); 17 (15).
92 Kel. 16: 5-27.
93 Origenes, In Exodum Homiliae, 7, 5.
94 Bdk. 1 Ptr. 3: 18-21; 2 Ptr. 2: 5; Ambrosius, Epistula, 41, 44; 6, 4; 17, 15.
95 Victorius Poetouiensis, De Fabrica Mundi, 6.
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hari istirahat, hari untuk berpuasa untuk mempersiapkan hari yang sebenarnya untuk

beristirahat, yaitu hari Kedelapan yang mengalirkan kebijaksanaan dan pengetahuan. Hari ini

adalah hari terang yang sebenarnya yang tanpa bayang-bayang dan berkat Roh Kudus.

Mereka yang mengambil bagian pada perayaan hari ini menguduskan iman dan menerangi

pengetahuan.96

4. LITURGI HARI MINGGU

Dalam tradisi patristik, kita bisa menenmukan liturgi paling kuno hari Minggu pada

Didachè,97 Yustinus dan Tradisi Apostolik98 yang banyak mengambil rumusan dari Didachè.

Pada awalnya, ekaristi dirayakan sore hari (baik itu hari Sabtu atau Minggu), dengan suatu

perjamuan makan malam yang besar.99 Perayaan ini memiliki karakter eskatologi, akan tetapi

tidak tertutup kemungkinan juga untuk mereka yang sedang menantikan akhir dunia dan

dalam terang kebangkitan Yesus Kristus; mereka percaya bahwa Ia (Kristus) menyertai dan

menyucikan komunitas mereka. Oleh sebab itu, sebelum mereka memulai perayaan itu,

mereka meyesali kesalahan mereka terlebih dahulu kemudian mereka saling memaafkan

96 Clemen dari Alexandria, Stromatei, 6, 138.
97 Chapter 9, Thanksgiving (Eucharist): “Now concerning the Thanksgiving (Eucharist), thus give thanks.

First, concerning the cup: We thank you, our Father, for the holy vine of David Your servant, which You made
known to us through Jesus Your Servant; to You be the glory for ever. And concerning the broken bread: We
thank You, our Father, for the life and knowledge which You made known to us through Jesus Your Servant; to
You be the glory for ever. Even as this broken bread was scattered over the hills, and was gathered together and
became one, so let Your Church be gathered together from the ends of the earth into Your kingdom; for Yours
is the glory and the power through Jesus Christ for ever. But let no one eat or drink of your Thanksgiving
(Eucharist), but they who have been baptized into the name of the Lord; for concerning this also the Lord has
said, Give not that which is holy to the dogs. Matthew 7:6.”

98 7,35: “Be always thankful, as faithful and honest servants; and concerning the eucharistical
thanksgiving say thus: We thank You, our Father, for that life which You have made known to us by Jesus Your
Son, by whom You made all things, and takest care of the whole world; whom You have sent to become man for
our salvation; whom You have permitted to suffer and to die; whom You have raised up, and been pleased to
glorify, and hast set Him down on Your right hand; by whom You have promised us the resurrection of the dead.
O Lord Almighty, everlasting God, gather together Your Church from the ends of the earth into Your kingdom,
as this grain was once scattered, and is now become one loaf. We also, our Father, thank You for the precious
blood of Jesus Christ, which was shed for us and for His precious body, whereof we celebrate this representation,
as Himself appointed us, to show forth His death. 1 Corinthians 11:26 For through Him glory is to be given to
You for ever. Amen. Let no one eat of these things that is not initiated; but those only who have been baptized
into the death of the Lord. But if any one that is not initiated conceal himself, and partake of the same, he eats
eternal damnation; because, being not of the faith of Christ, he has partaken of such things as it is not lawful for
him to partake of, to his own punishment. But if any one is a partaker through ignorance, instruct him quickly,
and initiate him, that he may not go out and despise you.”

99 1 Kor. 11: 25; Didachè, 10, 1.



Patrologi 2
STFT Widya Sasana, Malang

36

kesalahan satu sama lain sebelum mereka mengadakan komuni.100 Kemudian dilanjutkan

makan malam dengan suasana agapè.

Tradisi ini kemudian bergeser untuk merayakan hari Minggu pada pagi hari, sebelum

Matahari terbit dan kemudian dihubungkan dengan upacara baptisan. Dengan demikian

perayaan hari Minggu sore hari ditiadakan. Hal yang sama ditemukan juga dalam Yustinus. Ia

mengatakan bahwa perayaan hari Minggu adalah perayaan baptisan yang dilaksanakan pada

hari Minggu pagi,101 kemudian dilanjutkan dengan ekaristi.102 Dengan demikian bisa

disimpulkan bahwa perayaan baptisan pada zaman Yustinus berhubungan dengan perayaan

hari Minggu. Sesudah pembaptisan yang dilaksanakan di air yang mengalir,103 para baptisan

baru dituntun untuk bersatu ke komunitas. Acara selanjutnya adalah liturgi Sabda yang waktu

itu masih mengikuti tradisi Sinagoga Yahudi, yaitu pemimpin perayaan menjelaskan Sabda

yang baru dibacakan. Sesudah itu mereka berdoa dengan sikap berdiri, sebagai simbol

kebangkitan.104 Kemudian para diakon membawa komuni kepada mereka yang tidak bisa

hadir karena sakit. Bagi mereka yang membutuhkan bantuan, umat mengadakan kolekte.

Pada awal abad ketiga, liturgi hari Minggu sudah semakin tertata baik seperti yang kita miliki

saat ini. Dengan demikian, para Bapa Gereja memiliki peranan penting di dalam penetapan

liturgi hari Minggu.

5. DARI KEBUTUHAN MENJADI KEWAJIBAN

Kristiani purba melihat bahwa hari Minggu memiliki tiga unsur yang sangat penting:

hari kurban, kebangkitan dan syukur. Tentu saja ketiga unsur ini berdasar pada kebangkitan

Yesus Kristus yang mereka lihat sebagai dasar iman. Oleh sebab itu mereka merasa bahwa

perayaan hari Minggu bukan suatu kewajiban atau pemenuhan peraturan, melainkan

kebutuhan iman, perayaan iman. Lama kelamaan, karena ada pelanggaran dari berbagai umat

itu sendiri, kebutuhan berubah menjadi keputusan yang mengikat dan mewajibkan. Maka

Sinode Elvira, Spanyol (antara 300-303) memutuskan bahwa perayaan hari Minggu adalah

hari yang wajib bahkan siapa yang tidak pergi ke gereja selama tiga hari Minggu berturut-turt

100 1 Kor. 11: 28s; Didachè, 10, 6; 14, 1-2; Tertulianus, Apologia, 39.
101 Yustinus, Apologia, 1, 65.
102 Yustinus, Apologia, 1, 67.
103 Kis. 8: 38; Didachè, 7, 1.
104 Tertulianus, Cor. 3; Basilius, Spiritus Sanctus, 27, 67.
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maka dikeluarkan dari keanggotaan. Peraturan mewajibkan juga dari kekaisaran, sehingga

perayaan hari Minggu menjadi suatu ikatan.

Pada awal abad IV, pesta Kristiani berkembang dalam kehidupan masyarakat, karena

kebebasan yang diperoleh dari kaisar Konstantinus pada tahun 311, dengan dekrit Serdica.

Berkat kebebasan ini, Kristiani bisa merayakan pesta tanpa tekanan.105 Lama kelamaan pesta

Kristiani mengambil alih peranan pesta pagan, dan bahkan menggantikan pesta pagan dengan

pesta Kristiani; dan lambat laun pesta Kristiani mejadi pesta kekaisaran. Hal ini dapat kita

ketahui dari kodex Teodosius dan Yustinianus yang banyak mengatur mengenai pesta-pesta

Kristiani dan melarang pesta pagan.

Pada abad IV, hari Minggu menjadi pesta populer masyarakat. Orang tidak lagi pergi

ke sirkus, theater dan aphitheater, pertunjukan, tetapi pergi ke gereja; bahkan larangan

melaksanakan kegiatan-kegiatan pagan tersebut.106 Implikasi peraturan ini ialah akhir

dominasi pesta pagan, walaupun di berbagai tempat kekaisaran yang jauh di Timur, misalnya

Mesir, masih tetap melangsungkan tradisi pagan, karena keterlambatan informasi dan kurang

kontrol. Sesudah pertobatan Konstantinus dan sesudah konsili di Elvira keadaan semakin

berubah, karena ada dorongan dari kaisar untuk merayakan hari Minggu;107 dan juga kaisar

sendiri telah memberikan contoh kepada kaumnya untuk menjadi Kristiani.

Situasi pada abad IV menjadi kebalikan situasi abad-abad sebelumnya, karena mulai

abad ini, perayaan Kristiani, yaitu hari Minggu, dan juga perayaan lain, menjadi kewajiban

bagi penduduk dan bahkan suatu hukuman bagi mereka yang tidak melaksanakannya. Hari

Minggu mengganti posisi hari Matahari; hari Minggu menjadi hari istirahat bagi semua

penduduk, termasuk hakim,108 serdadu, kecuali mereka yang tidak bisa menunda pekerjaan

mereka, seperti petani, karena mereka harus memburu waktu masa menanam atau menuai

dan kegiatan petani lainnya yang banyak tergantung pada musim. Di Eropa ada empat musim

dan untuk bercocok tanam, harus disesuaikan dengan musim ini. Misalnya tidak mungkin

petani bisa menanam tanaman pada musim dingin, pasti mati; musim yang cocok untuk

menanam adalah musim semi dan musim panas adalah masa panen. Oleh sebab itu, untuk

mengejar waktu ini agar tidak terlambat, maka kaum petani dibebaskan dari larangan

105 _____, Il Cristianesimo nelle Leggi di Roma Imperiale, a cura di Alberto Barzanò, Torino, Paoline,
1996, hlm. 58-59.

106 Codex Theodosianus, 2, 8, 23; 2, 8, 20; 2, 8, 25; 15, 5, 5.
107 Konsili Elvira, Canon 21.
108 Codex Iustinianus, 3, 12, 2.
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tersebut. Hari Minggu juga diberikan libur bagi para budak atau hamba, pembantu. Bahkan

jika ulang tahun kaisar kebetulan jatuh pada hari Minggu, maka dirayakan pada hari

berikutnya.109 Bisa dikatakan bahwa pada hari Minggu, semua kegiatan berhenti dan umat

pergi ke gereja untuk berdoa, merayakan kebangkitan Kristus, hari penebusan, hari

keselamatan. Pada hari ini mereka patut bersyukur karena Yesus Kristus menganugerankan

hari kegembiraan kepada mereka melalui kebangkitannya. Kristiani patut bersyukur atas

kurban Yesus ini, yang lain dari kroban kepada dewa-dewi yang tidak membuahkan apa-apa.

Memang tidak bisa disangkal bahwa peran kaisar Konstantinus sangat besar walau

kelihatan agak dipaksakan karena mewajibkan penduduknya. Pernyataan ini bisa kita lihat

berikut ini dalam tulisan Eusebius:

“Konstantinus memerintatahkan bahwa suatu hari hendaknya dianggap sebagai hari

doa, yaitu hari yang sungguh-sungguh penting dan lebih utama dari hari yang lain, hari

Tuhan dan penebusan (hari Minggu); bagi seluruh pembantu rumah tangga dan

mereka yang mempersembahkan diri kepada Tuhan dan para pelayan Tuhan lainnya

yang dibedakan berdasarkan bentuk hidup dan kebajikan; sementara itu para

pembantu, memiliki kepekaan dan dapat dipercayai, mengikuti kaisar mereka sebagai

model bagaimana harus berjiwa berbelas kasih, menghormati hari penebusan Tuhan

dan memanjatkan doa-doa kepada-Nya. Peraturan yang sama juga diberlakukan

kepada semua orang agar melakukan peraturan yang sama. Hari Kudus Tuhan adalah

peringatan akan Tuhan. Karena alasan inilah maka disebut dengan hari Tuhan, karena

tuhan dari hari-hari lain. Sebelum kesengsaraan Tuhan, hari tersebut belum disebut

dengan hari Tuhan, tetapi hari Pertama. Akan tetapi pada hari ini Tuhan telah

memberikan awal, melalui kebangkitan-Nya, penciptaan baru dunia dan hari tersebut

telah mempersembahkan kebangikan kepada dunia; hari ini kita merayakan hari

misteri; hari ini bagi kita adalah awal dari kebangkitan, awal dari pekan.

Satu Minggu terdiri dari tujuh hari; kita diminta untuk bekerja selama enam hari dan

hanya satu hari diminta untuk berdoa, beristirahat dan jika selama hari kerja tersebut

kita telah membuat kesalahan, maka kita diberi kesempatan untuk membarui diri.

Oleh sebab itu pada hari Minggu pagi, hendaknya pergi ke gereja, berusahalah untuk

mendekat dengan Tuhan, mengakukan kesalahan-kesalahan kepada Tuhan,

bertobatlah dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Hendaknya mengambil bagian

109 Codex Theodosianus, 2, 8, 28; 2, 8, 25.
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pada Tubuh dan Darah Kristus; tetapi jika kamu merasa tidak layak karena dosa-dosa,

hendaknya jangan mengambil bagian pada-Nya sebelum mengakukannya.”110

Kemudian pada akhir abad keempat dinyatakan bahwa pada perayaan-perayaan suci,

dilarang untuk melaksanakan pertunjukan-pertunjukan pagan.111

Pada abad V, praktis pesta pagan sudah dilarang sama sekali,112 kemudian semua kuil

di pelosok-pelosok dihancurkan, karena penduduk setempat masih tetap mempraktikkan

kultus pagan,113 kecuali beberapa kuil yang dialihfungsikan menjadi gereja, misalnya Patheon,

di Roma; dan akhirnya kaisar melarang semua pesta pagan.114

110 Eusebius Alexandrianus, Sermones, 1-2. Lihat juga nomor 3-4, yang mengulangi hal-hal yang sama.
111 Codex Theodosianus, 2, 8, 20.
112 Codex Theodosianus, 16, 10, 14.
113 Codex Theodosianus, 16, 10, 16.
114 Codex Theodosianus, 16, 10, 17.
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Para Bapa Gereja juga memberikan larangan-larangan pada hari Minggu. Hironimus

mengatakan bahwa hari Tuhan adalah hari kebangkitan, hari Kristiani. Hari itu disebut dengan

hari Tuhan, karena Tuhan adalah pemenang, hari kemenangan atas maut dan dosa-dosa.

Kalau orang pagan mengenal hari Matahari, kita Kristiani juga mengenal hari yang sama,

karena sesungguhnya hari ini lahir terang dunia, lair Matahari keadilan yang merajai segala

sesuatu.115 Ia juga menambahkan bahwa pada hari Minggu mereka yang menekuni hidup

kontemplatif pada biara tertutup, juga pergi ke gereja bersama dengan pimpinannya, kecuali

mereka yang memiliki tugas khusus, bukan karena faktor kemalasan.116 Pada hari tersebut,

mereka memiliki kesempatan untuk menerima komuni; mereka yang menekuni hidup

kontemplatif, tidak menerima komuni sepanjang pekan.117

Hari Minggu adalah hari kegembiaraan berdasarkan alasan-alasan yang telah

diberikan sebelumnya. Oleh sebab itu, berpuasa bukan merupakan karakter hari tersebut.

Agustinus mengatakan bahwa siapa yang melaksanakan puasa pada hari tersebut, sama

dengan eresi Manikei,118 yang jelas bertentangan dengan iman dan Kitab Suci. Hari Minggu

memiliki karakter sebagai hari pesta, bukan untuk berpuasa dan berpantang, bahkan bukan

untuk bekerja; dengan demikian hari tersebut tidak ditujukan kepada orang Ibrani.119 Bahkan

pada waktu itu sudah ada hukuman bagi mereka yang melanggar peraturan hari Minggu, yang

didahului dengan peringatan dari imam.120 Hari Minggu adalah juga hari yang tepat untuk

melaksanakan karitas, berkunjung ke tempat suci dan bukan untuk melaksanakan pekerjaan

yang jahat, mengunjungi mereka yang membutuhkan kunjungan, memberikan pertolongan,

mengunjungi orang sakit untuk memberikan kekuatan hidup;121 karena sepanjang pekan

adalah hari kerja untuk mendapatkan sesuatu untuk keperluan hidup, sehingga tidak ada

waktu untuk melaksanakan hal-hal tersebut.

115 Hironimus, In die Domenica Paschae Homilia, 1, 52. Lihat juga Koncilium Matisconese, Kan. 1
menegaskan larangan-larangan ini.

116 Hironimus, Epistula, 20, 3; Benedictus, Regula Monasteriorum, 48, 22-23.
117 Palladius, Historia Lausiaca, 59, 2.
118 Manikeisme adalah eresi, karena menekankan pantang dan puasa secara ekstrem, yang sebenarnya

tidak hanya untuk demi kepentingan para pemimpin kelompok ini. Mereka memang tidak amkan daging, tetapi
makan alternatif lain secara berlebihan.

119 Agustinus, Epistula, 36, 27; 55, 23. Eusebius Alexandria, Sermo, 2-4.
120 Koncilium Matisconese, Kan. 1. Lihat juga Koncilium Narbonese, Kan. 4; dalam Konsili ini dikatakan

bahwa siapa yang emlanggar perathuran Hari Minggu dikenakan denda yang kemudian digunakan untuk
kepentingan Gereja. Gregorius Magnus, Epistula, 13, 3.

121 Eusebius Alexandria, Sermo, 5. Pseudo Petrus Alexandria, Fragmentum, hlm. 89, 12 dst. Martinus
Bracarensis, De Correctione Rusticorum, 18.
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Ada perbedaan larangan mengenai hari Sabtu yang dihormati orang Yahudi dengan

hari Minggu. Pada hari Sabtu, untuk menghormati hari tersebut, orang Yahudi dilarang untuk

berjalan dengan kuda, tidak boleh juga dengan lembu atau bahkan dengan kereta sekalipun,

tidak boleh mempersiapkan sesuatu untuk dimakan, bahkan tidak boleh melaksanakan

pekerjaan kebersihan rumah, tubuh dan banyak larangan-larangan lain lagi. Larangan yang

ditujukan kepada Kristiani sehubungan dengan hari Minggu, tidak sekeras yang dilaksanakan

orang Yahudi. Memang pada Sinode Aurelianense (538) telah ditetapkan bahwa tidak boleh

melaksanakan pekerjaan di ladang, di kebun anggur, panen, menabur dan pekerjaan lain di

ladang, agar umat beriman pergi ke gereja untuk berdoa dan mempersembahkan kurban.

Larangan mengenai aktivitas pemerintahan telah ditunjukkan sebelumnya. Akan tetapi

larangan ini bukan harga mati, kalau memang sangat mendesak, maka setiap orang bisa

melanggarnya demi kebaikan sesama, bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau umat beriman

merasa bingung, maka mereka bisa menanyakan imam mengenai penilaian moralnya.122 Jelas

larangan-larangan ini adalah aktivitas yang kita temukan pada zaman itu, dan tentu saja saat

ini masih selalu dialami disamping berbagai aktivitas yang kita laksanakan. Sebagai orang

beriman, prinsip hari Minggu adalah tetap seperti yang telah dikatakan sebelumnya untuk

menghindari perasaan rasa bersalah, apakah pekerjaan itu suatu dosa atau tidak. Pekerjaan

adalah selalu baik asalkan tidak mendatangkan dosa; bahkan Licinianus dari Cartago

mengatakan bahwa lebih baik bekerja daripada melaksanakan perbuatan yang

mendatangkan dosa;123 akan tetapi kita hendaknya jangan diperbudak pekerjaan atau menilai

segala sesuatu dari segi ekonomis, melainkan meluangkan waktu kepada Tuhan, bersyukur

kepada-Nya yang telah memberikan pekerjaan, waktu dan segala sesuatu yang kita miliki.

Kadang kita tidak sadar bahwa Tuhan menganugerahkan hidup kepada kita dan apa yang kita

miliki walaupun mungkin tidak sama jumlahnya satu dengan yang lain. Maka hari Minggu

adalah hari yang tepat untuk bersyukur dan hari permohonan.

Gereja awali, sekitar abad ke-empat, peraturan untuk komuni sudah diterapkan. Pada

dasarnya umat beriman diundang untuk menerima komuni suci setiap hari Minggu, jangan

menunda. Alasannya, komuni suci adalah “obat” untuk jiwa dan sarana untuk menyucikan

hidup di dalam Roh. Akan tetapi perlu memperhatikan syarat-syarat untuk menerimanya.

122 Concilium Aurelianense, (538), Kan. 31, 28; Gregorius dari Tours, Historia Rancorum, 10, 30; De
Virtutibus S. Iuliani, 11; De Virtutibus S. Martini, 3, 3.

123 Licinianus dari Cartago, Lettera, 2.
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Pertama adalah sikap rendah hati, artinya percaya akan apa yang diterimnya, dengan

demikian komuni tersebut memberikan rahmat dan nilai bagi orang yang menerimanya; atau

dengan kata lain, rendah hati dibutuhkan agar bisa memberikan manfaat bagi luka-luka atau

penyakit jiwa yang diderita. Kedua, tidak layak menerima komuni suci mereka yang memiliki

dosa berat, karena dosa tersebut merupakan penghalang imannya. Lalu bagaimana dengan

dosa-dosa lainnya yang tidak berat? Dikatakan bahwa alangkah baiknya mereka menerima

komuni suci setiap Minggu, untuk “menyembuhkan” penyakit jiwa dengan selalu

memperhatikan sikap rendah hati, dalam arti memiliki iman dan sikap penyesalan akan

kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa itu. Maka dalam hal ini, komuni suci menjadi penguat,

pendamping dan “penyembuh” jiwa.124 Syarat-syarat yang dilaksanakan oleh Kristiani Purba

ini juga masih berlangsung sampai saat ini untuk menerima komuni suci. Untuk tujuan

kelayakan dan sikap rendah hati ini, pengakuan sebelum perayaan misa adalah saat yang

tepat.125

124 Iohannes Cassianus, Collationes, 23, 21.
125 CTh. 16, 10, 17.



EPIFANIA

1. HISTORISITAS

Dalam liturgi, Natal lebih dulu dirayakan daripada Epifania; dan dalam kenyataan,

perayaan Natal selalu lebih bergema dibandingkan dengan Epifania. Oleh sebab itu

seharusnya perayaan Natal lebih dulu dibahas, baru kemudian Epifania. Akan tetapi

berdasarkan data historis, Epifania memiliki peranan lebih dahulu dibandingkan dengan Natal

di dalam kristianitas, atau bisa dikatakan bahwa tradisi Epifania mendahului tradisi Natal.

Dengan alasan inilah Epifania dibahas terlebih dahulu.

Epifania adalah salah satu pesta Kristiani yang tergolong sudah tua sekali. Kata Epifania

berasal dari bahasa Yunani,126 yang mengacu pada berbagai pengertian: penampakan,

penampakan bagian luar, penampakan kemuliaan, fajar, kehadiran yang ilahi, kedatangan.

Pada abad kedua, sejak Clemen dari Alexandria, Kristiani Purba telah mengenal Epifania

dalam rangka untuk merayakan pembaptisan Yesus Kristus, tepatnya pada setiap tanggal 6

Januari.127 Alasan pembaptisan Yesus128 ini menjadi epifania, karena dalam peristiwa itu,

kemuliaan-Nya ditampakkan melalui kata-kata, “Engkaulah Anak yang Kukasihi, kepada-

Mulah Aku berkenan”. Sesudah pembaptisan itu Yesus melaksanakn tugas perutusan-Nya.

Arti peristiwa ini ialah bahwa Yesus menghadirkan keilahian-Nya (epifania) kepda dunia.

Di Yunani dan Mesir, pada abad kedua dan ketiga, sebenarnya ada peristiwa lain dari

Yesus Kristus yang dianggap Kristiani sebagai epifania, seperti: kunjungan para raja agung dari

Timur kepada Yesus yang baru lahir,129 peristiwa pernikahan di Kana,130 dan pergandaan roti

untuk memberi makan lima ribu orang.131 Pada awalnya perayaan ini semuanya dilaksanakan

pada setiap tanggal 6 Januari yang dianggap sebagai epifania Yesus Kristus bersamaan dengan

126 Σπιφάνεια dari komposisis dua kata επι (preposisi) + φανος (terang, bercahaya (luminosi).
Sebenarnya bahasa Latin juga menggunakan kata yang sama: epiphanía. Sebenarnya kita tidak tau secara persis
apakah kata Yunani memengaruhi Latin atau sebaliknya. Dari akar kata yang sama muncul peristiwa yang kita
kenal dengan theophania dan transfigurasi.

127 Clemen dari Alexandria, Stromateis, 1, 21. Dalam buku ini Klemen memberikan kronologi dari Alkitab
dan tradisi Yahudi dan salah satu kronologi itu adalah pembaptisan Yesus Kristus di Sungai Yordan.

128 Pembaptisan Yesus itu sendiri terdapat di dalam Injil Markus 1:9-11 dan pararelnya.
129 Mat. 2: 1-12.
130 Yoh. 2: 1-11.
131 Mrk. 6: 30-44 dan pararelnya.
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pembaptisan Yesus. Bahkan pesta ini dijadikan sebagai pengganti kelahiran Yesus Kristus,

dengan alasan teologis, bahwa Yesus menunjukkan kemuliaanNya, ke-Ilahian-Nya melalui

peristiwa-peristiwa yang telah disebutkan sebelumnya.

Di Gereja Latin, Epifania lebih menekankan kenangan akan kunjungan para raja agung

kepada Yesus yang baru lahir dengan alasan yang tidak jelas yang dirayakan pada tanggal yang

sama seperti yang di Gereja Timur.132 Itu berarti bahwa Gereja Barat merayakan Epifania

berbeda tanggal dengan perayaan Natal yang baru mulai sejak pertengahan abad ke-empat,

tepatnya setiap tanggal 25 Desember.133

Perkembangan selanjutnya, pada abad ke-empat, kita menemukan banyak kesaksian

dokumen mengenai Epifania. Pada tahun 380 misalnya, Gereja Timur menetapkan Epifania

sebagai pesta dari segala terang, pembaptisan Yeusus Kristus dan sekaligus menjadikan hari

kelahiran Yesus Kristus. Gregorius dari Nazianzus merayakan pesta ini sekaligus di

Konstantinopel pada tahun 380, demikian juga dengan Gregorius dari Nissa di Cappadocia,

Yohannes Crisostomus di Antiokia pada tahun 386, Asterius di Amasea pada tahun 380-400,

Efrem,134 kemudian Egeria,135 Hironimus, Yohannes Cassianus136 dan Yovanale di Yerusalem

juga merayakan pesta ini. Lama kelamaan Gereja Timur mengenal Epifania sekaligus sebagai

pesta inkarnasi, pesta dari segala terang, pesta dari tiga raja, dan pesta pembaptisan Kristus.

Maka bisa dikatakan bahwa Gereja Timur tidak merayakan kelahiran Yesus Kristus

secara historis, melainkan secara teologis, yaitu kehadiran, penampakan Yesus yang adalah

terang ke dunia.

2. PERKEMBANGAN KE EROPA

Berdasarkan kodex kekaisaran, pesta Epifania masuk ke Barat tidak sebelum tahun

389, karena dalam kodex Teodosius, pada tahun ini, hanya menyebutkan pesta Paska, hari

Minggu, Natal sebagai pesta Kristiani dan tidak menyebutkan Epifania;137 sementara Natal

telah dirayakan beberapa tahun sebelumnya. Baru pada tahun 405, Epifania disebutkan

132 Paul M. Bassett, Epiphany, in Encyclopedia of Early Christianity, Garland Publishing, New York –
London, 1998, hlm. 381.

133 Lihat tema Natal pada pembahasan selanjutnya.
134 Efrem, Hymn., 10, 15s.
135 Egeria, Peregr. Egeriae.
136 Coll., 10, 2.
137 CTh. 2, 8, 19.
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sebagai pesta Kristiani dan tingkat perayaannya adalah sama dengan pesta Kristiani lainnya

yang telah disebutkan. Pesta ini menjadi pesta kekaisaran dan hari istirahat;138 dan hal yang

sama diulang kembali pada tahun 425.139 Akan tetapi, berdasarkan tulisan para Bapa Gereja,

sebenarnya di Barat, perayaan Epifania sudah dipraktikkan sejak tahun 360, yang disebutkan

pertama sekali oleh Ammiamus dari Pranllia, Prancis;140 kemudian Epifania menjadi salah satu

bahan pembicaraan pada Konsili di Zaragoza, Spanyol, pada tahun 380. Sesudah itu Epifania

menjadi umum ditemukan di dalam tulisan-tulisan para Bapa Gereja yang merayakan tiga

peristiwa sekaligus, yaitu: perayaan tiga raja, mukjizat di Kana dan pembaptisan Yesus Kristus,

yang artinya mengambil arti teologis Epifania dari Gereja Timur.

Liturgi kita sekarang, secara khusus di Indonesia yang mengikuti Tradisi Latin, melihat

Epifania yang tidak terpisahkan dari Natal atau bagian dari perayaan Natal, karena kealahiran

Yesus Kristus bukan hanya bagi orang tertentu saja tetapi juga merupakan kelahiran untuk

semua orang. Ketiga raja yang merupakan simbol dari Epifania (penampakan) mengarah pada

pengertian teologis kelahiran Kristus untuk semua bangsa.

Secara liturgis, di Indonesia kita merayakan Epifania pada hari Minggu sesudah hari

Minggu Keluarga Kudus. Pesta Keluarga Kudus itu sendiri dirayakan pada hari Minggu dalam

oktaf Natal. Kemudian Pembaptisan Yesus Kristus yang juga bagian dari pesta Natal tersebut,

dirayakan hari Minggu sesudah Epifania.141 Sedangkan di Eropa, Epifania dirayakan setiap

tanggal 6 Januari, yang mengikuti tradisi para Bapa Gereja dan Pembaptisan Kristus,

ditempatkan pada hari Minggu sesudah pesta tersebut.

138 CTh. 2, 8, 24.
139 CTh. 15, 5, 5.
140 Res. Gest., 21, 2, 5.
141 Misa Hari Minggu dan Hari Raya, Yogyakarta, Kanisius, 1982, hlm. 120-219. Urutuannya adalah:

Natal, Pesta Keluarga Kudus (27 Pesta Stefanus, 27 Pesta Yohanes, 28 Pesta Kanak-kanak Martir dan 1 Januari
Tahun Baru), Penampakan dan Pembaptisan.



NATAL

1. HISTORISITAS

Setiap tahun kita merayakan Natal dan kelihatannya kita terbuai dengan tradisi yang

kita miliki dengan berbagai kegiatan. Bahkan suasana perayaan Natal memiliki perayaan yang

lebih besar dibandingkan dengan perayaan Kristiani lainnya, seperti Paska misalnya. Akan

tetapi, kalau kita bertanya: “Apakah Yesus sungguh dilahirkan oleh Santa Perawan Maria pada

tanggal 25 Desember?” Dalam pembahasan ini, kita akan meneliti jawabannya dan tentu saja

hal-hal lain yang berkaitan dengan Natal, terlebih-lebih makna perayaan tersebut. Mudah-

mudahan dalam pembahasan yang singkat ini, tidak mengubah sikap kita akan perayaan

Natal, melainkan tetap memiliki nilai perayaan iman yang lebih bermakna.

Secara etimologis, Natal berasal dari bahasa latin “natal”, yang artinya lahir atau hari

jadi. Kata ini sudah sering kita gunakan untuk memperingati hari jadi (dies natalis), hari jadi

sekolah misalnya. Kristiani menggunakan kata “natal” untuk merayakan hari kelahiran Yesus

Kristus.

Dalam bahasa Inggris yang ada kaitannya dengan etimologi, menggunakan kata

“Christmas”, yang berasal dari komposisi “Mass of Christ”, yang artinya missa Kristus atau

massa Kristus. Kelihatannya pengertian yang kedua lebih cocok menjadi rujukan etimologi ini,

karena berhubungan dengan festival yang diadakan setiap tanggal 25 Desember, sebagai latar

belakang perayaan tersebut, kelahiran Yesus Kristus.142 Memang kemudian, secara religius

perayaan ini dikaitkan dengan perayaan liturgis dengan pengutamaan peryaan Missa yang

menjadi puncak perayaan festival tersebut.

Pertanyaannya sekarang ialah: “Apakah Yesus Kristus lahir pada tanggal 25

Desember?” Kita yang selalau merayakan Natal setiap tahun mungkin akan menjawab “ya”.

Akan tetapi pertanyaan ini tidak segampang memberikan jawaban seperti itu. Karena sampai

sekarang, belum ada penelitian merujuk jawaban tersebut. Kristiani purba tidak begitu peduli

akan peristiwa kelahiran, melainkan lebih memperhatikan hari kematian. Alsannya ialah

bahwa hari kematian adalah hari kelahiran kehidupan kekal, hari kemenangan maut dan dosa-

142 Hendrik E. Stander, Christmas, di Encyclopedia of Early Christianity, Everett Ferguson (Editor), New
York & London, Garland Publishing, 1998, hlm. 251.
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dosa yang didasarkan pada hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Alasan berikutnya

ialah bahwa Kristiani tidak merayakan hari kelahiran untuk menghindari pengaruh paganisme

yang sangat menghormati hari kelahiran.

Walaupun demikian, dalam perkembangan waktu, beberapa Kristiani secara

individual berusaha untuk menentukan tanggal kelahiran Yesus Kristus, seperti berikut ini.

Pengarang Pascha Computus, yang ditulis pada tahun 243, mengatakan bahwa penciptaan

pertama dilaksanakan Tuhan pada tanggal 25 Maret. Kemudian Tuhan menciptakan Matahari

pada tanggal 28 Maret. Hal ini dikaitkan dengan Kristus yang adalah Matahari kebenaran,143

dan itu berarti bahwa Ia seharusnya lahir pada tanggal tersebut. Beberapa pengarang lebih

mengunggulkan tanggal-tanggal berikut ini: 2 April, 19 April atau 20 Mei. Kemudian Yulius dari

Afrika, dalam bukunya yang berjudul Chronicle yang ditulis sekitar pada tahun 221

mengatakan bahwa Natal adalah tanggal 25 Desember. Pada awalnya, dari berbagai tanggal

ini tidak ada menjadi hari resmi sebagai tanggal perayaan kelahiran Yseus Kristus.

Dalam pembahasan Epifania,144 kita telah mengetehaui bahwa Natal di Gereja Timur

dirayakan pada setiap tanggal 6 Januari,145 dengan berbagai peristiwa yang dirayakan pada

tanggal tersebut. Secara teologis semua perayaan itu merujuk pada kelahiran Yesus Kristus di

dunia. Sampai saat ini Gereja Ortodox tetap memegang tradisi ini sebagai kelahiran Yesus ke

dunia dalam arti penampakan Kristus ke dunia.

2. TRADISI PAGAN

Kaisar Aurelianus (270-275), yang memiliki devosi pada kultus Matahari, menetapkan

pesta sol inuictus (matari tak tekalahkan) setiap tanggal 25 Desember, karena pada hari ini

adalah saat akil balik Matahari. Artinya, perhitungan ini berhubungan dengan musim dingin

yang dimiliki daratan utara bumi ini yang dimulai pada tanggal 21 Desember. Malam pada

tanggal ini adalah malam yang paling panjang seluruh tahun; itu berarti bahwa siang hari

berlangsung sebentar saja, atau Matahari hanya kelihatan sebentar saja. Kemudian pada

tanggal 25 Desember, malam mulai bergerak semakin pendek. Artinya bahwa Matahari terbit

143 Bdk. Mal. 4: 2.
144 Lihat pembahasan sebelumnya mengenai Epifania pada halaman sebelumnya.
145 Basiledeas adalah seorang pengajar ajaran sesat mengatakan bahwa keilahian Kristus pertama sekali

muncul pada saat pembaptisannya.
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dari kegelapan yang kita sebut dengan fajar, sehingga hari sedikit demi sedikit mulai semakin

panjang sampai pada puncaknya pada tanggal 21 Juni yang merupakan hari yang terpanjang

atau malam yang terpendek seluruh tahun. Kaisar yang memiliki devosi sangat besar kepada

dewa Matahari, menetapkan awal pergeseran malam semakin pendek atau hari semakin

panjang yang dimulai pada tanggal 25 Desember sebagai pesta sol inuictus.146

3. TRADISI KRISTIANI

Tradisi Kristiani yang tidak mengetahui kelahiran Yesus Kristus dan setelah Kristiani

memiliki kebebasan dan menjadi agama resmi di kekaisaran, “membaptis” pesta sol inuictus

menjadi kelahiran Yesus Kristus. Dasar teologinya ialah karena Yesus Kristus adalah Matahari

sejati yang menyinari semua bangsa, Matahari yang tidak terkalahkan, Matahari keadilan,

(bdk. Mal 3: 20; Luk 2: 32). Perayaan ini diperkuat oleh teologi yang mendasari hari Paska dan

Minggu yang melihat bahwa Yesus adalah Terang, Matahari sejati yang terbit pada waktu fajar

yang ditunjukkan melalui kebangkitan-Nya.

Pada abad-abad I-III, Kristiani hanya merayakan kesengsaraan, kematian dan

kebangkitan Kristus, bukan kelahiran-Nya. Fakta yang paling kuat adalah para martir yang

merayakan hari kemartiran, bukan kelahiran di dunia.147 Pesta Natal ini baru mulai di Roma

pada awal abad ke-empat, karena pada tahun 336, dicatat pertama sekali dalam Depositio

Martyrum dengan tanggal perayaan pada tanggal 25 Desember.148 Octatus dari Milevi

menganggapnya juga sebagai kenangan akan tiga raja yang datang dari Timur untuk

menyembah Kristus yang lahir dan sekaligus juga untuk kenangan akan pembantaian kanak-

kanak martir yang tidak berdosa (28 Desember). Akan tetapi pemikirannya ini lebih mengarah

pada pesta Epifania yang telah dibahas sebelumnya.

Sekarang kita bisa melihat bahwa ada tiga tradisi yang menjadi latar belakang

perayaan Natal, yaitu sol inuictus, Yulius dari Afrika dan tradisi Despositio Martyrum. Tradisi

terakhir terjadi sesudah Kristiani menjadi agama kekaisaran. Itu berarti bahwa ada

146 Hal ini mirip dengan teologi paska; Yesus bangkit saat fajar menyingsing, yang melambangkan bahwa
Yesus adalah matahari sejati; fajar menyingsing ini beranalog dengan peristiwa matahari yang memiliki akil balik
yang mulai pada tanggal 25 Desember. Matahari mulai muncul/terbit/fajar melambangkan juga Yesus kristus
sebagai matahari sejati.

147 Contoh konkrit adalah martir Policarpus, Atti dai Martiri dei Primi tre Secoli, pp. 54-55.
148 V. Saxer, Natale, di Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, Diretto da Angelo di Berardino,

Genova, Marietti, 1994, hlm. 2347.
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kemungkinan tradisi sol inuictus memengaruhi tanggal perayaan yang tercatat pada

Despositio Martyrum. Akan tetapi kita harus mengingat bahwa hal ini hanya suatu hipotese.

Yang jelas, kedua tradisi ini, sol inuictus dan Despositio Martyrum, menjadi dokumen penting.

Kristiani melihat arti teologis perayaan sol inuictus yang dihubungkan dengan teologi

kebangkitan Kristus yang adalah Matahari sejati, sang Matahari tak terkalahkan (sol inuictus).

Penetapan tanggal kelahiran Yesus Kristus ini merujuk secara logis pada perayaan lain,

Maria menerima kabar gembira dari malaekat Gabriel (25 Maret, 9 bulah sebelum kelahiran

Yesus Kristus). Artinya bahwa Yesus dikandung oleh Maria dari Roh Kudus pada tanggal

tersebut. Tentu penetapan tanggal ini dilaksanakan jauh sesudahnya.
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1. Bellini E. I Padri nella

Tradizione cristiana, a
cura di Luigi Saibene.
Milano: Jaca Book, 1982.

2. Bosio G., dal Covolo. E.,
Maritano. M.
Introduzione ai Padri
della Chiesa, (Secoli I e
II). Torino: Sicietà
Editrice Internazionale,
1995.

10 Pertemuan 16
UAS

Mahasiswa memapu menjelasakan soal-
soal UAS dalam bentuk tulisan atau
lisan. Jika ada mahasiwa tidak hadir

Dosen memberikan soal-soal Ujian Akhir
Semester untuk dikerjakan mahasiswa. Jika
ada mahasiswa tidak bisa mengikuti UAS
dengan alasan yang benar, maka dosen

2 JP



dengan alasan yang benar, maka ia
diberi ujian susulan dalam bentuk lain

memberikan ujian susulan dalam bentuk
lain

Dr. Edison R.L. Tinambunan
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KONTRAK KULIAH

I. Pengantar

1.1. Tujuan kuliah Patrologi

Mengetahui situasi Kristiani mulai dari abad pertama sampai dengan abad ke

delapan dan kehidupan Kristiani yang berguna untuk kehidupadan saat ini, bisa

dengan studi perbandingan atau kelangsungan.

1.2. Metode perkuliahan

Tematis untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Penggunaan

teks-teks yang kita miliki, manual patrologi dan referensi lainnya.

1.3. Hubungan Patrologi disiplin kuliah lain

Merupakan dasar dari setiap disiplin teologi lainnya bahkan juga dalam bidang

filsafat terlebih-lebih platonisme dan stoicisme karena para Bapa Gereja yang

pertama sekali berhadapan dengan situasi konkrit yang berhubungan dengan

iman akan Yesus Kristus.

1.4. Metode pengolahan teks-teks para Bapa Gereja

II. Pengenalan Literatur

Teks-teks Resmi Patrologi:

1. Manuskrip (s/d abad ke-15)

2. Kumpulan teks Mauri (s/d abad ke-17)

3. Kumpulan teks PL (Patrologia Latina) /PG (Patrologia Greca) Migne (dari abad ke-19)

4. CCL (Corpus Cristianorum Latinorum/Grecorum, Brepols)

5. GCS (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Leipzig)

III. Berbagai teks terjemahan dan literatur lain yang kita miliki

6. Edisi Kritik, seperti: SCh/SC (Sources Chrétiennes), NBA (Nuova Biblioteca

Agostiniana), BA (Biblioteca Ambrosiana), BGM (Biblioteca Gregorio Magno) dll.

7. Edinburgh, T&T Clark (bahasa inggris) di perpustakaan STFT

8. New York, Christian Heritage, (Bahasa Inggris)
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9. New York, Christian Heritage, (Bahasa Inggris)

10. Manual Patrologi (perpustakaan Karmel dan STFT)

11. www.newadvent.org/fathers/

IV. Silabus:

1. Patrologi, Patristik

2. Patrologi yang berkontekstual

3. Yudaisme

4. Yahudi-Kristiani

Medotde Penafsiran Kitab Suci dll.

V. Ujian: Ujian akhir: ujian lisan atau tulisan.

DAFTAR ISI

KONTRAK KULIAH

DAFTAR ISI

MENGENAL PATROLOGI: SEBUAH PENGANTAR

1. Siapa itu Bapa Gereja?

2. Daftar para Bapa Gereja

3. Karakter

4. Patrologi

5. Patristik

6. Kebutuhan Pembelajaran Patrologi

7. Rangkuman

8. Kepustakaan

PATROLOGI DALAM KONTEKS

1. Berkontekstual dari Gereja Kontekstual

2. Posisi Patristik

3. Kontekstual Patristik
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4. Penutup

5. Kpustakaan

AGAMA PAGAN

1. Agama Populer

2. Agama Pagan

YUDAISME

1. Tujuan

2. Beberapa tradisi yudaisme

3. Sejarah yudaisme (70-abad III)

4. Yahudi-kristiani



MENGENAL PATROLOGI: SEBUAH PENGANTAR

(Diterbitakan di “Studia”, Vol. 2, Oktober 2002, hlm. 118-128)

Patrologi berasal dari kata “pater” yang artinya Bapa. Patrologi adalah sebuah ilmu

yang mempelajari para Bapa Gereja. Tulisan ini ingin memperkenalkan ilmu ini yang praktis

masih asing dikalangan awam, kecuali jika telah memiliki pendidikan teologi atau pernah

mempelajari teologi.

1. SIAPA ITU BAPA GEREJA?

Termin Bapa telah digunakan pada Perjanjian Lama (Tradisi Yahudi) yang mengarah

pada berbagai arti. Bapa adalah orang yang memimpin keluarga. Bapa juga mengarah pada

Patriakh yaitu Bapa dari para Bapa atau Bapa yang dihormati (disegani, dipertuan, kepala

suku), seperti Abraham, Isak, Yacob. Abraham dinamai sebagai Bapa dari segala bangsa (Kej.

17: 4).1 Bapa juga mengarah pada nenek moyang, yang membawa bangsa Israel keluar dari

Mesir. Bapa digunakan untuk mengungkapkan kehormatan atau “dipertuan”, seperti, orang

Israel menghormati orang-orang farisi dengan sebutan Bapa yang memelihara tradisi dari

nenek moyang mereka. Penghormatan ini juga diberikan kepada para imam2 yang memiliki

kewajiban untuk mengajar agama dan liturgi. Penghormatan yang sama juga diberikan

kepada ahli-ahli taurat yang mempelajari dan mengajar Taurat dan Hukum.3 Akhirnya Bapa

juga diarahkan kepada Tuhan, yang artinya “Tuan/yang dipertuan”, (Mal. 1: 6).4

Dalam tradisi Helenistik, predikat Bapa diberikan kepada guru yang mengajar fisafat

(Pitagoraci e Cinici) yang memiliki tendensi pengertian yang sama dengan tradisi Israel.5

1 Schrenk, Quell. “Patér”, in Theological Dictionary of the New Testament, V, edited by Gerhard
Friedrich, Translator and Editor Geoffrey W. Bromiely. Michigan: Grand Rapids, 1993, hlm. 976. Cf. E. Bellini. I
Padri nella tradizione cristiana, a cura di Luigi Saibene. Milano: Jaca Book, 1982, hlm. 21.

2 Bandingkan dengan sebutan “Romo” di Jawa yang mengarah pada pengertian yang sama.
3 E. Schürer. A History of the Jewish People in the Time of Jesus Christ, I, translated by Sophia Taylor

and Peter Christie. Edinburgh: T & T Clark, 1995, hlm. 313-315.
4 Schrenk, Quell, Theological Dictionary of the New Testament, hlm. 977-979.
5 A. Hamman. “Padre, Padri della Chiesa”, in Dizionario Patristico e di Antichità Cristine, II, diretto da

Angelo di Berardino. Casale Monferrato: Marietti, 1994, hlm. 2562.
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Paulus menyebut dirinya sendiri sebagai Bapa yang artinya pewarta Kabar Gembira,

(1 Kor. 4: 14-15; Gal. 4: 19; Flp. 10). Kemudian pada zaman sesudah para rasul, Kristiani

menamai para rasul dengan para Bapa,6 karena mereka memberkan kesaksian hidup7 dan

menjadikan mereka sebagai contoh dalam iman dan kebenaran.8

Policarpus, dalam suratnya kepada orang Filippi, menyebut uskup sebagai Bapa.9

Kemudian dalam Sejarah Gereja yang ditulis oleh Eusebus, ditemukan penggunaan Bapa

yang merujuk kepada para Imam.10 Ciprianus menyebut para uskup Alexandria dengan para

Bapa.11 Sedang Ireneus lebih suka menggarisbawahi kewajiban atau fungsi Bapa, yaitu

pemimpin atau pembimbing komunitas. Ia juga menyebut para rasul sebagai Bapa yang

mempunyai kewajiban untuk mengajar melalui kesaksian hidup.12 Clemen, Alexander dari

Yerusalem dan Yustinus mengartikan Bapa sebagai guru13 yang tentunya dipengaruhi oleh

tradisi helenistik dan Yahudi. Kemudian, Yohannes Krisostomus menyebut imam juga

dengan Bapa.14 Akhirnya Palladius, dalam bukunya yag berjugul Sejarah Lausica, memanggil

para rahip dengan Bapa.15

Pada abad ke empat, penggunaan Bapa adalah lebih jelas berkat berbagai tulisan

Basilius dari Cesarea yang menegaskan bahwa para uskup yang telah berpartisipasi pada

consili Neicea adalah para Bapa. Mereka telah merumuskan Iman Kepercayaan.16 Gregorius

Nazianzus juga mengatakan yang sama.17

6 1 Clemen, 62, 2, (SC 167, hlm. 200).
7 1 Clemen, 30, 7, (SC 167, hlm. 148-150).
8 1 Clemen, 60, 4, (SC 167, hlm. 198).
9 Policarpus. Epistula, 12, 2, (SC 10, hlm. 220). Monseigneur berarti tuan, dalam arti tertentu juga

Bapa.
10 Eusebeus. H. E., 5, 4, 2, (SC 262, hlm. 262). Sebutan “Bapa” menunjuk kepada Ireneus yang waktu

itu masih imam. Bandingkan dengan panggilan Romo, Pastor dan Pater dll di Indonesia.
11 Siprianus. Epistula., 30, 8, (CCL 3, hlm. 150). Eusebeus. H. E., 7, 7, 4, ( SC 215, hlm. 174).
12 Ireneus. A. H., 4, 41, 2, (SC 100, hlm. 984-6).
13 Klemen. Stromateis, 1, 1, 2, 1, (SC 30, hlm. 44) e 1, 1, 1, 3, (SC 30, hlm. 44-5). Yustinus. Dial., 2, 2; 3,

7; 35, 6, (PG 6, 328-800).
14 Johannes Krisostomos. In Illud: Paulus Vocatus, 4, 1, (SC 300, hlm. 182-4).
15 Palladius. H. Laus., 17, (PG 34, col. 995).
16 Basilius Cesarea. Ehlm., 140, 2, (PG 32, col. 588B-589A).
17 Gregorius Nazianzus. Or., 35, 1, (PG 36, col. 257A-B). Konsep yang sama ditemukian pada konsili:

Constantinopel (The Synodical Letter, in Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, II, vol. XIV
(The Seven Ecumenical Councils). Edinburgh: T & T Clark, 1991, hlm. 189. Efeso (Labbe e Cossart, Concilia, III,
col. 462) e Calcedone (Labbe e Cossart), IV, col. 338.
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Agustinus dalam polemiknya dengan Donatisme dan Palagianime,18 lebih suka

menekankan aspek otoritas Bapa19 untuk memimpin Gereja. Vincentius dari Lerin

menyatakan bahwa istilah Bapa lebih cocok kepada mereka yang mengajar dan berpegang

teguh pada iman dan dalam persekutuan dengan Gereja secara kudus, bijaksana dan mereka

berani mati untuk Kristus dan mengurbankan hidup kepadanya.20

2. DAFTAR PARA BAPA GEREJA

Berbagai sumber memberikan pengertian Bapa lebih luas, bahkan beberapa orang

memberikan nama-nama, seperti Eusebius dari Cesarea dalam bukunya Sejarah Gereja;

kemudian Hironimus mengikuti jejak Eusebius dengan bukunya De Viris Illustribus,21 yang

sebenarnya hanya menambahkan beberapa Bapa Gereja yang telah ditulis Eusebius. Sekitar

tahun 480 Jennadius, seorang imam dari Marsiglia, menerbitkan sebuah buku dengan judul

yang sama dengan Hironimus dan mengikuti daftar yang ditulis olehnya, hanya

menambahkan beberapa Bapa.22 Pada tahun 615-618, Isidorus dari Sevillia juga

menerbitkan buku De Viris Illustribus yang menyajikan kesinambungan para penulis

sebelumnya dan menambahkan para teolog Spanyol.23 Muridnya, Ildefonsus dari Toledo,

meneruskan sang guru untuk mencatat daftar para Bapa Gereja juga dengan buku yang

berjudul De Viris Illutribus (667). Praktis ia hanya menambahkan 14 Bapa yang lain, yang

semuanya berasal dari Spayol, kecuali Gregorius Agung.24

18 Donatisme adalah skisma yang terdapat di Afrika Utara pada zaman Agustinus dimana sekelompok
orang yang dipinpin oleh Donatus mau memisahkan diri dari Gereja. Sedangkan Pelagianisme adalah eresi yang
dipinpin oleh Pelagianus dan Celesto yang menekankan peran rahmat dan kebebasan; tidak mengakui dosa
asal dengan kosekuensi, mereka tidak mengakui penebusan Kristus dan pembaptisan yang bertujuan sebagai
penghapus dosa asal.

19 Cf. Agustinus. De Bapt., 4, 5, 7, (CSEL 51, hlm. 228-230). Agostinus mencantumkan juga Hironimus
yang bukan seorang uskup, cf. Contra Iulian., 1, 24, 34, (CSEL 60, hlm. 33).

20 Vincentius Lerin. Commonitorium, 28, 6, (CCL 64, hlm. 187): “Sed eorum dumtaxat patrum
sententiae conferendae sunt, qui in fide et communione catholica sancte sapienter constanter uiuentes
docentes et permanentes, uel mori in Christo fideliter uel occidi  pro Christo feliciter meruerunt.”; cf. 2, 5, (CCL
64, hlm. 24); 3, 4, (CCL 64, hlm. 25); 29, 6, (CCL 64, hlm. 190); 33, 2, (CCL 64, hlm. 194).

21 PL 23, col.
22 PL 58, col. 1059-1120. J. Quasten. Patrologia, I, Westminster. Maryland: Christian Classics, 1992,

hlm. 2-3.
23 PL 58, col. 1081-1106; cf. J. Quasten. Patrologia, hlm. 3.
24 PL 96, col. 195-206.
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Di Gereja Timur, buku Hironimus, De Viris Illustribus sangat populer berkat jasa

Sofronius yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Yunani.25 Di Timur juga ada

Myriobiblon (Perpustakaan) (berasal dari komposisi dua kata: (μῦρίος-α-ον = banyak dan

βιβλίον = cerita, tulisan-tulisan, buku-buku) yang ditulis oleh Fotius, memuat berbagai

infomasi dari sekitar 280 penulis dan tulisan baik itu dari orang kafir maupun Kristiani yang

berisikan riwayat hidup, tempat dan kritik teks.26

3. KARAKTER BAPA GEREJA

Melalui berbagai sumber ini bisa dikatakan bahwa sosok para Bapa adalah pengikut

para rasul yang mencakup uskup, imam, diakon, rahip dan martir. Lalu bagaimana dengan

awam dan para janda? Jasa Vincentius dari Lerin membuka suatu gambaran lebih tepat

tentang Bapa, yang mengatakan bahwa para Bapa harus berada dalam persekutuan dengan

Gereja, ditandai dengan iman akan Kristus dan guru dalam iman melalui ajaran-ajaran dan

kesaksian hidup yang selalu berhubungan dengan Kitab Suci dan Regula Fidei. Dengan

rumusan Bapa mengarah bukan hanya kepada golongan hirarkis saja atau para rahib, tetapi

kepada semua pengikut Kristus. Tetapi rumusan saja belum cukup, perlu juga menunjukkan

kriteria dari para Bapa ini:

1. Ortodox: mengikuti ajaran yang benar dalam persekutuan dengan Gereja.

2. Kudus dalam Hidup: hidup sesuai dengan Injil dan keselarasan antara ajaran dan

contoh hidup.

3. Pengakuan Gereja: pengetahuan pribadi dan ajaran dari pihak Gereja, walaupun

tidak secara resmi.27 Pengakuan dari Gereja ini ditunjukkan dengan pengutipan

teks-teks baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung (pemikiran dikutip

oleh orang lain).

25 PG 23, col. 602-720.
26 PG 103, 104.
27 H. E. Drobner. Patrologia, hlm. 49.
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4. Purba/Kuno: Menurut para patrolog, karakter ini dibagi sebagai berikut: Untuk

Gereja Timur sampai dengan Johannes Damascenus (749); untuk Barat sampai

dengan Isodorus dari Sevilla (636) yang lazim diterima secara umum.28 Tetapi

beberapa berpendapat bahwa akhir dari periode para Bapa sampai dengan tahun

1050, tahun yang menyedihkan karena perpisahan Gereja Timur dan Barat.29

Hironimus menegaskan bahwa para Bapa adalah juga penulis grejani,30 karena

beberapa penulis Kristiani purba bukan grejani, misalnya penulis apokrif dan tulisan eretik

yang berusaha untuk memisahkan diri dari kesatuan Gereja, atau mengajarkan ajaran yang

tidak ortodox yang di luar Ajaran Iman (Regula Fidei). Maka istilah yang tepat untuk mereka

ini adalah Bapa Gereja.

Beberapa para Bapa Gereja adalah juga Doktor, yang sebenarnya bukan kriteria dari

Bapa Gereja, karena istilah ini tidak memiliki aspek purba/kuno. Memang tidak bisa

disangkal bahwa beberapa dari Bapa Gereja adalah Doktor, karena Gereja mau

mengagungkan dan menghormati nilai kepribadian mereka yang berjuang gigih untuk iman

dan ajaran Gereja. Oleh sebab itu, Paus Bonifatius VIII menggunakan istilah ini pertama

sekali pada thun 1295 yang diberikan kepada: Bapa Gereja Barat (Latin): Ambrosius,

Agustinus, Hironimus (Jirolamus) dan Gregorius Agung. Kemudian Paus Pius V, dalam buku

ibadat hariannya pada tahun 1568, juga memberkan gelar Doktor kepada para Bapa Gereja

Timur: Atanasius, Basilius Agung, Gregorius Nazianzus dan Johannes Crisostomus. Mulai dari

saat itu para Bapa Gereja ini dihormati sebagai Doktor Gereja di Barat dan Timur.31

4. PATRISTIK

28 J. Quasten. Patrologia, hlm. 1, dice che comprende per l’Occindente tutti gli autori cristiani fino a
Gregorio Magno (morto nel 604) o Isodoro di Siviglia (morto nel 636).

29 G. Bosio, E. dal Covolo, M. Maritano. Introduzione ai Padri DellaChiesa Secoli I e II. Torino: Società
Editrice Internationale, 1995, hlm. 3-4.

30 Hironimus. Vir. Ill., prol. 2, (PL 23, col. 625-6), Ehlm., 112, 3, (CSEL 54, hlm. 369-370): ecclesiastici
scriptores.

31 H. E. Drobner. Patrologia, hlm. 49.
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Patristik mengarah kepada zaman para Bapa Gereja, semua yang berkaitan dengan

zaman itu: tulisan, pemikiran teologi dari Kristiani Purba/kuno.32 Dengan kata lain patristik

adalah pembedaan teologi, sebagaimana pada abad XVII, para teolog Lutheran dan Katolik

membedakan teologi: teologi Kitab Suci, teologi Patristik, teologi Skolastik dan teologi

Spekulatif.33 Tetapi sekarang lebih berpusat pada studi, ide dan doktrin para Bapa Gereja,

suatu teologi yang banyak berhubungan dengan dogma, sejarah dalam kesatuan dengan

Gereja.34 Jadi Patristik mengarah pada ajaran-ajaran para Bapa Gereja yang ortodox atau

sesuai dengan ajaran iman (Regula fidei). Kecenderungan saat ini adalah bahwa semua

disiplin pengajaran Gereja selalu mengamati pendapat para Bapa Gereja.35 Dengan

demikian menujukkan kebutuhan untuk mempelajari Bapa Gereja pada saat ini.

5. PATROLOGI

Setelah pembahasan berbagai aspek Pater, maka saat ini arahan tertuju pada ilmu

yang mempelajarinya yang disebut dengan Patrologi, yang akan kita geluti. Kosep Patrologi

dirumuskan pertama sekali oleh seorang lutheran, Johannes Gerhard yang meninggal pada

tahun 1637, sebagai judul karyanya Patrologia sive de Primitivae Ecclesiae Christianae

Doctorum Vita ac Lucubrationibus (Patrologia sebenarnya mengenai hidup dan karya dari

Doktor Gereja Kristiani purba),36 yang diterbitkan di Jena pada tahun 1653. Sebenarnya dia

hanya melanjutkan karya dari berbagai penulis sebelumnya yang telah dimulai oleh Eusebius

yang telah disebutkan sebelumya. Bagi kita sekarang, yang penting adalah terminologi

“Patrologia” yang dirujuk pada kata lucubratio.

32 H. R. Drobner. Patrologia, hlm. 51.
33 Menurut Siniscalco. Patristica, Patrologia e Letteratura cristiana antica ieri e oggi, hlm. 386, pada

tahun 1730.
34 A. Hamman. Patrologia, hlm. 2709. Cf. E. dal Covolo. Sulla Natura degli studi patristici e i loro

obiettivi, in salesianum, 53, 1991, hlm. 8. Dogma tidak menampilkan semua situasi bagaimana dogma itu
dirumuskan, atau kenapa dogma itu dipromulgasikan. Berkat belajar teologi para Bapa Gereja, kita bisa
mengetahuinya, dan kadang-kdadang kita bisa “berterimakasih” akan eresi, sehingga Gereja berinisiatif
merumuskan dogma.

35 F. Bergamelli. Il Metodo nello studio dei Padri, in Salesianum, 53, 1991, hlm. 22.
36 H. R. Drobner. Patrologia, hlm. 50. Cf. J. Quasten. Patrologia, hlm. 1. G. Bosio, E. dal Covolo, M.

Maritano. Introduzione ai Padri DellaChiesa Secoli I e II,, hlm. 4. A. Hamman. Patrologia, in Dizionario Patristico
e di Antichità Cristiane, Casale Monferrato. Marietti: 1994, col. 2709.
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Oleh sebab itu, “Patrologia” bisa dikatakan suatu studi sejarah, hidup dan tulisan dari

penulis purba/kuno yang mencakup semua penulis Gereja, baik itu ortodox maupn eretik,

dengan demikian perlu mengetahui leteratur Kristiani purba/kuno dan situasi pada saat itu,

dengan semua metode pembelajaran dan aspek-aspek lain yang perlu untuk mengetahui

literatur ini lebih mendalam.37

6. KEBUTUHAN PEMBELAJARAN PATROLOGI

Patrologi adalah penting karena karya para Bapa Gereja, situasi Kristiani dan non

Kristiani masih sangat aktual dalam perjalanan Gereja sampai pada saat ini. Untuk

menunjukkan urgensi ini, Paus Yohannes Paulus II menegaskan bahwa sari hidup para Bapa

Gereja masih dibutuhkan sampai saat ini seperti struktur Gereja, kegembiraan dan

kegelisahan perjalanan Gereja dan kehidupan sehari-hari mereka.38 Mereka adalah saksi

tradisi hidup yang menerima,39 menyampaikan40 memberikan kepada generasi berikutnya

berdasarkan apa yang mereka terima.41 Isi tradisi adalah: Tradisi Issrael,42 Tradisi Kristiani

(yang diperoleh dari Kristus melalui para rasul),43 sikap Kristiani yang ditandai dengan doa,44

ekaristi menjadi cara hidup.45

Bahkan beberapa dari mereka menerima Tradisi hidup itu langsung dari Rasul dan

Kristiani.46 Dengan demikian Tradisi adalah menjadi “deposito” yaitu menjadi

37 H. R. Drobner. Patrologia, hlm. 51. A. Hamman. Patrologia, hlm. 2709. Cf. J. Quasten. Patrologia,
hlm. 1. Siniscalco. “Patristica, Patrologia e Letteratura cristiana antica ieri e oggi”, in Augustinianum, 20, 1980,
hlm. 391.

38 Lett. Apost. Patres Ecclesiae, 2 Gennaio 1980: AAS 72, (1980), hlm. 5.
39 Mrk. 7: 4; 1Kor. 15: 1, 3; Gal. 1: 9, 12; 1Tes. 2: 13.
40 Tim. 28: 19-20; Mrk. 7: 13; Luk. 1: 1-2; Kis. 6: 14; 16: 4; 1Kor. 11: 2, 23-24; 15: 3.
41 Kis. 6: 14; 2Tes 2: 15.
42 Mat. 15: 2, 3, 6; Mrk. 7: 3-4, 5, 8-9, 13; Gal. 1: 14; Kis. 6: 14.
43 1Kor. 15: 1, 3; Gal. 1: 9, 12; 1Tes. 2: 15.
44 1Kor. 11: 4; 2Tes. 3: 6; Kis. 16: 4.
45 1 Kor. 11: 23-25: berupa dokrin ekaristi, tradisi sebagai cara hidup (formula), Tradisi sebagai regula,

misi apostolik, keilahian Tradisi yang berasal dari Rasul yang mereka peroleh langsung dari Kristus.
46 1 Kor. 11: 23; 15: 3; Gal. 1: 11-12; 2Tim. 2: 2.
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tabungan/sumber segala aspek hidup Kristiani dan menjadi tempat konsultasi.47 Tradisi ini

didokumentasikan pertama sekali yang disebut dengan Didache.48

Para Bapa Gereja memiliki tempat pertama sesudah para Rasul untuk memberikan

kesaksian Tradisi Kristiani,49 dan berlangsung dari zaman ke zaman sampai pada zaman kita.

Kesaksian mereka akan Tradisi berasal dari sumber atau dekat dengan sumber Tradisi itu.

Mereka melaksanakan Tradisi ini dalam hidup sehari-hari, bahkan mereka berani mati untuk

memperjuangkannya. Kemudian mereka mengajarkan Tradisi ini kepada pengikut mereka.50

Mereka menyatakan iman dan hidup menurut Regula fidei yang menjadi kontrol untuk cara

hidup.51 Dengan demikian untuk mengetahui Tradisi yang benar, langkah yang tepat adalah

melihat kembali hidup komunitas Kristiani zaman para rasul dan sesudahnya dan mengambil

nilai iman untuk diaktualkan dalam hidup sekarang ini.

Para Bapa Gereja mencari metode untuk menjelaskan Kitab Suci, secara khusus

hubungan antara Perjanjian Baru degan Perjanjian Lama. Kunci penjelasan mereka berpusat

pada Yesus. Metode para Bapa Gereja adalah Allegory dan Letteral/harafiah. Metode

Allegory yang menjadi kekhasan sekolah Alexandria dengan tokoh Panteno, Clemen,

Origenes, Eracla, Dionisius, Teongnotus, Pierius dan Didimus Buta. Sedangkan Sekolah

Antiokia memperkenalkan diri dengan kekhasan Letteral yang dipromotori oleh: Diodorus

dari Tarsus, Teodorus dari Mopsuesta, Yohannes Crisostomus, Teodoretus dari Cirus.

Kemudian Barat mengombinasikan kedua metode ini. Para Bapa Gereja mengetahui baik

sekali Kitab Suci dan mereka hidup menurut buku ini. Mereka mengutip begitu saja Kitab

Suci secara mudah dan mengalir dalam tulisan-tulisan mereka. Dengan kedua metode ini,

mereka memperdalam Kitab Suci, oleh sebab itu Paus Pius XII menegaskan bahwa

47 Gal. 1: 8-9; 1 Tim. 6: 20; 2 Tim. 1: 14.
48 Sesudah Didachè para Bapa Gereja selalu mengkonsultasikan ajaran-ajaran mereka degan Tradisi

yang dibantu dengan dokumen tertulis ini, msalnya: Clemen Roma. Ehlm. 7, 2; 13, 1; 19, 2; 42, 1-2; 44, 1-3.
Policarpus. Ehlm. 7, 2; Ireneus. A. H. 1, 10, 1-2; 1, 10, 42-48; 2, 9, 1; 3, 3, 2-4; 3, 4, 1; 4, 26, 2; 4, 28, 2; 4, 33, 8.
Tertulianus. De Praescriptione 7, 12-13; 9, 3-6; 13, 1-5. Dalam tulisan-tulisan para Bapa Gereja ini dapat
dikatakan bahwa Tradisi ini adalah Regula Fidei yang berarti Regula itu menjadi aturan yang dibutuhkan untuk
iman/Kristiani.

49 Cf. Congregatio de Institutione Catholica, Instructio Inspectis dierum de patrum ecclesiae studio in
sacerdotali instituzione, in Enchiridion Vaticanum, 11, Bologna, Edizione Dehoniane, 1995, hlm. 1809, no. 18.

50 Cf. Agostinus. Contra Iul., 2, 16, 24, (CSEL 60, hlm. 96-7).
51 Cf. Vincentius Lerin. Commonitorium, 2, 1, (CCL 64, hlm. 148).
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penafsiran mereka adalah suatu intuisi yang lembut mengenai hal-hal ilahi untuk

direnungkan, terlebih-lebih keunggulan mereka dalam mendalami Sabda Tuhan.52

Para Bapa Gereja adalah tempat pertama dalam inkulturasi iman, karena dalam

aktivitas kehidupan sehari-hari, mereka menghadapi filsafat yang berusaha untuk

menyangkal iman mereka. Melalui metode filsafat itu sendiri, mereka memberikan

pertanggungjawaban posisi iman Kristiani dan dengan sendirinya mereka mengerti lebih

dalam iman mereka melalui pertolongan dan latar belakang filsafat.53 Selain itu, mereka juga

menggunakan filsafat untuk mempertahankan (apologi) keautentikan atau ortodox: iman,

trinitas, kristologi, ecclesiologi, antropologi, escatologi dari para filsuf dan bahkan dari para

eresi. Metode apologi mereka selalu aktual dalam perjalanan Gereja untuk

mempertahankan dan membela iman di setiap zaman.54 Agustinus misalnya, menulis

apologi untuk mempertahankan ajaran Kristiani dari ajaran-ajaran yang lebih sesat

sekalipun, seperti Akademis.55 Oleh sebab itu sejak dari awal, Gereja mempelajari cara

mengekspresikan Kristus, dengan menggunakan berbagai konsep dan bahasa yang berbeda.

Mereka juga mencari illustrasi untuk tujuan itu dengan menggunakan kebijaksanaan filsafat,

bahkan mengadopsinya bila hal itu dianggap perlu bagi kepentingan kehidupan Kristiani dan

juga untuk kebutuhan bagi yang terpelajar.56

Aktivitas liturgi yang paling kuno ditemukan dalam buku Didachè (doktrin/ajaran),

yaitu liturgi baptis,57 puasa dan doa,58 doa ekaristi.59 Pada abad pertama sampai abad ke

dua, aktivitas liturgi dirayakan di rumah-rumah keluarga. Sedangkan perayaan ekaristi

dikemukakan secara tertulis oleh Justinus dan Hipolitus. Para perempuan juga berpartisipasi

dalam perayaan ini. Di setiap perayaan, Kitab Suci dibaca versi Septuaginta, sedangkan

Perjanjian Baru masih dalam proses pembentukan Kanon. Pada peropde ini, abad I-II, masih

belum ada katekumenat, yang sebenarnya muncul pada awal abad ke tiga. Kalau ada orang

52 Lett. Enc., Divino Afflant Spiritu, 30 Settembre 1943, AAS 35, (1943), hlm. 312.
53 Conc. Vat. II, Ad Gentes, no. 22.
54 O. Pasquato. “Studi patristici e discipline storiche”, in Salesianum, 53, (1991), hlm. 47.
55 Agustinus. Retract., 1, 1, 4, (NBA 2, hlm. 16). Academis adalah kelompok para filsuf yang berusaha

menyerang kristen pada zaman Agustinus di Kartagine, Afrika utara.
56 Cf. Con. Vat. II, Gaudium et Spes, no. 44.
57 Didachè, 7, 1-4, (SC 248, hlm. 170-2).
58 Didachè, 8, 1-2, (SC 248, hlm. 172-4).
59 Didachè, 9, 1-5, (SC 248, hlm. 174-8).



Patrologi 1
STFT Widya Sasana, Malang

14

yang mau menjadi Kristiani, orang tersebut dibawa ke komunitas dengan seorang wali

baptis, perempuan atau laki-laki, diajar karitas terhadap para janda dan yatim piatu, diajar

untuk berdoa, kemudian dibabtis dengan rumus: Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh

Kudus. Pada waktu ini, sudah ada kebiasaan untuk membaptis bayi dari keluarga Kristiani.

Aktivitas pastoral lebih banyak dilaksanakan oleh para awam dengan kesaksian hidup

sehari-hari. Dalam perjalanan, mereka menceritakan iman mereka kepada teman

seperjalanan, memberikan kesaksian iman dan tidak jarang banyak orang yang mau menjadi

Kristiani, terutama para golongan rendah/budak.60

Semua ini hanya sekedar untuk menunjukkan betapa penting mempelajari Patrologi

pada zaman kita sekarang ini. Sebagaimana pada zaman Bapa Gereja, demikian juga dengan

zaman kita, pembedaan nilai-nilai dari praktik hidup memiliki peran penting, dalam

hubungannya dengan asimilasi dan pemurnian yang dibutuhkan untuk mempertahankan

identitas dan pengarah untuk menampilkan panorama dalam kehidupan saat ini. Kekayaan

iman kepada manusia zaman sekarang ini harus diberikan sekarang dan di sini.61

7. RANGKUMAN

Untuk menutup tema ini, kita dengarkan pernyataan dua paus yang telah

mengemukakan kebutuhan belajar para Bapa Gereja. Belajar para Bapa Gereja memiliki

manfaat sangat besar kepada semua, terlebih-lebih mereka yang memiliki keinginan akan

perkembangan teologi, pastoral, spritualitas.62 Banyak diantara para Bapa Gereja yang

sesungguhnya menjadi dasar keauteitikan pembaruan.63 Pemikiran Patristik adalah

Kristosentrik,64 yang adalah contoh bagi teologi yang hidup, berkembang, matang untuk

60 Tutto questo viene preso dal libro di A. G. Hamman. La Vita Quotidiana dei Primi Cristiani,
Traduzione di Adriana Crespi. Milano: Biblioteca Universale Rizzoli, 1996, hlm. 42-229.

61 Cf. Paolo VI, Lett. Enc., Ecclesiam suam, 6 Agosto 1964: AAS 56, (1964), hlm. 627-628.
62 Cf. E. dal Covolo. “I Padri della Chiesa maestri di formazione sacerdotale”, in Salesianum, 53, (1991),

hlm. 143.
63 Paolo VI, Lett. A sua Em.za il Card. Michele Pellegrino per il centenario di J. HLM. Migne, 10 Maggio

1975, AAS 67, (1975), hlm. 471.
64 Giovanni Paolo II, kepada para professor dan alumni Institut Patristik “Augustinianum”, 8 maggio

1982, AAS 74, (1982), hlm. 798.
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menghadapi masalah pelayanan pastoral,65 katekese,66 pengetahuan Kitab Suci dan

Tradisi,67 dan contoh identitas Kristiani yang sebenarnya.68

8. KEPUSTAKAAN

Sumber Utama

Agustinus.

De Baptesimo, (CSEL 51).

Contra Iulianum, (CSEL 60).
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Eusebius Cesarea.

Historia Ecclesiae, (SC 215, 262,
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65 Paolo VI, saat peresmian Institut Patristik “Augustinianum”, 4 Mei, 1970, AAS 62, (1970), hlm. 425.
66 Giovanni Paolo II. “Adhortatio Apostolica”, in Catechesi tradendae, 16 Oktober 1979, AAS (1979),

hlm. 1287, n. 12.
67 Giovanni Paolo II, kepada para professor dan alumni Institut Patristik “Augustinianum”, 8 Mei 1982,

AAS 74, (1982), hlm. 796.
68 Giovanni Paolo II, kepada para professor dan alumni Institut Patristik “Augustinianum”, hlm. 797.
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PATROLOGI DALAM KONTEKS

Tulisan ini memberikan Gereja yang berkontekstual yang didasarkan pada konteks

patristik. Sehubungan dengan tujuan itu, perlu dilihat apakah patristik itu masih aktual atau

tidak pada situasi saat ini. Gereja yang kontekstual adalah jelas sangat berbeda atara periode

patristik dengan saat ini. Oleh sebab itu tulisan ini juga memberikan cara para Bapa Gereja

berkontestual dan kendala-kendala yang mereka hadapi. Kemudian Gereja periode patristik

perlu dilihat dalam kaitannya dengan situasi saat ini.

1. BERKONTEKSTUAL DARI GEREJA KONTEKSTUAL

Paus Yohannes Paulus II dalam Surat Apostolik Patres Ecclesiae mengatakan bahwa

ajaran para Bapa Gereja sampai sekarang masih tetap hidup dan aktual; fondasi yang telah

mereka letakkan, yaitu cara hidup mereka seari-hari, sampai sekarang masih tetap berdiri

kokoh.69 Berdasarkan pernyatan paus ini bisa dikatakan bahwa pemikiran para Bapa Gereja,

sesudah para rasul, ikut serta meletakkan dasar Gereja yang masih tetap kita gunakan

sampai saat ini, walaupun tidak semuanya. Memang tidak bisa disangkal bahwa Gereja

bersyukur atas mereka ini. Karena jasa mereka, Gereja bisa berdiri kokoh sampai saat ini.

Akan tetapi, untuk melihat unsur-unsur yang berguna bagi Gereja, saat ini

dibutuhkan penafsiran kontekstual yang meliputi, kesinambungan, kesamaan,

perbandingan dan juga dengan pertentangan. Contoh yang konkrit, Iman Kepercayaan yang

sekarng kita gunakan, praktis hasil dari Konsili Nicea dan Konstantinopel.70 Itu berarti bahwa

ada kesamaan doktrin dari Konsili tersebut dengan Gereja saat ini dan kalau membuat suatu

studi akan materi ini, selalu didasarkan pada hasil konsili tersebut dan membandingkan

dengan Iman Kepercayaan yang sedang dipergunakan. Studi harus kembali pada sumber

69 Yohannes Paulus II. Patres Ecclesiae, AAS 72. (1980), hlm. 5.
70 Gereja di Indonesia melalui Tata Perauyaan Ekaristi. Yogyakarta: (1993), hlm. 33-35,

mencantumkan dua rumusan, yang pendek dan yang panjang; sebenarnya rumusan yang lebih cocok dengan
hasil Konsili Nicea (325) dan Kostantinopel (381) adalah rumusan yang panjang, H. Denzinger, Enchiridion
Symbolorum, Definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, a cura di Peter Hünermann. Bologna:
EDB, 1991, hlm. 64-65, 90-91.
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perumusan Iman Kepercayaan itu dengan metode kesinambungan, kesamaan,

perbandingan dan perbedaan.

Di lain pihak, tidak bisa disangkal, bahwa para Bapa Gereja melaksanakan Gereja

yang sangat kontekstual bahkan merekalah yang pertama di dalam Gereja untuk

melaksanakannya. Kita yang hidup pada zaman ini, pada banyak hal hanya mengikuti hasil

karya kontekstual mereka, membandingkan Gereja kontekstual dari zaman mereka ke

zaman kita. Oleh sebab itu dalam konteks patristik, Gereja kontekstual sebenarnya

menekuni dua bentuk, yaitu Gereja yang membuka diri pada zaman mereka dan hasil dari

pemikiran mereka ini, dihadirkan kembali pada sekarng ini. Oleh sebab itu rumusan yang

tepat adalah berkontekstual dari Gereja yang berkontekstual.

2. POSISI PATRISTIK

Patristik dalam pembentukan iman merupakan salah satu yang penting, karena

menjadi bagian teologi yang tidak bisa terpisahkan. Patristik tidak hanya mengetahui asal

hidup, pembentukan, sejarah dan berbagai macam doktrin Kristiani yang sampai sekarang

tetap kita gunakan sebagai ajaran baku iman kita, tetapi juga masih tetap memberikan

aktualitas kehidupan mereka di dalam berbagai macam hidup. Mereka masih memberikan

penjelasan kehidupan aktual dan memberikan berbagai jalan keluar dari berbagai masalah

hidup.

Dokumen La Formazione Teologica dei Futuri Sacerdoti, menunjukkan posisi patristik

yang diajarkan secara global kepada para seminaris.71 Demikian juga degnan Optatam

Totius, mengajak para seminaris untuk memberikan perhatian kepada para Bapa Gereja

secara umum yang mencakup Tradisi Gereja, dogma dan bebagai tema bibilis. Dari mereka

kita bisa mengatahui dan belajar bagaimana meneruskan Tradisi dan menafsirkan Kitab Suci

yang harus disampaikan.72 Dengan bantuan disiplin pengetahuan yang lain seperti arkeologi

71 La Formazione teologica dei futuri, 1976, n. 85-88.
72 Optatam Totius, 16. (Sumber dokumen Konsili Vatikan II yang digunakan penulis ialah:

Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum II, Constitutiones, Decreta, Declarationes. Cittá del
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1998).
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dan sejarah Kristiani kuno, sangat membantu para pengajar dan seminaris untuk

mengetahui keadaan sosial dan berbagai problematik konkret hidup para pada Bapa Gereja.

Saat ini para ahli tidak henti-hentinya menerbitakan teks-teks para Bapa Gereja di

bawah edisi resmi73 yang keluarkan CCL & CCG (Corpus Christianorum Latinorum &

Grachorum, Turnhout-Paris), CSEL (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien

GCS (Die Rriechischen Christlichen Schriftsteller, Leipzig) dan juga teks-teks dari para Bapa

Gereja Timur seperti, Siria, Armenia dan Koptik. Teks-teks ini sudah banyak di terjemahkan

ke dalam bahasa modern yang disertai dengan kritik teks yang sangat akurat sehingga

mempermudah pembaca untuk melihat hubungannya dengan disiplin lain. Degan demikian,

kepustakaan bidang patristik menjadi sangat luas bukan karena disamping menampilkan

teks-teks para Bapa Gereja yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa itu saja, tetapi

juga banyak studi sedang menekuni berbagai aspek dari patristik yang kelihatannya tidak

akan habis-habisnya, sehingga menghasilkan banyak ahli patristik di dalam berbagai bidang.

Itu menunjukkan bahwa para Bapa Gereja saat ini sedang mengambil tempat untuk

berkontestual di dalam Gereja. Di indonesia, kelihatannya hal ini kurang disadari sehingga

patristik kurang mendapat tempat di dalam hubungannya dengan berbagai disiplin

pengetahuan. Akan tetapi, secara jujur, hampir semua aspek teologi yang diajarkan di

Seminari Tinggi, memiliki dasar pada patristik, termasuk filsafat mendapat peran yang

sentral, karena para Bapa Gereja pertama sekali berkontekstual dengan filsafat ke dalam

Gereja.74

Sebenarnya, sasaran patristik adalah tidak hanya mereka yang akan menjadi imam,

tetapi meliputi kehidupan Kristiani, seperti: eremit, awam, misi, kaum perempuan, para

janda, dan berbagai aspek lain yang mencakupi seluruh kehidupan Kristiani. Oleh sebab itu

kita bisa melihat bahwa betapa penting mempelajari Patrologi, karena seluruh hidup

73 Edisi resmi artinya teks yang menjadi suber utama di dalam terjemahan ke dalam berbagai bahasa
modern dan juga menjadi rujukan untuk studi ilmiah. Akan tetapi, karena keterbatasan kepustakaan kita di
Indonesia untk mendapatkan edisi resmi ini, maka penulis menggunakan berbagai edisi terjemahan seperti
yang tertulis di dalam kepustakaan.

74 Filsafat masuk kontekstualitas Kristianitas bisa melihat artikel, Edison R.L. Tinambunan. “Filsafatisasi
Kristianitas atau Kristianisasi Filsafat”, Diskursus, Jurnal Filsafat dan Teologi Sekolah tinggi Filsafat Driyarkara,
Vol. 16, No. 1, April. Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, (2017), hlm. 1-22.
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Kristiani bisa ditinjau dengan berbagai cara berdasarkan ilmu ini. Dengan demikian posisi

Patrologi menjadi sangat penting di dalam perkemgangan hidup Gereja.

3. KONTEKSTUAL PATRISTIK

Berkat jasa para Bapa Gereja mengemban tugas sebagai saksi Tradisi, Gereja bisa

memiliki ajaran dan kebenaran iman, karena mereka menerima75 dan

memberikan/menyampaikan Tradisi iman;76 mereka juga memberikan kesaksian/hidup

berdasarkan apa yang mereka terima.77 Isi Tradisi ialah: Tradisi Issrael78 dan Tradisi Kristiani

yang diperoleh dari Kristus melalui para rasul;79 sikap menjadi saksi hidup mereka ditandai

dengan doa,80 dan ekaristi yang kemudian menjadi cara hidup.81

Tradisi adalah suatu “deposito”, artinya Tradisi ini menjadi sumber iman karena

keautentikan yang terdapat di dalamnya dan karena berasal dari Kristus sendiri yang

kemudian diterima oleh para Rasul dan Kristiani.82 Tradisi ini juga menjadi pedoman segala

aspek hidup Kristiani dan tempat konsultasi.83 Tradisi ini kemudian banyak

75 Mrk. 7: 4; 1 Kor. 15: 1, 3; Gal. 1: 9, 12; 1 Tes. 2: 13. Para rasul melihat dan menerima langsung ajaran
iman dari Yesus Kristus.

76 Mrk. 7: 13; Luk. 1: 1-2; Kis. 6: 14; 16: 4; 1 Kor. 11: 2, 23-24; 15: 3. Kemudian para rasul menyampaikan
iman itu ke berbagai penjuru dan para Bapa Gereja menerimanya dan kemudian meneruskannya kepada
generasi berikutnya. Bdk. Dei Verbum 8. Congregatio de Institutione Catholica, Instructio Inspectis dierum de
patrum ecclesiae studio in sacerdotali instituzione, di Enchiridion Vaticanum, 11, no. 18, Bologna, Edizione
Dehoniane, 1995, hlm. 1809.

77 Kis. 6: 14; 2 Tes. 2: 15. Baik itu para rasul dan para Bapa Gereja menghayati dan melaksanakan
ajaran iman itu di dalam hidup mereka bahkan banyak di antara mereka sampai mengorbankan nyawa seperti
Kristus sediri, karena ke-empat abat pertama gereja ditandai dengan hidup kemartiran.

78 Mat. 15: 2, 3, 6; Mrk. 7: 3-4, 5, 8-9, 13; Gal. 1: 14; Kis. 6: 14.
79 1 Kor. 15: 1, 3; Gal. 1: 9, 12; 1Tes. 2: 15.
80 1 Kor. 11: 4; 2 Tes. 3: 6; Kis. 16: 4.
81 1 Kor. 11: 23-25: berupa dokrin ekaristi, Tradisi sebagai cara hidup (formula), Tradisi sebagai regula,

misi apostolik, keilahian Tradisi yang berasal dari Rasul yang mereka peroleh langsung dari Kristus.
82 1 Kor. 11: 23; 15: 3; Gal. 1: 11-12; 2 Tim. 2: 2. Lihat juga Dei Verbum 9 dan 10.
83 Gal. 1: 8-9; 1 Tim. 6: 20; 2 Tim. 1: 14. Dalam Dei Verbum 10, ditegaskan bahwa Kitab Suci bersama

dengan Tradisi Suci menjadi deposito artinya bahwa Gereja selalu mendasarkan ajarannya pada kedua dasar
iman ini.
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didokumentasikan di dalam Didachè,84 Regula fidei,85Ajaran Para Rasul86 dan Konstitusi Para

Rasul.87

Kesaksian para Bapa Gereja akan Tradisi berasal dari sumber atau dekat dengan

sumber Tradisi itu, karena beberapa dari mereka memperolehnya langsung dari para Rasul.

Mereka melaksanakan Tradisi ini dalam hidup sehari-hari, bahkan mereka berani mati untuk

memperjuangkannya. Kemudian mereka mengajarkan Tradisi ini kepada pengikut mereka.88

Dengan kata lain, Tradisi Suci yang mereka teruskan secara integral adalah Sabda Tuhan

karena para Rasul menerimanya dari Kristus Sendiri dan kemudian diteruskan kepada

pengganti-pengganti mereka yaitu para Bapa Gereja. Mereka menyatakan iman dan hidup

menurut Regual Fidei yang dijadikan sebagai kontrol untuk cara hidup.89 Dengan demikian

untuk mengetahui Tradisi yang benar, langkah yang tepat adalah melihat kembali hidup

komunitas Kristiani zaman para rasul dan sesudahnya dan mengambil nilai iman untuk

diaktualkan dalam hidup sekarang ini untuk memperoleh kebenaran iman.

Para Bapa Gereja memiliki peran yang penting dalam menentukan kanon Kitab Suci

baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Mereka berusaha agar Kitab Suci dan

84 Didachè adalah dokumen yang paling tua sesudah Tradisi; tahun penulisan masih tetap dalam
pedebatan; ada ahli yang mengatakan tahun penulisan pada pertengahan abad pertama, awal abad kedua dan
pertengahan abad kedua. Sesudah pertengahan abad kedua adalah tidak mungkin karena para Bapa Gereja
awali seperti Clemen dari Roma, Polikarpus, Ireneus telah mengutip dokumen ini. Sesudah Didachè para Bapa
Gereja selalu mengkonsultasikan ajaran-ajaran mereka degan Tradisi yang dibantu dengan dokumen tertulis
ini, msalnya: Clemen Roma. Epistola 7, 2; 13, 1; 19, 2; 42, 1-2; 44, 1-3. Policarpus. Epistola 7, 2; Ireneus. Against
Heresies 1, 10, 1-2; 1, 10, 42-48; 2, 9, 1; 3, 3, 2-4; 3, 4, 1; 4, 26, 2; 4, 28, 2; 4, 33, 8. Tertulianus. De Praescriptione
7, 12-13; 9, 3-6; 13, 1-5. Dalam tulisan-tulisan para Bapa Gereja ini dapat dikatakan bahwa Tradisi ini adalah
Regula Fidei yang berarti Regula itu adalah menjadi penilaian untuk iman Kristiani.

85 Regula Fidei adalah aturan yang digunakan untuk mengatur perayaan liturgis, seperti perayaan
ekaristi, baptisan, kotbah, dengan demikian Kristiani memiliki pedoman yang jelas agar mereka tetap
melaksanakan perayaan secara liturgis dan sesuai dengan ajaran iman. Regula Fidei ini juga menjadi pedoman
untuk menentukan kriteria suatu eresi; V. Grossi, “Regula Fidei”, di Dizionario Patristica e di Antichità Cristiane,
diretto da Angelo di Berardino. Genova: Marietti, 1994,  hlm. 2981-2982.

86 Ajaran Para Rasul kemungkinan ditulis pada awal abad ketiga yang berisikan kewajiban para uskup,
aturan tahbisan para diakon, kewajiban diakon perempuan, karitas, paska, eresi dan mengenai misi. Bahasa
aslinya adalah Yunani. Ajaran Para Rasul ini mirip dengan Konstitusi Para Rasul (I-IV) yang akan dibahas berikut
ini. Bdk. P. Nautin. “Didascalia Degli Apostoli”, di Dizionario Patristica e di Antichità Cristiane, diretto da Angelo
di Berardino, Genova, Marietti, 1994,  hlm. 948-949.

87 Konstitusi Para Rasul adalah kanon dan liturgi yang ditulis sekitar akhir abak ke-empat. Dokumen
ini disamping memberikan hal-hal yang berkaitan erat dengan iman pada abad ke-empat, seperti kosili Nicea,
konsili Kostantinopel I dan problem eresi Nestorianisme; dokumen ini juga merangkum ketiga dokumen
sebelumnya; bdk. P. Nautin. “Didascalia Degli Apostoli”, di Dizionario Patristica e di Antichità Cristiane, diretto
da Angelo di Berardino. Genova: Marietti, 1994,  hlm. 825-826.

88 Cf. Agustinus. Contra Iulanum, 2, 16, 24, (CSEL 60, pp. 96-7).
89 Cf. Vincentius Lerin. Commonitorium, 2, 1, (CCL 64, p. 148).
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Tradisi Suci menjadi bagian hidup sehari-hari. Sehubungan dengan itu, mereka juga

berusaha mencari cara agar kedua dasar iman ini bisa dimengerti dan kemudian

dilaksanakan di dalam hidup. Oleh sebab itu berkat usaha para Bapa Gereja, metode

ekesgese lahir untuk tujuan itu. Memang harus diakui, metode mereka (allegory dan leteral)

sudah ditinggalkan oleh para ekesget modern yang memiliki metode tersendiri yang

disesuaikan dengan perkembangan ilmu tafsir saat ini. Akan tetapi perlu diketahui, tujuan

metode eksegese mereka adalah agar umat beriman lebih mengerti dan menjadikan Kitab

Suci dan Tradisi Suci sebagai bagian hidup. Hal in bisa dilihat dalam berbagai kotbah, buku-

buku dan dokumen-dokumen mereka yang sarat dengan kutipan ayat-ayat Kitab Suci secara

benar, yang mengalir begitu saja bagaikan sumber mata air yang keluar dari jiwa mereka

yang menunjukkan bahwa Kitab Suci itu telah menyatu dengan hidup. Sebenarnya eksegese

para Bapa Gereja, bisa membuka mata kita untuk melihat dimensi lain pada spiritualitas dan

heremeneutik yang melengkapi eksegese modern yang menekankan kritik teks dan historis

yang tujuannya untuk memperdalam Teologi.90

Patristik juga memiliki peran yang penting dalam hubungannya dengan pengetahuan

lain, seperti yang diungkapkan oleh dua paus, Paulus VI dan Yohannes Paulus II. Paus Paulus

VI mengatakan bahwa pemikiran para Bapa Gereja adalah suatu contoh teologi yang hidup,

matang dan berkontak langsung dengan masalah-masalah pelayanan pastoral.91 Kemudian

pada kesempatan lain ia mengatakan bahwa studi patristik adalah kebutuhan yang tak

ternilai bagi mereka yang memiliki kehendak untuk memperbarui pastoral dan spiritualitas,

karena di dalam Patristik ditemukan dasar pembaruan autentik.92 Paus Yohannes Paulus II

menambahkan pendapat pendahulunya dengan mengatakan bahwa pemikiran patristik

bersifat kristosentris dalam arti dengan disiplin ilmu ini kita bisa belajar untuk mengerti

Kristus dan mengerti manusia; dan pengetahuan ini akan memberikan banyak pertolongan

dalam pembangunan Gereja dan untuk tujuannya, sebagaimana para Bapa Gereja telah

90 G. Bosio, E. Dal Covolo M. Maritano. Introduzione ai Padri della Chiesa Secoli I e II. Torino: SDB,
1990, hlm. 9.

91 Paulus VI. Nostri Passi, disampaikan pada saat peresmian Institut Patristik ”Augustinianum”, 4 Mei
1970, AAS 62, (1970), hlm. 1970.

92 Paulus VI, dalam suratnya kepada kardinal Michele Pellegrino pada saat peringatan jubileum
kematian J. P. Migne, 10 Mei 1975, AAS, 67, (1975), hlm. 471.
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melaksanakannya tanpa henti-hentinya untuk keselamatan manusia.93 Ia juga

menambahkan bahwa patristik adalah model yang sangat baik di dalam berkatekese dan

sumber untuk mengetahui Kitab Suci dan Tradisi dan juga untuk mengetahui identitas

Kristiani sejati.94 Secara lebih tegas ia mengatakan bahwa para Bapa Gereja adalah suatu

struktur tetap Gereja dan berlaku untuk perjalanan Gereja sepanjang segala abad. Dengan

demikian setiap ajaran iman berikutnya, agar tetap otentik, seharusnya dikonfrontasikan

dengan ajaran iman para Bapa Gereja; setiap karisma dan pelayanan harus menimba dari

sumber hidup dari kekayaan mereka dan setiap pembangunan dan pengembangan Gereja

harus di konsultasikan dengan struktur mereka.95

Para Bapa Gereja adalah tempat pertama untuk aktualisasi Tradisi dan Kitab Suci

melalui ajaran-ajaran mereka, sehingga ajaran-ajaran Kristiani masih asli dan dekat dengan

sumber. Dengan bantuan dari berbagai tradisi, mereka bisa mengaplikasikan ajaran iman ini

kepada orang sekitar, dan bahkan sesudah kedamaian dengan kekaisaran Romawi, melalui

kaisar Konstantinus, dunia Kristiani mengambil alih posisi perayaan kafir dan Yunani. Tidak

dapat disangkal, filsafat adalah wadah utama aktualisasi kekristenan, sehingga tidak jarang

para Bapa Gereja filsuf dan tolog sekaligus, diantaranya: Yustinus Martir, Clemen dari

Alexandria, Origenes, Gregorius dari Nissa dan Agustinus.96 Memang konsekuensinya adalah

berat, karena usaha untuk menjelaskan ajaran iman secara filosofis, beberapa diantara

mereka menjadi patriarkis eresi; bahkan tidak jarang dari mereka melahirkan berbagai

sinkritisme dalam dunia Kristiani yang mengaburkan identitasnya. Akan tetapi juga dengan

filsafat, para Bapa Gereja berusaha untuk menjelaskan secara benar dan tepat ajaran iman97

dan menanggapi serangan ajaran sesat ini. Dalam usaha untuk melaksankan pewartaan,

para Bapa Gereja tidak jemu-jemu mempelajari bahasa dan tradisi setempat di mana

mereka pergi dan kemudian mereka berusaha untuk menjelaskan Kitab Suci dengan

93 Yohannes Paulus II, Sono Lieto, disampaikan kepada para dosen dan mahasiswa mahasiswi Institut
Patristik “Augustinianum”, 8 Mei 1982, AAS 74, (1982), hlm. 798.

94 Yohannes Paulus II, Sono Lieto, hlm. 796s.
95 Yohannes Paulus II, Patres Ecclesiae, AAS, 72, (1980), hlm. 6.
96 Dalam bukunya yang berjudul The Christian Doctrine, 2, 40, 60-61, menyebutkan Ciprianus,

Latanzus, Vittorinus, Ottatus, Hilarius dan banyak dari Yunani. (Sumber yang digunakan Penulis untuk karya
Agustinus ini adalah Edinburgh - Michigan: Grand Rapids Edisi T&T Clark - WM.B. Eerdmans Publishing
Company, 1993).

97 Misalnya Agustinus menyebutkannya di dalam bukunya Retractationes 1, 1, 4.
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memperhatikan kemampuan para pendengar.98 Atau dengan kata lain, para Bapa Gereja

memulai inkulturasi yang menjadi model bagi Gereja dengan pengetahuan akan nilai-nilai

setempat untuk mewartakan Kitab Suci kepada manusia dengan kultur yang berbeda.

Mereka menggalang kerjasama, dengan demikian, para Bapa Gereja memiliki kekhasan

sebagai misionaris.99

Sejak awal, Gereja menemui baynak kendala untuk membela dan mempertahankan

iman yang benar baik itu dari dalam tubuhnya sendiri dan dari luar. Sejarah membuktikan

bahwa Gereja mengalami perjuangan untuk melawan berbagai macam ajaran-ajaran sesat

yang menyerang iman Kristiani dari segi trinitas, kristologi, ekklesiologi, antropologi dan

eskatologi. Berkat perjuangan, para Bapa Gereja berhasil mempertahankan iman yang benar

dan bahkan melahirkan ajaran Gereja. Memang dari satu segi, berbagai ajaran sesat ini

menggoyahkan kehidupan Gereja, akan tetapi di sisi lain, berkat ajaran sesat ini, Gereja,

melalaui para Bapa Gereja, memikirkan dan melahirkan ajaran iman yang sebenarnya.

Gereja juga beruasaha merefleksikan kesalahan yang dibuat oleh para pemimpinnya dan

kemudian bangkit untuk membenahi diri yang melahirkan suatu perbuatan yang benar.

Sedangkan dari luar tubuh Gereja, artinya, rongrongan yang berasal dari sekte-sekte, agama

atau budaya lain, memaksa para Bapa Gereja untuk membuktikan eksistensi Kristiani.

Bahkan apologi mereka masih menggema di dalam Gereja sampai saat ini. Berkat apologi

mereka, Gereja dijadikan semakin dewasa untuk menghadapi segala permasalahan yang

dihadapi dari luar dirinya. Oleh sebab itu sehubungan dengan apologi dari dalam dan luar

Gereja, Agustinus mengatakan bahwa Tuhan telah mengijinkan perkembangan mereka

sehingga kita tidak hanya minum susu dan tidak membentuk kita untuk selalu tidak

dewasa.100 Kemudian di tempat lain ia mengatakan bahwa ada begitu banyak pertanyaan

akan iman yang dikemukana dari berbagai macam eresi. Agar bisa mempertahankan dan

menyerang mereka, para Bapa Gereja menjelaskan posisi Gereja dan suatu kesempatan

untuk mempelajari posisi setiap eresi.101 Hasil yang dibuahkan adalah bahwa Teologi

98 Gaudium et Spes, 44.
99 Ad Gentes, 2.
100 Agustinus. Tractatus in Euangelium Iohannis, 36, 6.
101 Agustinus. The City of God,16, 2 Edinburgh - Michigan: Grand Rapids Edisi T&T Clark - WM.B.

Eerdmans Publishing Company, 1993, hlm. 309-311.
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memiliki konsep dan terminologi yang kita gunakan sampai sekarnag, misalnya: ousia

,homousios, hypostastasis, physis dan lain lain.

Zaman pra Bapa Gereja memiliki kekayaan budaya, spiritual dan pastoral yang tidak

ternilai harganya. Posisi mereka dalam hal di dalam Gereja berada sesudah Kitab Suci. Oleh

sebab itu studi akan para Bapa Gereja merupakan suatu sarana untuk menanggapi berbagai

masalah saat ini.102 Para Bapa Gereja Latin, Yunani, Siria, Armenia, Coptik dan dari yang lain

daerah, memiliki kekayaan literatur yang berbeda-beda. Semuanya merupakan satu

kesatuan yang membentuk suatu literatur Kristiani klasik yang dilandaskan dan didirikan di

atas suatu kekayaan yang tidak terhingga. Kultur mereka ini tidak hanya mencakup suatu

kelompok tertentu saja, melainkan secara universal, sehingga benar-benar bersifat suatu

Katolik dan berusaha untuk mengajarkan bagaimana menjadi Kristiani yang otentik. Dengan

demikian, walaupun kultur mereka itu sudah jauh berlalu di belakang kita, tetapi tetap

merupakan suatu sarana yang sangat berguna bagi para pelayan Gereja saat ini.

Para Bapa Gereja, untuk lebih memperkaya kultur, tidak jarang bekerja di berbagai

instansi publik, administrasi, politik dan terlebih-lebih literatur seperti latin dan yunani.

Usaha mereka kelihatan nyata untuk menjembatani literatur profan dengan Injil sehingga

Gereja kaya akan kultur. Dalam hal ini posisi kontekstual para Bapa Gereja adalah untuk

menyuling kultur setempat untuk membahasakan iman ke kultur setempat. Contoh yang

konkrit dalam penyulingan kultur adalah pesta Natal yang praktis disucikan dari pesta orang

kafir. Beberapa tempat suci kafir, disucikan menjadi gereja. Sedangkan kultur yang

dilahirkan, bisa kita lihat dalam konsep para Bapa Gereja akan tirtunggal, seperti trinitas,

pneuma dall. Berkat perkenalan akan kultur helenistik, para Bapa Gereja mengambil alih

konsep itu untuk melahirkan termin dalam dunia trinitas.

Aktivitas liturgi yang paling kuno ditemukan dalam buku Didachè, seperti liturgi

baptis,103 puasa, doa104 dan doa ekaristi.105 Pada abad pertama sampai abad awal abad IV,

aktivitas liturgi dirayakan di rumah-rumah keluarga. Sedangkan perayaan ekaristi

102 Presbyterium Ordinis 19.
103 Didachè, 7, 1-4, di I Padri Apostolici, Traduzione, introduzione e note a cura di Antonio

Quacquarelli. Roma: Città Nuova, 1994, hlm. 33-34.
104 Didachè, 8, 1-2, hlm. 34.
105 Didachè, 9, 1-5, hlm. 34-35.
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dikemukakan secara tertulis oleh Yustinus dan Hipolitus. Para perempuan juga berpartisipasi

pada setiap perayaan. Di dalam perayaan, Kitab Suci dibaca versi Septuaginta, sedangkan

Perjanjian Baru masih dalam proses pembentukan kanon. Pada periode ini, abad I – II, masih

belum ada katekumenat, yang sebenarnya muncul pada awal abal abad ke tiga. Kalau ada

orang yang mau menjadi Kristiani, orang tersebut dibawa ke komunitas dengan seorang wali

baptis (perempuan atau laki-laki), diajar karitas terhadap para janda dan yatim piatu, diajar

berdoa, kemudian dibabtis dengan rumus: Dalam nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus.

Pada waktu ini, sudah ada kebiasaan utnuk membaptis bayi dari keluarga Kristiani.

Sedangkan aktivitas pastoral, walaupun pada Kristiani purba berada di dalam

tekanan dari berbagai banyak kelompok terlebih-lebih dari kekaisaran dan Yahudi, tetapi

tetap dilaksanakan dengan baik sekali dan sangat efektif. Walaupun pastoral dilaksanakan

secara sembunuyi-sembunyi, tetapi aktivitas mereka sangat membuahkan hasil dengan

pertobatan ke Kristiani. Perlu diketahui juga, aktivitas pastoral ini banyak dilaksanakn oleh

para awam dengan kesaksian hidup sehari-hari. Kalau dalam perjalanan, mereka

menceritakan iman kepada teman seperjalanan, memberikan kesaksian iman dan tidak

jarang banyak orang mau menjadi Kristiani, terutama para golongan rendah/budak.106

Memang, setelah zaman damai antara kekaisaran dengan Kristiani situasinya berbalik,

bahkan kekaisaran membantu tugas ini walaupun beberapa kaisar memanfaatkannya

sebagai sarana politik.

4. PENUTUP

Sebagai penutup, bisa dikatakan, para Bapa Gereja adalah tempat pertama utuk

Gereja yang berkontekstual ke dalam berbagai bidang, seperti: literatur, budaya, politik dan

sosial. Kontekstual yang mereka laksanakan menjadi penentu hidup Gereja selanjutnya

untuk sampai pada zaman kita ini. Dari para Bapa Gereja yang berkontekstual, disampaing

keunggulan hidup Gereja yang dihasilkannya, juga memiliki hal-hal yang negatif sebagai

akibat sampingan. Sinkritisme adalah bahaya pertama yang bisa dilahirkan oleh Gereja yang

106 Bdk. A. G. Hamman. La Vita Quotidiana dei Primi Cristiani, Traduzione di Adriana Crespi. Milano:
Biblioteca Universale Rizzoli, 1996, hlm. 42-229.
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berkontekstual dan akibat yang lebih parah, melahirkan ajaran sesat dan bahkan skisma.

Pengalaman Gereja yang menyejarah membuktikannya, karena sejak kelahiran Gereja

sampai saat ini efek sampingan ini selalu bermunculan. Oleh sebab itu satu hal yang harus

dipegang, sebagaimana pada zaman mereka, demikian juga dengan zaman kita, adalah

pembedaan nilai-nilai dari praktik hidup yang memiliki peran penting dalam hubungannya

dengan asimilasi dan pemurnian. Hal ini dibutuhkan untuk mempertahankan identitas dan

untuk menampilkan panorama demi kehidupan saat ini; kekayaan iman yang telah

diperjuangkan sejak zaman para Bapa Gereja, mengarah kepada manusia zaman sekarang

ini yang harus diberikan sekarang dan di sini.107
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AAGGAAMMAA PPAAGGAANN

1. AGAMA POPULER

Agama populer adalah politheisme, pluralisme dan juga monoteisme, walaupun

yang terakhir ini jarang ditemukan. Praktik agama populer berkembang di mana-mana,

termasuk juga di Indonesia. Malah di negara kita ini di berbagai tempat, menemukan banyak

agama populer ini.

Kita sudah mengenal terminologi animisme,108 yang tidak lain juga termasuk agama

populer, paling tidak di Indonesia. Dunia Eropa juga mengenal praktik agama populer,

walaupun tidak sebanyak dunia Timur. Oleh sebab itu, tulisan mengenai animisme tidak

menjadi begitu populer untuk memperkenalkan praktik ini. Kita lebih mengenal pemikiran

filosofis, yang sebenarnya juga adalah suatu prkatik agama populer. Tulisan-tulisan para

filsuf banyak kita baca yang memengaruhi cara berpikir, gaya dan kadang juga eksistensi

kita, paling tidak beberapa filsuf, sehingga mau tidak mau seakan pemikiran filosofis itulah

yang lebih penting dibandingkan dengan agama populer setempat.

Jika platonisme mengatakan bahwa hanya ada satu prinsip di dunia ini (monthesime:

μόνος, η, ν, + θεός), maka rujukan yang ingin ditunjukkan adalah untuk melawan praktik

agama popuer yang ada pada zamannya. Artinya bahwa pada waktu itu masyarakat lebih

mengarah pada politeisme (πoλύς + θεός= banyak tuhan)109 dan animisme.

Dalam dunia Timur, Arfika dan Amerika Latin, sebenarnya agama populer adalah

lebih banyak dibandingkan dengan dunia Barat. Hinduisme, budhisme adalah contoh yang

lahir dari agama populer dari kehidupan sehari-hari yang berusaha mencari suatu

“soma=esse=ide” dari dunia/manusia yang menggerakkan jiwa dan dunia dan semua

makhluk hidup akan diarahkan kepada penggerak tersebut.

108 Kepercayaan kepada roh yg mendiami semua benda (pohon, batu, sungai, gunung, dsb) yang
memberikan kekuatan, keselamatan atau supranatural.

109 Bandingkan dengan kata πολῖτεία: peraturan kota, negara. politik: πόλις + τέχνη= kota seni/tekhnik
yang berarti seni untuk memerintah kota.
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Agama populer pada umumnya memiliki persoalan yang harus diselesaikan seperti:

kehidupan, kematian, kehidupan sesudah kematian dan sex. Persoalan-persoalan ini sudah

ada sejak awal agama populer ini, termasuk juga pada zaman Plato/Socrates. Hal yang paling

dibicarakan bahkan ditakuti adalah hidup sesudah kehidupan di dunia. Kehidupan itu seakan

tujuan hidup di dunia ini. Bahkan hidup sekarang ini adalah sarana untuk tujuan tersebut.

Agar hidup itu tidak lepas dari genggaman, maka muncullah ritus religiusitas, ajaran, moral,

peraturan dan lain sebagainya untuk mengarahkan hidup yang di dunia ini. Kadang ritus itu

sangat rumit, ritus Hinduisme dan Budisme misalnya. Kadang ritus yang kita miliki adalah

juga sangat rumit sekali, bahkan kelihatan mengada-ada. Peraturan-peraturan, hukum dan

moral pun juga bersifat demikian. Akan tetapi semunaya ini dilakukan agar sampai ke tujuan

hidup tersebut.

Kadang juga untuk mencapai kehidupan setelah kematian itu, bisa dicapai dengan

cara yang “singkat” bukan dengan harus mengikuti seluruh perjalanan hidup. Martir, adalah

salah satu cara untuk mencapai tujuan hidup itu. Contoh lain yang sering didengung-

dengungkan saudara-saudara kita adalah dengan jihad yang hanya jalan pintas.

2. AGAMA PAGAN

Pagan110 dalam kaitannya dengan keagamaan bisa disejajarkan dengan kata kafir

yang artinya orang yang tidak percaya kepada Allah dan rasulnya. Tentu rumusan ini sudah

dipengarui konsep agamaisme. Dalam dunia Patrologi, istilah pagan adalah sikap dari kaum

Kristiani terhadap orang-orang Yunani dan Romawi dan demikian juga dengan sebaliknya.

Kadang juga sebutan itu terdapat di antara Yahudi dan Kristiani. Bagaimanakah sebenarnya

konteks Pagan ini?

Pagan berasal dari bahasa latin “paganus, a, um” (berasal dari pagus, i: kampung).

Jadi Pagan sesuatu yang di/kampung (indonesia bisa juga disebut dengan kampungan). Arti

110 Pagan berasal dari kata “pganus” dalam arti pedesaan atau terpencil atau pegunungan atau yang
terasing. Akar yang sama terdapat dalam “Aeropagus” yang bisa diartikan dengan tempat terbuka. Biasanya
kata ini diaplikasikan dengan keagamaan yang bisa diartkan orang yang berada di luar agama itu sendiri. Oleh
sebab itu Pagan bisa ditujukan kepada siapa saja, tergantung dari posisi sudut pandang. Kristiani disebut orang
romawi pagan dan sebaliknya.
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lain adalah warga atau orang terpandang. Sehubungan dengan religiusitas, pagan

berhubungan dengan politeisme. Pada abad IV, paganus lebih mengarah pada

penyembahan berhala.

Agama pagan adalah suatu ritus kota, tidak ada hubungan personal dengan Tuhan.

Setiap kota memiliki ritus tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan kota lain. Ritus ini

befungsi untuk keselamatan kota dan melindungi kota dari yang jahat, dari serangan musuh.

Akibatnya mereka yang tidak berpartisipasi akan ritus ini, berarti melawan kota, bahkan

mendatangkan mala (bencana atau celaka yang berkaitan dengan alam) dan mala

(kemalangan atau kesengsaraan atau penderitaan yang berkaitan dengan situasi pribadi

yang sering disebut dengan nasib) pada kota. Bahkan kekalahan perang pun dikaitkan

dengan mala.

Pada abad-abad pertama, Kristiani dan Yahudi tidak berpartisipasi akan ritus kota,

tidak memberikan persembahan, sehingga mereka dituduh penyebab mala yang ada di kota.

Kemudian dari zaman Alexander, ritus kaisar masuk ke seluruh kota jajahan romawi, dengan

demikian kaisar disebut dengan Divus Caesar (kaisar adalah dewa atau ilahi atau pontifex

[summus sacerdos]) yang tampak di dunia atau penjelmaan dewa. Lagi-lagi Kristiani dan

Yahudi menjadi korban akan ritus ini, karena mereka tidak mau menyembah kaisar walau

mereka berdoa untuk kaisar dan kota. Oleh sebab itu Kristiani menjadi suatu permasalahan

bagi kota dan kekaisaran, dengan demikian hukumannya adalah sudah jelas, hukuman mati

atau melawan binatang-binatang buas.

Etika-agama: Suatu agama, memberikan cara hidup sesuai dengan tujuan yang

dicapai dan filsafat juga memberikan etika. Dengan demikian, para Bapa Gereja menolak

agama pagan yang dilihat tidak sesuai dengan tujuan hidup, dan mengambil ajaran filsafat

terlebih-lebih pemikiran Cosmogono yang mengajarkan bahwa Tuhan adalah roh, suatu esse

yang berbentuk api dan esse rasional. Dari api ini lahir udara, air dan tanah; jadi tidak ada

penciptaan, melainkan panteisme (πάνθειος) bdk. dengan (πάνθειον) (partisipasi pada api),

karena semua natura adalah percikan dari api ini, dari logos ini, dan berkembang ke ciptaan

lainnya. Pemikiran ini dipengarui pemikiran filosofis Stocisme.

Tujuan hidup/nasib: Setiap agama memiliki takut akan hidup sesudah kematian.

Dengan demikian perlu pertolongan dari astrologi, keajaiban, majik, kurban. Sesluruh
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eksistensi pengikutnya, terlebih-lebih ritus dan hidup di dunia ini, diarahkan pada tujuan

hidup itu. Bahkan setiap gerak sekeceil apapun, memiliki nilai untuk tujuan tersebut.

Tertulianus yang adalah salah satu penulis Bapa Gereja Latin, menulis buku untuk

melawan pagan dengan judul Ad nationes. Dalam bukunya itu ia menunjukkan bahwa

Kristiani tidak berada di luar negara, bukan kelompok yang berusaha membuat revolusi,

bukan melawan kekaisaran dan bukan kelompok pagan yang berasal dari bangsa-bangsa

lain, melainkan kelompok yang memberikan hormat keapda kaisar dan berusaha menjadi

warga yang baik di masyarakat.

Chapter 1. — The Hatred Felt by the Heathen Against the Christians is Unjust, Because Based on

Culpable Ignorance.

One proof of that ignorance of yours, which condemns while it excuses your injustice, is at once

apparent in the fact, that all who once shared in your ignorance and hatred (of the Christian

religion), as soon as they have come to know it, leave off their hatred when they cease to be

ignorant; nay more, they actually themselves become what they had hated, and take to hating

what they had once been. Day after day, indeed, you groan over the increasing number of the

Christians. Your constant cry is, that the state is beset (by us); that Christians are in your fields, in

your camps, in your islands. You grieve over it as a calamity, that each sex, every age— in short,

every rank— is passing over from you to us; yet you do not even after this set your minds upon

reflecting whether there be not here some latent good. You do not allow yourselves in suspicions

which may prove too true, nor do you like ventures which may be too near the mark. This is the

only instance in which human curiosity grows torpid. You love to be ignorant of what other men

rejoice to have discovered; you would rather not know it, because you now cherish your hatred as

if you were aware that, (with the knowledge,) your hatred would certainly come to an end. Still, if

there shall be no just ground for hatred, it will surely be found to be the best course to cease from

the past injustice. Should, however, a cause have really existed there will be no diminution of the

hatred, which will indeed accumulate so much the more in the consciousness of its justice; unless

it be, forsooth, that you are ashamed to cast off your faults, or sorry to free yourselves from blame.

I know very well with what answer you usually meet the argument from our rapid increase. That

indeed must not, you say, be hastily accounted a good thing which converts a great number of

persons, and gains them over to its side. I am aware how the mind is apt to take to evil courses.

How many there are which forsake virtuous living! How many seek refuge in the opposite! Many,

no doubt; nay, very many, as the last days approach. But such a comparison as this fails in fairness
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of application; for all are agreed in thinking thus of the evil-doer, so that not even the guilty

themselves, who take the wrong side, and turn away from the pursuit of good to perverse ways,

are bold enough to defend evil as good. Base things excite their fear, impious ones their shame. In

short, they are eager for concealment, they shrink from publicity, they tremble when caught; when

accused, they deny; even when tortured, they do not readily or invariably confess (their crime); at

all events, they grieve when they are condemned. They reproach themselves for their past life;

their change from innocence to an evil disposition they even attribute to fate. They cannot say that

it is not a wrong thing, therefore they will not admit it to be their own act. As for the Christians,

however, in what does their case resemble this? No one is ashamed; no one is sorry, except for his

former (sins). If he is pointed at (for his religion), he glories in it; if dragged to trial, he does not

resist; if accused, he makes no defence. When questioned, he confesses; when condemned, he

rejoices. What sort of evil is this, in which the nature of evil comes to a standstill?

Chapter 2. — The Heathen Perverted Judgment in the Trial of Christians. They Would Be More

Consistent If They Dispensed with All Form of Trial. Tertullian Urges This with Much Indignation.

In this case you actually conduct trials contrary to the usual form of judicial process against

criminals; for when culprits are brought up for trial, should they deny the charge, you press them

for a confession by tortures. When Christians, however, confess without compulsion, you apply

the torture to induce them to deny. What great perverseness is this, when you stand out against

confession, and change the use of the torture, compelling the man who frankly acknowledges the

charge to evade it, and him who is unwilling, to deny it? You, who preside for the purpose of

extorting truth, demand falsehood from us alone that we may declare ourselves not to be what we

are. I suppose you do not want us to be bad men, and therefore you earnestly wish to exclude us

from that character. To be sure, you put others on the rack and the gibbet, to get them to deny

what they have the reputation of being. Now, when they deny (the charge against them), you do

not believe them but on our denial, you instantly believe us. If you feel sure that we are the most

injurious of men, why, even in processes against us, are we dealt with by you differently from other

offenders? I do not mean that you make no account of either an accusation or a denial (for your

practice is not hastily to condemn men without an indictment and a defence); but, to take an

instance in the trial of a murderer, the case is not at once ended, or the inquiry satisfied, on a man's

confessing himself the murderer. However complete his confession, you do not readily believe him;

but over and above this, you inquire into accessory circumstances— how often had he committed

murder; with what weapons, in what place, with what plunder, accomplices, and abettors after

the fact (was the crime perpetrated)— to the end that nothing whatever respecting the criminal

might escape detection, and that every means should be at hand for arriving at a true verdict. In
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our case, on the contrary, whom you believe to be guilty of more atrocious and numerous crimes,

you frame your indictments in briefer and lighter terms. I suppose you do not care to load with

accusations men whom you earnestly wish to get rid of, or else you do not think it necessary to

inquire into matters which are known to you already. It is, however, all the more perverse that you

compel us to deny charges about which you have the clearest evidence. But, indeed, how much

more consistent were it with your hatred of us to dispense with all forms of judicial process, and

to strive with all your might not to urge us to say No, and so have to acquit the objects of your

hatred; but to confess all and singular the crimes laid to our charge, that your resentments might

be the better glutted with an accumulation of our punishments, when it becomes known how

many of those feasts each one of us may have celebrated, and how many incests we may have

committed under cover of the night! What am I saying? Since your researches for rooting out our

society must needs be made on a wide scale, you ought to extend your inquiry against our friends

and companions. Let our infanticides and the dressers (of our horrible repasts) be brought out—

ay, and the very dogs which minister to our (incestuous) nuptials; then the business (of our trial)

would be without a fault. Even to the crowds which throng the spectacles a zest would be given;

for with how much greater eagerness would they resort to the theatre, when one had to fight in

the lists who had devoured a hundred babies! For since such horrid and monstrous crimes are

reported of us, they ought, of course, to be brought to light, lest they should seem to be incredible,

and the public detestation of us should begin to cool. For most persons are slow to believe such

things, feeling a horrible disgust at supposing that our nature could have an appetite for the food

of wild beasts, when it has precluded these from all concubinage with the race of man.

Chapter 3. — The Great Offence in the Christians Lies in Their Very Name. The Name Vindicated.

Since, therefore, you who are in other cases most scrupulous and persevering in investigating

charges of far less serious import, relinquish your care in cases like ours, which are so horrible, and

of such surpassing sin that impiety is too mild a word for them, by declining to hear confession,

which should always be an important process for those who conduct judicial proceedings; and

failing to make a full inquiry, which should be gone into by such as sue for a condemnation, it

becomes evident that the crime laid to our charge consists not of any sinful conduct, but lies wholly

in our name. If, indeed, any real crimes were clearly adducible against us, their very names would

condemn us, if found applicable, so that distinct sentences would be pronounced against us in this

wise: Let that murderer, or that incestuous criminal, or whatever it be that we are charged with,

be led to execution, be crucified, or be thrown to the beasts. Your sentences, however, import only

that one has confessed himself a Christian. No name of a crime stands against us, but only the

crime of a name. Now this in very deed is neither more nor less than the entire odium which is felt
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against us. The name is the cause: some mysterious force intensified by your ignorance assails it,

so that you do not wish to know for certain that which for certain you are sure you know nothing

of; and therefore, further, you do not believe things which are not submitted to proof, and, lest

they should be easily refuted, you refuse to make inquiry, so that the odious name is punished

under the presumption of (real) crimes. In order, therefore, that the issue may be withdrawn from

the offensive name, we are compelled to deny it; then upon our denial we are acquitted, with an

entire absolution for the past: we are no longer murderers, no longer incestuous, because we have

lost that name. But since this point is dealt with in a place of its own, do you tell us plainly why you

are pursuing this name even to extirpation? What crime, what offense, what fault is there in a

name? For you are barred by the rule which puts it out of your power to allege crimes (of any man),

which no legal action moots, no indictment specifies, no sentence enumerates. In any case which

is submitted to the judge, inquired into against the defendant, responded to by him or denied, and

cited from the bench, I acknowledge a legal charge. Concerning, then, the merit of a name,

whatever offense names may be charged with, whatever impeachment words may be amenable

to, I for my part think, that not even a complaint is due to a word or a name, unless indeed it has a

barbarous sound, or smacks of ill-luck, or is immodest, or is indecorous for the speaker, or

unpleasant to the hearer. These crimes in (mere) words and names are just like barbarous words

and phrases, which have their fault, and their solecism, and their absurdity of figure. The name

Christian, however, so far as its meaning goes, bears the sense of anointing. Even when by a faulty

pronunciation you call us Chrestians (for you are not certain about even the sound of this noted

name), you in fact lisp out the sense of pleasantness and goodness. You are therefore vilifying in

harmless men even the harmless name we bear, which is not inconvenient for the tongue, nor

harsh to the ear, nor injurious to a single being, nor rude for our country, being a good Greek word,

as many others also are, and pleasant in sound and sense. Surely, surely, names are not things

which deserve punishment by the sword, or the cross, or the beasts.
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YUDAISME

1. TUJUAN

Tujuan argumen ini adalah untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan

Kristiani dengan Yahudi. Kristiani awali adalah mereka yang bertobat dari agama Yahudi yang

membawa tradisi mereka dan mentransformasikannya ke dalam Kristiani; para Bapa Gereja

menulis diskusi (polemik) mereka dengan orang-orang Yahudi. Beberapa para Bapa Gereja

juga mempelajari dan pernah hidup di kalangan Yahudi, seperti Hironimus dan Yustinus. Akan

tetapi Yudaisme kuno praktis tidak mereka kenal. Yudaisme yang sampai ke periode Bapa

Gereja adalah sesudah tahun 70, setelah pembangunan kembali Yeudaisme/Yerusalem

setelah diruntuhkan oleh Nero. Sebagian Bapa Gereja mengetahui Aram dan Ibrani dari orang

Yahudi yang bertobat menjadi Kristiani. Kelemahan yang paling besar adalah bahwa bahasa

Aram dan Ibrani yang dipelajari Bapa Gereja tersebut bukan berasal dari sumber pertama,

melainkan sesudahnya karena mengetahuinya dari mereka yang bertobat menjadi Kristiani

dan dari polemik mereka; para Bapa Gereja perlu mengetahui yudaiseme untuk menentukan

Kanon Kitab Suci, misalnnya untuk membedakan pseudoepigraf – apocrif yang akhirnya

memberikan perbedaan jumlah Kitab Suci antara Protestan dan Katolik. Peran Philo yang

menafsirkan Kitab Suci secara allegory sesudah tahun 70 menjadi penemuan baru yang

kemudian banyak diikuti Bapa Gereja. Kemudian penemuan manuskrip di Qumran (46/7)

yang memuat regula (peraturan) hidup monastik dari abad kedua sebelum Kristus sampai

dengan kehancuran Yerusalem (70).

2. BEBERAPA TRADISI YUDAISME:

 Targum: suatu tradisi ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa aram, karena pada

waktu Yesus, ibrani adalah bahasa tulisan, sedangkan bahasa aram adalah bahasa

sehari-hari yang dibawa dari pembuangan Babilon. Dalam Sinagoga Kitab Suci dibaca

dalam bahasa ibrani, kemudian diterjemahkan atau dikotbahkan dalam bahasa aram,

atau diberi penjelasan dalam aram; bandingkan dengan berbagai tempat

peribadahan.
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 Rabbinin: rabbi, yaitu guru hukum, atau ahli hukum tetapi mengajar di sekolah para

kaum farisi.

 Farisi: kelompok yang terpisah dari komunitas dengan tugas untuk memelihara torah

(613 praturan), mengontrol kehidupan sehari-hari yang menentukan makanan halal

atau haram. Pada zaman Kristus, grup ini memiliki pengaruh yang sangat besar di

sinagoga, karena mereka mengajar di sini. Disampaing memelihara perintah-perintah

dan tradisi, mereka juga menjaga tradisi oral yang mereka katakan berasal dari Musa

dan Yosua serta para nabi. Farisi ini juga membuat hukum: misalnya hari sabtu, tidak

bisa bekerja. Contoh: ayam yang mengais pada hari sabtu, kalau dipotong, harus

dihalalkan terlebih dulu karena telah bekerja dengan mengais pada hari istirahat.

Bandingkan juga dengan orang pulang dari pasar, harus mencuci tangan terlebih

dahulu, bukan alasan higienis, melainkan purifikasi.

 Midrash: tradisi oral yang diterima kaum farisi dari Musa, Yosua dan para nabi.

Sinagoga yang besar membentuk hukum yang membaginya dalam dua bagian:

halakah dan hagadah.

 Halakah: halag= berjalan, yang mencakup semua hukum, liturgi, moral, praktik

kehidupan sehari-hari.

 Hagadah: sejarah teologi, menceriterakan secara teologi. Kaum farisi mengajarkan ini

semua dengan hafalan. Sampai pada abad kedua, belum ada codex hukum, dan semua

ajaran ini dilakukan secara oral, lagi pula pada tahun 70, semua codex dimusnahkan.

 Misnah: tradisi oral yang pertama dibukukan pada tahun 210 yang berusaha

mengumpulkan semua tradisi oral.

 Midrashim: pada abad III, misnah dihubungkan dengan Kitab Suci dan dijadikan buku.

 Tannaim: mereka yang mempertahankan tradisi midrash.

 Moraim (200-400): rabbi yang mengomentari misnah, edisi kritik atau komentar.

 Talmud Palestina (400): memberikan dua komentar misnah dan teks misnah di

tengah.

 Talmud Babilonia (500): juga memberikan dua komentar dan teks misnah di tengah.

 Midrash besar: kumpulan talmud palestina dan talmud babilonia.

 Homili: Sinagoga memiliki hubungan erat dengan Kristiani, karena didirikan sesudah

tahun 70, yang didirikan atas misnah. Akan tetapi sesudah tahun ini fungsi sinagoga
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menjadi umum: tempat berdoa, sekolah pada anak-anak (sekolah minggu/katekese),

pertemuan sosial (SSV). Sedangkan ritus bacaan diambil dari Pentateukh dilanjutkan

dengan bacaan dari nabi-nabi atau kebijaksanaan dan kemudian sampai pada Torah

(kumpulan tradisi dan Kitab Suci). Homili yang dibuat adalah semua mengarah kepada

puncak yaitu Torah. Kadang-kadang homili dimulai dengan pertanyaan, kemudian

jawaban diberikan dalam bentuk homili. Kristus juga kadang-kadang melaksanakan

bentuk homili ini, atau menjawab pertanyaan dengan pertanyaan atau menjawab

dengan perumpamaan. Liturgi memiliki kemiripan dengan liturgi Yahudi, karena Injil

menjadi titik memulai kotbah dan semua bacaan lain dihubungkan dengannya.

Para Bapa Gereja menggunakan sumber misnah dan midrashim atau sumber kedua, karena

mereka tidak mengetahui bahasa aram dan ibrani secara sempurna.

3. SEJARAH YUDAISME (70-ABAD III)

Sesudah kehancuran Yerusalem (70),111 orang-orang Yahudi melarikan diri ke berbagai

daerah seperti: Mesir, Mesopotamia, Arab, Babilonia. Sementara itu di Mesir waktu itu ada

sinagoga tetapi di tempat ini tidak bisa mempersembahkan korban. Kaisar Titus membangun

kekaisaran secara besar-besaran dan juga membangun kembali Yerusalem tetapi tidak

menggunakan nama Yuda, karena nama ini dianggap kotor/najis. Titus juga membangun

kekaisaran romawi.

Dalam teologi Yudaisme, pemikiran apokaliktus sangat kuat, yaitu akhir dunia. Orang

Yahudi yang melarikan diri dari Yerusalem, banyak bertobat menjadi Kristiani, kebanyakan

dari mereka berasal dari kelompok Farisi. Sementara itu kaum Saduki juga melarikan diri dan

tidak ketinggalan juga kamum Esseni yang harus lari dari biara mereka. Kaum farisi

menafsirkan kehancuran Yerusalem dengan mengatakan bahwa kejadian ini adalah hukuman

Tuhan karena orang Yahudi tidak melaksanakan hukum dan pertentangan dalam kalangan

111 Beberapa Kaisar yang memberikan kegelapan dalam Gereja: Kaisar Nero (54-68) yang pada tahun 60
membunuh ibu kandungnya, pada tahun 64 membakar kota Roma pada musim panas, tahun 65 pengejaran
Kristiani dari Yerusalem, kemungkinan besar Kristiani lari ke Pella, di lembah sungai Yordan bagian utara (lihat
peta), tahun 67-68 penghancuran biara Qumran; Titus pada tahun 70 merebut Yerusalem dan menghacurkan
Bait Allah pada tanggal 29 Agustus, kemudian Yehuda menjadi porvinsi Roma, dan pada tahun 75-80:
pembangunan Coloseum dan akhirnya pada tahun 79-81 Titus menjadi kaisar.
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Yahudi itu sendiri.112 Dengan demikian mereka menciptakan perdamaian di antara mereka

dengan pendirian komunitas yang baru dengan pelaksanaan hukum secara ketat. Seorang

rabbi meminta ijin kepada Titus untuk membangun pusat studi di Yamnia yang kemudian

menjadi pusat Yahudi untuk membentuk para Rabbi. Yamnia menjadi pusat untuk mengontrol

semua doktrin (bandingkan dengan Vatikan).

Sinagoga di diaspora tidak berfungsi lagi seperti sinagoga yang di Yerusalem (sebelum

tahun 70), karena di dalamnya tidak bisa dipersembahkan kurban, tetapi berfungsi sebagai:

pusat sosial, pusat doa, spiritualitas dan politik. Mereka berpendapat bahwa dimana dua atau

tiga orang belajar hukum, di situ hadir Tuhan. Dengan demikian Yamnia menjadi pusat ajaran

Yahudi.

Kemudian dalam perjalanan, muncul juga kelompok fundamentalis (yang disebut

haberim), yang menutup hubungan dengan elenisme, menutup kanon Kitab Suci pada abad II

dan menyingkirkan penafsiran Philo dan buku apokrif. Pada saat ini, di Palestina terutama di

Galilea dan Cesarea, terdapat banyak orang Yunani, tetapi orang Yahudi menutup pintu

kepada mereka dan menuntut bahwa Yamnia adalah Yerusalem baru.

Pajak: orang Yahudi harus membayar pajak kepada kaisar dan mereka yang ada di

diasprora juga tidak luput dari kewajiban tersebut.

Tanah adalah sangat penting bagi orang Yahudi, karena ini adalah perjanjian Tuhan

bagi mereka, (bandingkan dengan pertentangan tanah antara palestina – Yahudi pada saat

ini). Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, tanah harus dipertahankan, kalau bisa direbut,

karena menyangkut Perjanjian dengan Tuhan.

Pada pemerintahan kaisar Traianus (112-113) dan Adrianus (117-135),113 bangsa

Yahudi kembali dalam situasi sulit, karena banyak mereka disingkirkan dari Yamnia. Mereka

yang ada di diaspora, berusaha melaksanakan revolusi, tetapi gagal. Dengan demikian banyak

dari mereka lari ke berbagai tempat di sekitar timur tengah.

Rabbin Akiba adalah seorang terkenla dan disegani yang menikah dengan seorang

gadis yang pintar, kemudian mengajarnya untuk menulis dan membaca, kemudian menjadi

rabbi yang akhrinya mati sebagai martir untuk mempertahankan palestina dari kekaisaran

112 Sesuai dengan hukum karma yang berkembang di Indonesia dan sampai sekarang, banyak umat kita
yang berpikir bahwa musibah adalah suatu hukuman dari Tuhan.

113 Adrianus membangun Patheon, Villa Adriana pada tahun 125-135, Kastel Santo Angelo pada tahun
132-139.
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romawi. Seorang lain yang bernama Bar Koh Bar adalah politikus yang berasal dari Yamnia

yang berusaha untuk mempersatukan politik-agama. Ia mengumpulkan 500.000 pengikut

yang menganggap dirinya sebagai mesias. Kristiani yang tidak memercayainya sebagai mesias

tidak ada menjadi pengikutnya dengan akibat bahwa Kristiani dituduh penghianat. Kelompok

ini membuat perang selama tiga setengah tahun melawan kekaisaran romawi. Yulius yang

diutus kaisar untuk melawan kelompok ini, mencegah perang terbuka; mereka mengelilingi

kota tanpa memerangi dan membiarkan mereka mati kelaparan.

Sampai pada zaman kaisar Adrianus, orang Yahudi belum memiliki hak, mereka tidak

mau mempersembahkan korban kepada kaisar, hanya berdoa kepada kaisar seperti yang

dilakukan oleh Kristiani. Sesudah tahun 135, pusat Yahudi bukan Yamnia lagi, melainkan di

Galilea, Uska. Rabbin Simon, putra Gamaliele II dan rabbin Mair, putra Akibah adalah rektor

pusat sekolah. Kaum farisi yang memisahkan diri dari penduduk, tetap mempertahankan

tugas mereka untuk mengajarkan hukum dan halal - haram. Sampai pada saat ini, orang

Yahudi biasanya ke Yerusalem satu kali satu tahun untuk menangisi tembok pertangisan.

Untuk apa?

Penderitaan orang Yahdi adalah praktis sama dengan penderitaan Kristiani yang

berlangsung sampai pada zaman Konstantinus, saat terjadi perdamaian antara Kristiani

dengan kekaisaran. Alasannya, bagi orang romawi, Kristiani adalah satu sekte dari yudaisme,

dengan demikian, kekaisaran romawi memperlakukan Kristiani sama dengan orang Yahudi

yaitu dalam penganiayaan, (bandingkan dengan Kristen - Katolik di mata kaum muslim).

Tetapi Kristiani memberikan simpatik kepada orang Yahudi dan pada waktu Yamnia menjadi

pusat Yahudi, banyak Kristiani yang bertobat ke Yudaisme dan sebaliknya.

4. YAHUDI-KRISTIANI

Yahudi-Kristiani adalah suatu agama/sekte yang berasal dari orang Yahudi yang

bertobat menjadi Kristiani, tetapi mereka tetap memelihara hukum Musa. Yesus

menyebutkan kelompok ini di dalam:

 Matteus 5:17 (kotbah di bukit): “Saya tidak datang untuk menghapuskan hukum,

melainkan untuk menyempurnakannya.”
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 Juga ditemukan dalam buku Kisah Para Rasul 15:1-21, pada saat konsili di Yerusalem,

tentang masalah sunat , Sabat dan halal tidak halal.

Komunitas Yerusalem memulai perlawanan kepada kekaisaran romawi sejak tahun

68, dan pada waktu Yerusalem dihancurkan, komunitas ini melarikan diri ke lembah sungai

Yordan, tepatnya di Pella. Yacobus adalah uskup pertama Yerusalem dan menjadi pemimpin

para rasul pada tahun 62. Kelompok (Yahudi-kristiani) ini dituduh tidak tunduk kepada kaisar

karena mereka adalah orang Yahudi dan orang Yahudi sendiri menuduh mereka penghianat.

Organisasi ini tidak begitu terorganisir seperti kelompok-kelompok Yahudi, sehingga

kelangsungannya tidak bertahan lama. Walaupun demikian, kelompok ini, melalui uskupnya

yang kebetulan juga bernama Yacobus menahbiskan 72 murid (didaskalos) dan untuk menjadi

uskup dibutuhkan persiapan selama 6 tahun. Mereka memberikan pertentangan kepada

surat-surat apostolik. Kelompok ini adalah anti paulus, karena ia mengemukakan

pembenarannya kepada umat di Galatia, termasuk masalah sunat. Pada konsili Yerusalem

pada tahun 49, masalah yang dibicarakan adalah bukan hanya hukum Musa, melainkan

kebenaran akan ke-meisasan Kristus. Sedangkan Kisah Prara Rasul 7, tidak sepenuhnya dari

Stefanus, melainkan dari Yacobus. Paulus menamai Yacobus dengan Simon, karena kepala

eresi waktu itu adalah Simon Magis. Menurut kelompok ini, Paulus berusaha membunuh

Yacobus. Bagi mereka Paulus tidak benar mendapat penampakan pada Kristus melainkan

hanya penglihatan setan. Kelompok ini menolak buku Kisah Para Rasul dan memelihara

tradisi. Ajaran-ajaran mereka antara lain,

 Kristologi: Yesus adalah nabi, yang disejajarkan dengan Musa yang harus didengarkan.

Yesus mengajarkan kebangkitan dan Ia sendiri adalah kebangkitan, karena dia bangkit,

kemudian Ia akan kembali sebagai hakim. Kelompok ini mengajarkan baptisan,

mengutamakan misi kepada orang-orang pagan dan memelihara hukum Musa. Sadic

adalah nama kedua bagi Yesus yang artinya orang benar atau kebenaran, tetapi tidak

percaya akan pra-eksistensi dan kelahiran dari perawan Maria. Mereka

menghindarkan kurban seperti di Yerusalem dan menggantinya dengan ekaristi yang

dilambngkan dengan air dan roti. Kelompok ini adalah milleniaris, Yesus seperti

malekat. Krustus lebih tinggi dari Musa, tetapi hukumnya masih tetap berlaku karena
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Sinai dan Golgota adalah satu; Yesus adalah Adam yang baru, tetapi Tuhan hadir dalam

diri Yesus bukan Yesus dalam diri Tuhan; Yesus adalah penjelasan dari hukum Musa.

 Pesan Yahudi-kritiani: Jesus bertentangan dengan kurban di mesbah Yerusalem,

akibatnya dia dihukum mati oleh orang Yahudi. Penghancuran Yerusalem adalah

sebagai hukuman Tuhan (sama dengan pendapat orang farisi).

 Profetik: tidak semua nabi diakui sebagai nabi. Mereka membedakan nabi palsu-benar

atau positf-negaif atau laki-laki perempuan. Para nabi laki-laki adalah Adam, Musa,

Isak, Jacob, Abel, Yesus, Petrus, sedangkan para nabi perempuan alalah Eva, Cain,

Ismael, Esau, Aron, Johannes Pembaptis, Paulus. Ada juga nabi-nabi campuran.

 Hukum adalah untuk berbuat baik, melarang yang bersifat darah (makanya ekaristi

dilakukan dengan air) tidak mempunyai hak milik, tidak memiliki dosa besar, baptisan

adalah asal mula Gereja, kebebasan pada nafsu.

 Kekhasan lain: mereka menyebut diri sebagai perawan, bukan secara daging

melainkan secara spiritual; mereka memelihara tradisi hari Sabtu dan pesta orang-

orang Yahudi, melaksanakan puasa, menikah dengan umur muda, monogami,

memiliki aktivitas misi, tidak memiliki dosa asal, anti marcionisme dan gnosticisme.

Sekte ini sudah tiak ada lagi sesudah abad ketiga karena secara kelompok tidak

terorganisir sehingga dengan sendirinya hilang.
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KONTRAK KULIAH

I. Pengantar

1.1. Tujuan kuliah Patrologi

Mengetahui situasi Kristiani mulai dari abad pertama sampai dengan abad ke

delapan dan kehidupan Kristiani yang berguna untuk kehidupadan saat ini, bisa

dengan studi perbandingan atau kelangsungan.

1.2. Metode perkuliahan

Tematis untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Penggunaan

teks-teks yang kita miliki, manual patrologi dan referensi lainnya.

1.3. Hubungan Patrologi disiplin kuliah lain

Merupakan dasar dari setiap disiplin teologi lainnya bahkan juga dalam bidang

filsafat terlebih-lebih platonisme dan stoicisme karena para Bapa Gereja yang

pertama sekali berhadapan dengan situasi konkrit yang berhubungan dengan

iman akan Yesus Kristus.

1.4. Metode pengolahan teks-teks para Bapa Gereja

II. Pengenalan Literatur

Teks-teks Resmi Patrologi:

1. Manuskrip (s/d abad ke-15)

2. Kumpulan teks Mauri (s/d abad ke-17)

3. Kumpulan teks PL (Patrologia Latina) /PG (Patrologia Greca) Migne (dari abad ke-19)

4. CCL (Corpus Cristianorum Latinorum/Grecorum, Brepols)

5. GCS (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Leipzig)

III. Berbagai teks terjemahan dan literatur lain yang kita miliki

6. Edisi Kritik, seperti: SCh/SC (Sources Chrétiennes), NBA (Nuova Biblioteca

Agostiniana), BA (Biblioteca Ambrosiana), BGM (Biblioteca Gregorio Magno) dll.

7. Edinburgh, T&T Clark (bahasa inggris) di perpustakaan STFT

8. New York, Christian Heritage, (Bahasa Inggris)



9. New York, Christian Heritage, (Bahasa Inggris)

10. Manual Patrologi (perpustakaan Karmel dan STFT)

11. www.newadvent.org/fathers/

IV. Silabus:

PERKEMBANGAN PATROLOGI

DAFTAR ISI
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DAFTAR ISI

EXEGETICAL METHODS

1. Pengantar

2. Meaning of literal and allegorical

3. Allegorical Importance

4. Reinterpretation

5. Allegory’s Examples

KANON

1. Perjanjian Lama

2. Perjanjian Baru

3. Pembentukan jumlah buku

4. 4. Apokrif

KEHIDUPAN SEHARI-HARI KRISTIANI

1. Iman

2. Perkembangan Kristiani

3. Perjalanan

4. Pos

5. Sosial

6. Pendidikan anak



7. Perempuan

8. Evangelisasi

9. Bentuk Kehidupan

10. Hiburan

11. Situasi umum

12. Organisasi

13. Hari bersama

14. Liturgi

15. Baptisan

16. Pelayan



EXEGETICAL METHODS

1. PENGANTAR

Metode eksegese modern adalah berbeda dengan metode eksegese para Bapa

Gereja yang menekankan Allegori dan Leteral. Sementara itu eksegese modern menekankan

historis - kritis. Secara metodis, cara untuk mengerti Kitab Suci antara kedua metode itu

adalah sangat berbeda. Sementara itu para ahli sampai saat ini masih memberikan

perbedaan pendapat satu dengan yang lain mengenai metode eksegese para Bapa Greja.

Berikut ini adalah beberapa pendapat dari para ahli tersebut dalam bentuk dukungan dan

pengesampingan.1

Orang yang paling memandang negatif metode para Bapa Gereja adalah R.P.C.

Hanson dalam bukunya yang berjudul Allegory and Event (1959) berpendapat bahwa

metode Allegory dari periode tersebut adalah suatu rasionalisasi Kitab Suci dengan

mengambil tradisi Yunani. Metode ini mengesampingkan aspek historis, tetapi hanya

menekankan pengalamn religius, sehingga apa yang dikemukakan mereka tidak memiliki arti

sama sekali. Bahkan ia berkesimpulan bahwa metode Allegory membuat orang tidak

mengerti Kitab Suci.

Pendapat berikutnya yang moderat dikemukakan oleh Henri de Lubac dan Jean

Daniélou dalam buku yang berjudul Histoire et Esprit: l’intelligence de l’écriture d’après

Origène and Sacramentum Futuri: Études sur les origines de la typologie biblique (keduanya

diterbitkan pada tahun 1950). Kedua ahli ini mengatakan pendapat bahwa Allegory

memberikan pengertian historis - simbolis. Allegory disbut juga dengan Tipology yang

berusaha menemukan dan mengeksplisitkan keadaan nyata dari peristiwa sejarah dan salah

satu peristiwa itu berkaitan dengan yang ilahi.

1 Pernyataan dukungan dan pengesampingan ini diambil dari penelitian Frances M. Young.
“Interpretation of Scripture”, The Oxford Hand Book of Early Christian Studies, Susan Ashbrook Harvey and
David G. Hunter (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2008, hlm. 845-863.



Ahli yang mememberikan penilaian positif akan metde eksegese Allegory adalah

R.M. Grand dalam bukunya yang berjudul The Letter and the Spirit (1957) dan The Earliest

Lives of Jesus(1961) yang mengatakan bahwa Allegori Origenes berasal dari latarbelakang

Yunani dan Romawi yang sangat menekankan aspek historis, etis dan kristologis. Metode itu

juga melahirkan berbagai aspek: spiritual, etika dan kebenaran dalam terang filsafat Plato.

Bahkan ia menambahkan bahwa metode itu juga memberikan nilai tambahan dalam

bereksegese karena mengambil nilai historis kultural Yahudi dan memberikan nilai profetis.

Ia berpendapat bahwa eksegese Allegory kemungkinan besar juga digunakan oleh para

Rabbin Yahudi yang memiliki periode yang sama dengan Bapa Gereja, terlebih-lebih pada

masa Origenes.

Kita yang saat ini mempelajari eksegese tersebut, disamping metode eksegese

modern yang sedang dipelajari, bukan bermaksud untuk memberikan suatu kebingunan dan

kebimbangan dalam bereksegese, melainkan untuk melihat bagaimana Kristiani awal hidup

dari Kitab Suci. Mereka berusaha mengerti Alkitab dengan menemukan cara yang cocok

pada periode itu, walaupun itu berasal dari tradisi Yunani dan Romawi. Itu berarti bahwa

Kristiani purba berusaha menjadikan Kitab Suci menyatu di dalam hidup mereka. Kitab suci

itu menjadi pedoman hidup yang kemudian melahirkan dogma, komentar, penafsiran,

kultur yang menggunakan peran retorika dan logika. Niat untuk mengenal Kitab Suci lebih

mendalam, melahirkan berbagai sekolah baik itu besar maupun kecil. Sekolah yang sangat

berpengaruh pada periode Bapa Gereja adalah Alexandria yang dipromotori oleh Clemen

dari Alexandria, Origenes, Alexander dan Didimus si Buta, sedangkan sekolah lainnya

terdapat di Antiokia yang dipromotori oleh Yohanes Crisostomus, Diodorus dari Tarsus,

Theodorus dai Mopsuesta, Theodorus dari Cirrus, Basilius, Gregoirus dari Nizza, Gregorius

Nazianzus dan para guru lainnya. Hasil kedua sekolah tersebut dan juga sekolah-sekolah

lainnnya melahirkan pembelajaran Kitab Suci agar menyatu ke dalam hidup Kristiani dengan

cara: 1) Scholia dengan memberikan catatan dan nota pada teks-teks yang sulit atau kata

yang sulit dengan memberikan etimologi dan filologi, 2) Homili yang banyak ditulis oleh para

Bapa Gereja dalam berbagai kesempatan, mulai dari harian sampai dengan perayaan besar

Kristiani, 3) Komentar dalam bentuk penafsiran. Ketiga hasil studi ini memberikan nilai

moral, spiritual, antropologis dan bahkan sampai pada mistik yang kemudian banyak



digunakan oleh para mistikus sesudah mereka. Teks mistik yang paling digemari adalah

penafsiran Kitab Kidung Agung yang sebelumnya ditakuti, mejadi favorit setelah tafsiran

Origenes.

2. MEANING OF LITERAL AND ALLEGORICAL

Generally, the Fathers of the Church used the allegorical and the literal exegetical

methods.2 These methods are based on Greek and Jewish traditions. In the third century,

there were two schools, Alexandria and Antioch, and each school has a characteristic as to

its exegetical method. Allegory, which is also called typologi,3 was the characteristic of the

Alexandrian school; the literal meaning is the characteristic of the Antioch school. And in the

West, during the fourth century, the Fathers combined the two methods (literal and

allegorical).

Clemen of Alexandria and Origen were the famous teachers who accentuated

allegory to interpret the Scripture, which was then continued by others teachers. But before

them Philo of Alexandria, the Jewish Hellenist,4 used this method, in which he combined the

2 Edison R.L. Tinambunan. Elijah According to the Fathers of the Church, in Carmelus, Vol. 49,
Fasciculus 1. Roma: Institutum Carmelitanum, (2002), hlm. 85-90.

3 M. Simonetti. “Allegoria (tipologia)”, Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, diretto da Angelo
Di Berardino. Genova: Marietti, 1994, p. 141: “Va comunque osservato che gli antichi esegeti, mentre
designano con nomi diversi i vari tipi d’interpretazione allegorica della Sacra Scrittura (interpretazione
spirituale o mistica corrispondente all’odierna tipologia, interpretazione morale riferita alle vicende
dell’anima, ecc), adoperano però indifferentemente il termine “allegoria” per indicare in blocco tutti i tipi
d’interpretazione non letterale, e più specificamente non distinguono typos da allegoria: in effetti ogni
interpretazione che è tipologia quanto al contenuto (in quanto ravvisa in un dato dell’Antico Testamento il
typos di un dato del Nuovo Testamento) necessariamente è allegorica quando al procedimento ermeneutico
adottato (perché dà a quello dato un significato che non è quello letterale).” In another article he says that it
is not known when this exegeses began in the Church, “L’Esegesi Patristica in Occidente: Caratteri e Tendenze”,
L’Esegesi dei Padri dalle Origini a Gregorio Magno, XXVIII Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Maggio
1999, Studia Ephemeridis Augustinianum 68, Institutum Patristicum Augustinianum. Roma: 2000, p. 7. Père
André Rose leads that typologi is examples, pre-figuration; “Élie dans la Tradition Patristique et Liturgique de
l’Élise”, Carmel, Revue Trimestrielle de Spiritualité Chrétienne, 2-no. 76, 1995, p. 57: «Cela leur arrivait pour
servir de préfiguration (typikos) et a été écrit pour notre instruction, à nous vers qui la fin des temps s’est
rapprochée. On pourrait traduire aussi ce terme par exemples, mais préfiguration exprime davantage
l’enseignement de Paul».

4 H. Crouzel. “Filone d’Alessandria”, Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, diretto da Angelo Di
Berardino, Genova, Marietti, 1994, p. 1368: “Filone d’Alessandria è il principale rappresentante del giudaismo
ellenistico. La sua influenza è stata grande per l’esegesi, la teologia e la spiritualità dei padri per la mediazione
di Clemene, Origene, Gregorio di Nissa e Ambrogio che lo conoscevano direttamente. Da Eusebio e Girolamo
è stato trattato quasi come un cristiano, e sembra che si debba ai cristiani la conservazione delle sue opere. È



Greek and Jewish traditions. Jewish tradition interpreted the Scripture in the literal and

allegorical senses in order to apply the sacred text into everyday life.5 The earliest Old

Testament interpretation was predominantly oral. In fact, there are two oral traditions,

Targum and Midrash. Targum is an oral tradition in the Aramaic language, which was

brought from Babylon. In Jesus’ time, Aramaic was the spoken language and Hebrew was

the written language. In the synagogue the Scripture was read in Hebrew and then

translated into Aramaic, but the translation was very free, indeed properly it was a

paraphrase. Sometimes halakhic or haggadic insertions were interpreted. Rabbis had the

duty of doing this task.6 Midrash is an oral tradition, which is received by the Pharisees from

Moses, Joshua and the prophets. It can indicate either a particular type of actual

interpretation of the Old Testament, by a process of combining different passages, or the

product of the interpretation itself, i.e. the actual commentary.7

di qualche anno maggiore di Gesù e viva ancora nel 41”. According to D. M. Scholer, “An Introduction to Philo
Judaeus of Alexandria”, The Works of Philo, Translated by C. D. Yonge. [...]: Hendrickson, 1997, p. xi, Philo lived
from about 20 BC to about AD 50,

5 Cf. M. Simonetti. Biblical Interpretation in the Early Church, An Historical Introduction to the Patristic
Exegesis, translated by John A. Hughes, Editors: Anders Bergquist and Markus Bockmuehl, Consultant Editor:
William Horbury. Edinburgh: T&T Clark, 1994, p. 2-6.

6 M. Simonetti. Biblical Interpretation in the Early Church, p. 2-3: “Halakhah is of legislative nature,
aimed particularly at responding to questions arising from the practical application of the sacred text to
everyday life, which include liturgy, law, moral and activities. While Haggadah concerns the edification of
faithful; and had a most important application in the homily, which formed part of the worship of the
synagogue. It is more historical theologi. The Pharisees are called to perform this task.” Rabbis comprise a
group of teachers. It was obviously a respectful form of address for someone who knew and taught the Torah,
but not yet an exclusive title for a particular group or caste, the educated and ordained teacher. All their
activities are to serve or to help the Pharisees, who claim that they know the law and oral traditions well, which
were received in heritage from Moses, Joshua and the prophets. They are to observe various activities in the
life of the people and in particular the distinction of the pure and impure, cf. H. Küng. Die Religiöse Situation
der Zeit, Translation, Judaism: The Religious Situation of our Time, Translated by John Bowden. London: SCM
Press, 1992, p. 130-31.

7 M. Simonetti. Biblical Interpretation in the Early Church, p. 3-4; but after the discovery of the Dead
Sea manuscripts, there is the other commentary, which has been termed pesher (explanation); and the manner
to interpret, Simonetti declares: “Entire Old Testament books, or parts thereof, are quoted verse by verse,
followed by a brief interpretation. This type of interpretation actualizes the biblical text (usually prophet), by
relating it to the historical developments taking place in the Qumran sect, and in Palestine in general. Fragment
3 of the pesher of Nahum mentions the Seleucid king Demetrius, Hosmonaeans’ time. Other figures who
continually appear on the scene are the teacher of righteousness and the wicked priest, important figures in
Qumran literature.”



Of course, Greek tradition did not have the Jewish Scripture, but through the literal

and allegorical methods, Hellenists re-interpreted the poetic and the philosophical texts.8

Saint Paul in his letter 1 Corinthians uses allegory or typologi to interpret the book

of Exodus9 that uses the mirages of rock, water and manna. He says that the rock is the

Christ and the manna and water are spiritual food. 10

In another letter, St. Paul also uses allegory; he says that Adam is the typos of Jesus

Christ: “Nonetheless death reigned over all from Adam to Moses, even over those whose

sin was not the breaking of a commandment, as Adam’s was. He prefigured the One who

was to come.”11 Again St. Paul sees Mount Sinai as a pre-figuration of Yerusalem city and at

the New Yerusalem: “The one given on Mount Sinai that is Hagar, whose children are born

into slavery; now Sinai is a mountain in Arabia and represents Yerusalem in its present state,

for she is in slavery together with her children. But the Yerusalem above is free, and that is

the one that is our mother.”

Through these citations, Paul wants to point to other things behind the literal

meaning, (Greek: αλληγορέω: to say other things). So allegory is to say one thing in order to

signify another; a writer expresses concepts, which hide a more significant, hidden meaning

behind the literal meaning (littera=lictera: letter or to write or to illustrate=γράφω). And the

hermeneutical approach consists in discovering in a text another meaning apart from the

literal sense, and also beyond the original intentions of the author.12

3. ALLEGORICAL IMPORTANCE

8 M. Simonetti. Biblical Interpretation in the Early Church, p. 4: “The Greeks did not have texts with
the same normative value as Scripture, but in their schools of Rhetoric and Philosophy there was a custom of
reading and explaining literary and philosophical texts, so that advanced exegetical techniques were also
brought to bear on them, and among them too there was a progression from a purely oral teaching tradition
to a writing down of commentaries on the poets and philosophers. A commentary on the poetic work (Homer,
Virgil, etc.) is usually concise. After the quotation of the line, there follows the explanation of any difficulties
of language, interpretation, or the like, and clarification of historical, mythological, and antiquarian
references.”

9 Ex. 16:13-17:6.
10 1 Co. 10:1-5: “I want you to be quite certain, brothers that our ancestors all had the cloud over

them and all passed through the sea. In the cloud and in the sea they were all baptized into Moses; all ate the
same spiritual food and all drank the same spiritual drink, since they drank from the spiritual rock, which
followed them, and the rock was Christ.”

11 Rm. 5: 14.
12 M. Simonetti. Biblical Interpretation in the Early Church, p. 5.



Through the allegorical method the Fathers of the Church can enrich their

interpretation of the Old and the New Testaments. So they did not have difficulty in

presenting even the difficult texts of Scripture to their contemporaries. For example, the

book of the Song of the Songs is a difficult text, because it speaks about a woman who falls

in love with a man. But Origen, who was the first to interpret this book in allegory fashion,

thereby expressed the profound spiritual sense. His interpretation influenced the whole

history of the contemplative or the mystic life. He interprets the bride as the type of the

Church and the soul, and the groom is a type of Christ.13 The union of the bride and groom

is a spiritual marriage, the union of the Church and Christ, the union of soul with Christ,

which is the goal and ultimate aim of life.14

The Fathers of the Church, through the allegorical method, can draw out the moral,

spiritual and eschatological senses, as John Cassian explained in his conferences. The moral

or tropological sense is an explanation pertaining to the correction of life and practical

instruction, as if we understood these in two covenants as praktike and as the theoretical

discipline of the human being; the spiritual sense is the historical narrative; and the

eschatological or anagogical sense is that by which words are directed to the invisible and

to what lies in the future.15 The other section of allegory is typologi (τύπος=to draw, to

illustrate or prototype). This kind of allegory is also common even in this periode.

The other example is in the Moralia in Iob of Gregory the Great. Job is the figure or

type of the Christ and of the Church;16 so the attitude of Job is an authentic figure of the

Christian in temptation, in penitence, in the virtues, in contemplation and action. Through

Job’s personality, Gregory the Great draws out the moral, spiritual sense and ultimate aim

of the human being.

13 Origen. Canticum Canticorum, 1, 1, (SCh 37, p. 61-62).
14 Cf. Edison R. L. Tinambunan. “Is St. John of the Cross a Good Spiritual Guide?”, in Carmel in the

World, Vol. 39, N. 2. Roma: Edizioni Carmelitane, (2000), p. 114-116.
15 John Cassian. Collationes, 14, 1-5, (SCh 54, p. 189-192). Cf. M. Simonetti. Biblical Interpretation in

the Early Church, p. 119.
16 Gregory the Great. Moralia in Iob, 5, 23, 3, (BGM 1/3, p. 280). Cf. B. Borghini. Gregorio Magno,

Moralia, Versione, Introduzione e Note a cura di Bonifacio Borghini. Torino: Paoline, 1965, p. 37-39. Cf. C.
Dagens. Introduzione, in Moralia in Iob, a cura di Paolo Siniscalco, Introduzione di Calude Dagens, Traduzione
di Emilio Gandolfo. Roma: Città Nuova, 1992, p. 17.



4. REINTERPRETATION

The Fathers of the Church stressed spirituality, which is the union of the believer with

God in Jesus Christ through the Holy Spirit. To grasp this goal, they searched the way to re-

interpret the Scripture in the light of Jesus Christ even if there are differences of how to do

this in the Fathers themselves. The apostolic fathers live in the period following the time of

Jesus Christ. There is still no New Testament, so they meditate in the Old Testament and the

Jewish tradition in the light of Jesus Christ, under the inspiration of the Holy Spirit. They

meditate on the words and the life of Christ in the light of Tradition. The post-apostolic

tradition is a little bit different than apostolic tradition, because the kanon of the New

Testament was being formulated. They re-interpreted martyrdom as the ultimate aim of life;

it is the perfect way to be united to Christ through the imitation of his suffering.17 After

Origen’s time, the situation changed, because monastic life was growing. Union with Christ

was not only through martyrdom of blood, which is to die in time of persecution, but

through white martyrdom, which consists in a constant preparation of self, especially in

fighting one’s own weakness and sins.18 Therefore the monk went to the desert to fight

against Satan, not to find tranquility or peace. The monk must prepare himself with self-

discipline, mortification and asceticism to gain apatheia,19 which is to control emotions and

17 H. Egan. I Mistici e la Mistica, Antologia della Mistica Cristiana, a cura di Luigi Borriello. Città del
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1995, p. 43-44; he cited: Origen. Azione al Martirio, 12: “Che sia necessario
rinnegare se stessi e prendere la propria croce e seguire Gesù non è solo scritto in Matteo, del quale abbiamo
riportato le parole, ma anche in Luca e Marco. Molto tempo fa, perciò, noi avremmo dovuto rinnegare noi
stessi e dire: <Non sono più io che vivo, (Gal 2:20)>. Ora dimostriamo se abbiamo preso la nostra croce e
seguito Gesù; questo si verifica se Cristo vive in noi. Se desideriamo salvare la nostra anima per riaverla
migliore, prendiamola con il martirio, perché se noi la prenderemo per amore di Cristo, gettandola nella morte
per lui, le procureremo la vera salvezza.” Cf. Origen. Exhortatio ad Martyrium, 12, (GCS 2, p. 11-13).

18 Cf. Athanasius. Vita S. Antonii, 46, (PG 26, p. 909C-912B).
19 Apátheia (απάθεια): impassibility, insensibility, calm, imperturbability) is the tranquility of the soul,

to that one can control one’s emotions, which easily lead him to sin. Saint Paul expresses this with: “While I
am acting as I do not want to, I still acknowledge the Law as good, so it is not myself acting, but the sin which
lives in me. And really, I know of nothing good is in me, the power to do it is not: the good thing I want to do,
I never do; the evil thing which I do not want, that is what I do. But every time I do what I do not want to, then
it is not myself acting, but the sin that lives in me. So I find this rule: that for me, where I want to do nothing
but good, evil is close at my side. In my inmost self I dearly love God’s law, but I see that acting on my body
there is a different law which battles against the law in my mind. So I am brought to be a prisoner of that law
of sin which lives inside my body; Rm. 7:16-23.” While, St. Anthony expressed Apátheia as the purity of heart,



temptations, to direct or to summit oneself to Christ. Self-discipline, mortification and

asceticism are the new model of martyrdom, not to fight in the stadium but in oneself

against the devil, to participate in the suffering of Christ and in his resurrection.

5. ALLEGORY’S EXAMPLES

Ephraim mentioned in his hymns that Elijah has vowed celibacy and Elisha has vowed

chastity; and these vows are known as treasures before God. 20

Tertullian said that Moses was monogamous and Elijah did not marry; and he also

indicated that John the Baptist who received the spirit of Elijah did the same thing.21 This

means that Elijah is the typos of chastity while Moses is the typos of matrimony.22

Jerome also said that Elijah is the type of the virginity; and Gregory of Nyssa

accentuated the same aspect of Elijah’s life.23 Through the example and spirit of Elijah monks

or nuns can realize their virginity as the way to grasp the love of God on earth.

Obedience

Elijah is obedient to his superior that is to God, through his laws, which had been

given to Moses on Sinai.24 Obedience to God means denying self while following absolutely

Athanasius. Vita S. Antonii, 14, (PG 26, p. 864C-865B). Evagrius Ponticus. Tractatus Praticus, 56, (SCh 171, p.
630-632); 64, (SCh 171, p. 648); 81, (SCh 171, p. 670).

20 Ephraim Syrus. Nisibene Hymns, 21, 4, p. 191: “Thy chastity is as Elisha’s, and thy celibacy Elijah’s,
the covenant with the eyes as Job’s, thy tender mercies as David’s; without envy as Jonathan, and thy firmness
as Jeremiah’s, thy gentleness the Apostles’! It is the ancient thing of the prophets, the new thing of Apostles,
blessed is He who filled thee with their treasures.”

21 Tertullian. De Monogamia, 8, 7, (CCL 2, p. 1240).
22 John Damascene. De Fide Orthodoxa, 4, 24, (PG 94, p. 1208C-1209A). John Climacus. Liber ad

Pastorem, 15, 221, (PG 88, p. 1201C-1204A), clarifies that Elijah is the model of chastity. See also Epiphanius.
Ancoratus, 98, (PG 43, p. 193C-196A).

23 Gregory of Nyssa. De Virginitate, 6, 1, (SCh 119, 338-344). John Chrysostom accentuates the same
thing namely that Elijah together with Elisha and John the Baptist are models of chastity, De Virginitate, 79, 1-
2, (SCh 125, p. 376-378).

24 John Chrysostom. Homiliae in Matthaeum, 56, 3, (PG 58, p. 552-553).



God’s laws in his life. Pachomius’s Praecepta was the first attempt to organize the monastic

life with a Rule; he accentuated the obedience of the monks to the superior, who conducts

all the activities of the monastery.25 In this obedience, a monk needs sincerity, purity of

heart, to obey the monastic rule.26

Elijah’s coming

The Jewish people believe that Elijah will come before the coming of the Messiah:

“Look, I shall send you the prophet Elijah before the great Day of Yahweh comes. He will

reconcile parents to their children and children to their parents, to forestall my putting the

country under the curse of destruction.”27 That great day is completed in the coming of his

Son, Jesus Christ, the Messiah. But the Jewish people as whole did not believe that Jesus

was the Messiah.28 So how to resolve this problem? John the Baptist is the second Elijah, so

it could said that he is the new Elijah who prophesized the coming of Messiah, who

proceeded his coming. When the disciples of John the Baptist asked Jesus about John the

Baptist. 29

Augustine, in his treatise on the Gospel of John gives a reason. He writes that Jesus

Christ wished to prefigure His own advent in John the Baptist; he wished to say that John

came in the spirit of Elijah. So the presence of Elijah in John the Baptist is really the second

25 For example: conversation in the darkness was forbidden, Pachomius. Regulae S. Pachomii, 94, (PL
23, p. 78A).

26 Stephan of Hnes who wrote the life of Apollus Archimandrita, says clearly that Elijah is the figure of
the monk with regard to purity, Stephan of Hnes. Vita di Apollo Archimandrita, in Vite Monaci Copti, a cura di
Tito Orlandi, Traduzione di Antonella Campagnano e Tito Orlandi. Roma: Città Nuova, 1984, p. 188; (All
citations of Vite Monaci Copti are taken from this book, whose original is the Coptic language).

27 Ml 3: 23-24. In Jesus’ time, this tradition is still to be found. When Jesus asks his disciples about
himself, and they said: “Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah, or one of the prophets
(Mt 16:14). Cyril of Alexanderia. Commentarium in Joannis Euangelium, 12 (21: 15-17), (PG 74, p. 748B-752A).

28 Mt. 17:10-13; Cromazius of Aquileia. Tractatus, 47, 5, (CCL 9A, p. 432-433).
29 Mt. 10: 2-14 or Lk 7: 18-35: “Now John had heard in prison what Christ was doing and he sent his

disciples ask him: ‘Are you the one who is to come, or are we to expect someone else?’ Jesus answered: ‘Go
back and tell John what you hear and see.’ And then Jesus began to talk to the people about John: ‘What did
you go out into the desert to see? A reed swaying in the breeze? No? Then, what did you go out to see? A man
is wearing fine clothes? Look, those who wear fine clothes are to be found in places. Then, what did you go
out for? To see a prophet? Yes, I tell you, and much more than a prophet: he is the one of whom Scripture
says: Look, I am going to send my messenger in front of you to prepare your way before you, (Ml. 3: 1). And he,
if you believe me, is the Elijah who was to return’.” Cf. Leander of Seville. Regula, 5, (PL 72, p. 883C-D).



coming of Elijah, the forerunner of the Messiah. The judge indeed is the same, but there are

two heralds. He sent His first herald before him; He called him Elijah, because in the Second

coming Elijah will be what John was in the first.30 John Chrysostom and Venerable Bede,

have the same idea as Augustine in his interpretation of the Gospel of Matthew.31 But John

the Baptist himself confesses to the Pharisees that he is not the Messiah, nor Elijah, nor a

prophet, but the voice of one who cries in the desert: “Prepare a way for the Lord.” Make

his path straight.32 According to Cyril of Alexandria, the role of John the Baptist is to present

the Messiah, which is the same task as the prophets, in particular Elijah, has.33

Baptism typologi

The controversy between of Elijah, the Jewish people and the prophets of Baal on

the Mount Carmel,34 and the episode of the impure prophets,35 are typoi of baptism. John

Damascene in his Doctrine of the Faith says that the water poured around the altar on the

Mount Carmel is the typos of the water of the baptism, which is purification from sins; and

the fire, which burned up the sacrifice, is the typos of the Holy Spirit who is in received in

the sacrament of baptism.36

Andrew of Crete sees that Mount Carmel is the solitary place of Elijah, where he

found nourishment for his spiritual life through his relationship with God.37 And Cyril of

Yerusalem compared baptism with the water of the Jordan. Before Elijah was taken up into

30 Augustine. Tractatus in Iohannis Euangelium, 4, 5, (CCL 36, p. 33). Compare with: De Ciuitate Dei,
20, 29, (CCL 48, p. 752-753). Cf. Sophronius of Yerusalem. Homiliae, 7, 6, (PG 87, p. 3332A-C); 7, 8, (PG 87, p.
3333C-3335C). Origen. In Leuitico Homiliarum, 16, 1, (SCh 287, p. 264-266).

31 Mt. 17:10: “And the disciples put this question to him: ‘Why then do the scribe say that Elijah must
come first?’” As cited by John Chrysostom, Homiliae in Mattheum, 57, 1 (PG 58, p. 549-450); Venerable Bede.
Homiliae in Euangelia, 2, 19, (CCL 122, p. 326). Cyril of Yerusalem (315-387). Catechesis, 11, 3, (PG 33, p. 693A-
C).

32 Jn. 1:19-23. John quotes Is 40:3.
33Cyril of Alexandria. Homiliae in Ioannis Euangelium, 1, 10, [1, 21-23], (PG 73, p. 184C-185C).
34 1K. 18:20-40.
35 Theodoret of Chyrrhus. De Prouidentia, 8, (PG 83, p. 708A). Cremantius of Aquileia gives also the

same meaning. Tractatus, prologue, 4, (CCL 9A, p. 186).
36 John Damascene. De Fide Orthodoxa, 4, 9, (PG 94, p. 1117B-1121B).
37 Andrea di Crete. In Annuntiationem B. Marianae, (PG 97, p. 900C-901A). In his description of Mount

Carmel, Nilus of Ancyra says that it is isolated, full of beasts, animals and no food, De Monastica Exercitatione,
60, (PG 79, p. 792D-793B).



heaven in the chariot of fire, he and Elisha crossed the Jordan River.38 For Cyril this event is

a symbol of the sacrament of baptism and the baptism of Jesus Christ.39

Ambrose sees that the ascension of Elijah into heaven in chariot of fire is a figure of

the baptism, in which we receive the Holy Spirit who is symbolized by fire.40

Priesthood figure=form or appearance

Elijah as a typos of the priest is found in John Chrysostom’ De Sacerdotio. In this book,

he says that a priest is against idolatry, against heresies, as Elijah was against Baal and his

prophets.41 And in the priesthood, a priest must always search out silence in order to assure

a relationship with God, in the light of the Holy Spirit. Elijah always searched for silence, and

through it, the Holy Spirit guides his tasks for the Jewish people.42 Therefore all his work is

in the light of the Holy Spirit. John Chrysostom asks the pastor always to have contact with

God, even in his priesthood tasks. If a priest does not pray, he will find nothing of value in

his priesthood.43 And then Pseudo-Dionysus says that one of the tasks of the pastor is to be

a preacher; and to perform this task, he must be humble; because this is a condition for the

heaving of the Word of God.44

Contoh lain allegory dari Gregorius, dari bukunya yang berjudul Moral dalam Ayub, 1,1.

38 2 K 2:7-13.
39 Cyril of Yerusalem. (315-387), Catechesis, 3, 6, (PG 33, p. 433C-436B).
40 Ambrose. De Poenitentia, 1, 8, 34, (SCh 179, p. 82). Gregory of Nazianzenus sees that the fire is the

figure of the illumination of Jesus Christ, Orationes, 40, 6, (PG 36, p. 364D-365B).
41 1K. 18:19-40. John Chrysostom. De Sacerdotio, 1, 8, (PG 47, p. 631-632).
42 John Chrysostom. De Sacerdotio, 3, 4, (PG 48, p. 642).
43 John Chrysostom. De Sacerdotio, 6, 3, (PG 48, p. 679-680).
44 Pseudo of Dionysius. Epistulae, 8, 5, (PG 3, p. 1096C-1097B).



Teks Ayub 1:1: Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub; orang itu saleh dan jujur; ia

takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.

Tanah Hus:

1. Hus adalah daerah pagan.

2. Pagan identik dengan ketidaktahuan akan Pencipta.

3. Ada seorang laki-laki di tanah Hus: berarti ia (Ayub) adalah orang yang baik tinggal di

tengah-tengah orang-orang yang jahat (pagan).

4. Jasa orang yang tiggal di tengah-tengah orang jahat lebih banyak dibandingkan

tinggal di tengah-tengah orang yang baik = seperti kesalahan lebih besar bukan di

antara orang-orang baik akan tetapi menjadi berkat yang lebih berlimpah di

tengengah-tengah orang yang jahat. Orang seperti ini adalah Ayub.

Lalu mengutip Alkitab: Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi

burung unta (Ayub 30:29).

5. Petrus mengutib madah Lot yang menemukan kebaikan di tengah-tengah orang

jahat dengan berkata: Tuhan menyelamatkan Lot orang yang benar, yang terus

menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan

yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja, sebab orang benar ini tinggal di

tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-

perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa (2Ptr.

2:7-8).

6. Tentu akan selalu berjaga jika melihat dan mendengar perbuatan jahat tetangga.

Walaupun yang dilihat dan didengar adalah baik; karena hidup orang yang tidak baik

sampai ke telinga dan mata, bukan untuk membuatnya berbangga, melainkan

merasa dilukai. Itulah sebabnya Paulus berkata: Lakukanlah segala sesuatu dengan

tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada

bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan

yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara

mereka seperti bintang-bintang di dunia (Fil. 2:14-15).

7. Kepada malaekat Gereja di Pergamo dikatakan: Aku tahu di mana engkau diam, yaitu

di sana, di tempat takhta iblis; dan engkau berpegang pada namaKu, dan engkau



tidak menyangkal imanmu kepadaKu, juga tidak pada zaman Antipas, saksiKu, yang

setia kepadaKu, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam (Why. 2:13).

8. Itlulah sebabnya suara pengantin laki-laki memuji Gereja, jika dalam Nyanyian

Kidung Kasih mengatakan: Bagaikan bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah

manisku di antara gadis-gadis (Kid. Ag. 2:2).

9. Setelah menerangkan mengenai keadaan paganisme, diceritakan bahwa Ayub

tinggal di tengah-tengah orang jahat, dengan demikian seperti Kidung Mempelai

Laki-laki digambarkan bahwa biji semai di antara duri-duri/semak duri.



KANON

1. PERJANJIAN LAMA

Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa kanon PL belum ditutup pada zaman

Kristus dan belum ada teks resmi; mereka menggunakan manuskrip, dengan demikian masih

bisa ditambahkan sesuatu dengan cara: memberikan komentar pada teks Alkitab dan

menuliskannya di sebelah kanan atau kiri teks yang disebut dengan glosa. Kemudian pada

akhir abad pertama kanon PL ditutup dengan keberadaan sekolah Iamnia. Sampai sekarang,

kita memiliki manuskrip Babilon, karena mereka yang masih tinggal di Babilon pada zaman

pembuangnan, mendirikan sekolah, semacam pusat Alkitab, dan menulis teks Alkitab; ada

juga manuskrip Palestina dan Alexandria yang kemudian menjadi Septuaginta (gabungan

manuskrip Babilonia, Palestina dan Alexandria). Sesudah tahun 70, para rabbi sekolah

Iamnia memutuskan untuk membuat teks resmi Alkitab; mereka mengumpulkan semua

manuskrip dari berbagai sinagoga dan menetapkan teks resmi Alkitab, dengan cara

mastoretico (tanpa vokal, hanya konsonan). Kemudian berkat penemuan Qumran (1947),

ditemukan dua manuskrip Alkitab, yang kemudian disebut dengan pre-mastoretico. Para

rabbi mengubah metode untuk mempelajari Alkitab dengan studi perbandingan antara teks

mastoretico dengan pre-mastoretico, yang bukan berarti merendahkan satu sama lain,

melainkan untuk saling melengkapi.



Di diaspora, orang Yahudi menggunakan septuaginta dalam bahasa Yunani dan

bahasa Siria, dan teks ini selalu digunakan oleh para Bapa Gereja. Dan bahkan sesudah

zaman mereka, teks Septuaginta selalu menjadi referensi dengan studi perbandingan. Para

Bapa Gereja sebelum zaman Hironimus (Jerome), menggunakan Septuaginta, karena

kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bahasa Ibrani, sehingga mengabaikan teks

mastoretiko. Bahnkan Septuaginta menjadi Alkitab pegangan dan jika mengalami

kontroversi dengan orang Yahudi, mereka tetap menggunakan Septuaginta yang juga

diterjemahkan ke dalam bahasa latin yang disebut dengan Vetus Latina.

Hironimus (347-419/20), menerjemahkan Septuaginta dari bahasa ibrani ke bahasa

Latin dengan berkonsultasi terjemahan yunani; hasil karya ini disebut dengan Vulgata

(vulgare: memopulerkan atau menjadikan umum). Sehingga Hieronimus, para Bapa Gereja

sering menggunakan kedua Alkitab, Vetus Latina dan Vulgata. Dan saat ini, standart untuk

PL adalah dalam Ibrani yang didasarkan pada manuskrip Leningrad (1500). Sesudah

penemuan Qumran, Vulgata mendapat edisi baru lagi yang dikonsultasikan dengan



mastoretico. Kenapa hanya Vulgata? Karena Vulgata ditulis berdasarkan teks Ibrani,

sedangkan Septuaginta (Vetus Latina) ditulis berdasarkan manuskrip bahasa Yunani; dan

mastoretico ada dalam bahasa Ibrani.

2. PERJANJIAN BARU

Masalah kanon PL sama dengan PB, karena terlalu banyak codex dan volume, (ada

kira-kira 3000). Bentuk manuskrip PB ada dua: volume (gulungan) dan codex (kumpulan).

Volume: ditulis dalam pergamena (terbuat dari kulit binatang atau kayu) yang disatukan satu

sama lain menjadi volume, kemudian teks ditulis dengan colom-colom. Codex: terbuat dari

papirus atau pergamena yang umum digunakan sejak abad pertama. Codex: tidak begitu

umum digunakan, kecuali Kristiani karena lebih praktis dan mudah mempelajari/menghafal

isinya terutama ayat-ayat Kitab Suci (Bentuk codex bisa dibandingkan dengan buku sekarang

yang merupakan suatu perkembangan). Biasanya manuskrip sebelum periode Bapa Gereja

terbuat dari kayu atau batu yang diberi figura; digunakan sampai pada abad II. Papirus: yang

terbuat dari daun papirus yang banyak ditemukan di sungai Nil; digunakan dari abad II

sampai pada abab XIII. Pergamena: terbuat dari kulit binatang atau kayu yang digunakan

dari abad II sampai pada abad XIII. Kertas: digunakan dari abad ke XIII/XIV.

Tidak begitu mudah menentukan kualitas manuskrip, karena pada abad II, teks PB

ditulis dengan cepat-cepat, simpel dan banyak kesalahan, walau tidak tertutup

kemungkinan bahwa kadang-kadang teks yang ditulis adalah yang lebih baik dan karena

sesuai dengan sumber yang diperoleh. Para Bapa Gereja, sampai abad II, mengutip berbagai

fariasi PB. Baru sesudah pertobatan Constantinus, dibuat codex PB dengan mengumpulkan

semua manuskrip sebanyak 50, dan sekarang kita masih memiliki 2 codex yang terdapat di

perpustakaan Vatikan, yang disebut dengan codex B dan Simmaco. Codex ini biasanya ditulis

dengan hurf besar, dan manuskrip sesudah abad V/VI, dengan huruf kecil; tanpa paragraf,

tanpa titik. Dengan demikian kita bisa mengerti urgensi seorang lektor pada zaman para

Bapa Gereja, untuk mengetahui semua tanda baca dalam manuskrip; misalnya Agustinus

mengingatkan lektor dengan berkata bahwa harus membedakan kata kerja dengan suara

lebih tinggi; (bandingkan dengan fungsi lektor pada saat ini).



3. PEMBENTUKAN JUMLAH BUKU

Pada waktu zaman Yesus, orang Ibrani memiliki 24 buku PL. Sementara itu di

diaspora, beredar beberapa buku yang “hampir” masuk kanon PL yang ditulis dalam bahasa

Yunani dan Kristiani menerima buku ini masuk kanon PL. Sementara orang Ibrani di Palestina

menutup kanon PL pada abad pertama/pertengahan abad II yang menyebut kanon palestina

dalam suasana controversi dengan Kristiani yang menerima buku-buku yang “hampir”

masuk kanon PL. Kristiani selalu menggunakan buku-buku ini dan mengatakan deutro canon

(δεύτερος=ditambahkan kemudian: Tobit, Yudit, Kitab Makabe I & II, Kebijaksanaan Salomo,

Yesus bin Sirakh, Barukh, Tambahan pada Kitab Ester - Daniel – Tawarikh, ditambahkan oleh

Hironimus dalam Vulgata: Deutrokanonika) masuk ke dalam Kanon PL). Beberapa Bapa

Gereja tetap mendiskusikan buku-buku ini sampai pada Hironimus yang menyatakan buku-

buku ini masuk kanon PL.

Tidak ada kepastian berapa buku PB, seperti yang telah disebutkan sebelumnya;

yang jelas, surat-surat Paulus dibaca dalam pertemuan-pertemuan Kristiani; bahkan

sebelum ditetapkan kanon PB, ada 200 injil; kemudian dalam komunitas utama, seperti

Antiokia dan Alexandria, menggunakan 27 buku yang disebut dengan kanon PB dengan

kriteria:

 Apostolik: berasal dari para rasul atau dari murid mereka.

 Surat yang dibacakan dalam liturgi.

 Surat bersifat umum, tidak bersifat pribadi.

 Tidak bertentangan dengan Regula fidei.

2. 4. Apokrif: ἀπόκρϊτος (κρϊτέος: norma kriteria) terpisah/pilihan

4.1. Arti



Penulis baik itu Ibrani maupun Kristiani yang telah menulis buku yang di luar buku

resmi (kanon), tetapi karena alasan karakter tulisan, mengakibatkan keraguan untuk

digolongkan pada buku resmi (kanon).

4. 2. Perjanjian Lama

Ada perbedaan terminologi kanon antara Protestan dan Katolik. Terminologi

Katoloik ditetapkan pada konsili Trente (13-12-1545 s/d 4-12-1563) untuk menanggapi

pendapat Protestan.

KATOLIK PROTESTAN

1. Kanonik Kanonik. 1

2. Deutro: δεύτερος: ditambahkan kemudian

(Tobit, Yudit, Kitab Makabe I & II, Kebijaksanaan

Salomo, Yesus bin Sirakh, Barukh, Tambahan pada

Kitab Ester - Daniel - Tawarikh)

Apokrif: ἀπόκρϊτος (κρϊτέος: norma 2

kriteria) terpisah/pilihan

3. Apokrif Pseudo: ψεύδος: palsu. 3

Pada abad II, setelah kanon ditutup, buku-buku Deutro dan Apokrif digunakan Kristiani,

disisipkan dan akhirnya begitu banyak daftar-buku-buku, lihat: The Lost Book of the Bible,

New York, Gramercy books, 1979.

4.3. Perjanjian Baru

Dalam PB, kita hanya mengenal dua jenis buku: Kanon dan Apokrif. Pada abad I-II,

ada begitu banyak buku yang mirip dengan karakter buku-buku kanon PB, seperti: Injil,

surat-surat apostolik, wahyu.

Karakter Apokrif:

 Meniru karakter buku autentik (asli).



 Kadang-kadang mengambil beberapa ayat dari buku kanon, kemudian

menafsirkannya dengan literatur pada waktu itu, menampilkan sejarah yang

menjelaskan atau membenarkan ritus yang dibuat (doxologia), mempromosikan

doktrin yang baru, dengan demikian kelihatannya termasuk dalam buku Kanon.

Misalnya, masalah synoptik: Kita ketahui bahwa Markus dan Q adalah sumber

Matteus dan Lukas. Tetapi megapa Q tidak pernah menjadi Injil? Karena Q

menceriterakan bahwa Kristus tidak menjadi daging (incorporatus) sedangkan

Matteus dan Lukas menyebutkan Kristus menjadi daging (corporatus). Gnosticisme

dalam “Injil” Tomas hanya mengambil Q sebagai sumber, sehingga buku Tomas

berisikan Kristus incorporatus.

Injil Apokrif:

Inji Petrus, Kebenaran, ke-12 rasul, Manichei, Filippus, Judas, Tomas, Maria.

Apokrif surat postolik:

Surat-surat ini mengambil nama para rasul yang menunjukkan komunitas bersifat

apostolik. Misalnya surat kepada umat Macedonia dan umat Alexandria.

Apokrif Kisah Para Rasul:

Buku yang mengambil bentuk kisah para rasul yang menceriterakan perjalanan,

gnosticisme dan praktik populer.

Apokrif apokaliptik:

Perkembangan terjadi pada abad III, tetapi ide juga bisa ditemukan pada PL

(Ezechiel [bandingakan dengan buku Gregorius Magnus, kotbah kitab Ezekiel II],

Zakaria menunjukkan ide Apokaliptik dan Kenabian.)

Apokrif apokaliptik bersifat kenabian dalam arti mengetahui baik dan jahat,

skandal, melihat waktu yang akan datang sebagai suatu pengadilan, yang

diungkapkan oleh seorang nabi dengan menulis atau mengkotbahkan. Apokrif

apokaliptik juga bersifat sejarah dan banyak menggunakan simbol Pagan dan



Gnosticisme, anti Kristus, bicara tentang surga dan neraka, perjalanan menuju surga

dan astronomi.

Apokrif apokaliptik mengonfirmasikan hari tetapi tidak secara langsung,

penglihatan ke surga dan melihat pertentangan antara yang baik dan yang jahat;

pergulatan antara Tuhan-Setan, Kristus-Setan/jahat dan yang baik selalu menang.

Semua sejarah di dunia dilihat antara baik-jahat tetapi berbicara secara simbolik,

tidak berbicara atas nama sendiri yang diungkapkan dalam bentuk narasi atau

sejarah.

Waktu penulisan: Pada waktu krisis untuk menghibur, memberikan dorongan pada

komunitas.

Argumen: waktu lampau dan yang akan datang yang dilambangkan dengan binatang

yang mendahului penglihatan, pendengaran, penceriteraan sejarah dunia,

memberikan berkat, kebijaksanaan.

Doktrin: memiliki doktrin waktu sekarang dan yang akan datang, pessimis dalam

memberikan penilaian kepada dunia dan sikap optimis untuk waktu yang akan

datang.

4. Appendix: Berbagai Apokrif

1. Pseudo-Jesus apocrypha

1.1 The Epistles of Jesus to Abgarus

2. Pseudo-apostolic (general) apocrypha

2.1 Teachings of the Twelve Apostles (Didache)

2.2 Epistle of the Apostles

3. Pseudo-apostolic (specific – by Apostle) apocrypha

3.1 – Andrew -

3.1.1 Acts of Andrew

3.1.2 Acts of Andrew and Matthias*

3.2 – Barnabas -

3.2.1 Acts of Barnabas*



3.2.2 Epistle of Barnabas

3.2.3 Gospel of Barnabas

3.3 – Bartholomew -

3.3.1 Gospel of Bartholomew

3.3.2 Martyrdom of Bartholomew*

3.4 – James -

3.4.1 Apocryphon of James

3.4.2 Book of James (protevangelium)

3.4.3 First Apocalypse of James

3.4.4 Second Apocalypse of James

3.5 – John -

3.5.1 Acts of John

3.5.2 Acts of John the Theologian*

3.5.3 Apocryphon of John (long version)

3.5.4 Book of John the Evangelist

3.5.5 Revelation of John the Theologian*

3.6 – Mark -

3.6.1 Secret Gospel of Mark

3.7 – Matthew -

3.7.1 Acts and Martyrdom of St. Matthew the Apostle

3.7.2 The Martyrdom of Matthew

3.8 – Nicodemus -

3.8.1 Gospel (Acts) of Nicodemus (aka The Acts of Pontius Pilate)

3.9 – Peter -

3.9.1 Acts of Peter

3.9.2 Acts of Peter and Andrew

3.9.3 Apocalypse of Peter – version 1

3.9.4 Apocalypse of Peter – version 2

3.9.5 Gospel of Peter

3.9.6 Letter of Peter to Philip



3.10 – Philip -

3.10.1 Acts of Philip

3.10.2 Gospel of Philip

3.11 – Thaddeus -

3.11.1 Acts of Thaddeus (Epistles of Pontius Pilate)

3.11.2 Teaching of Thaddeus

3.12 – Thomas -

3.12.1 Acts of Thomas

3.12.2 Apocalypse of Thomas

3.12.3 Book of Thomas the Contender

3.12.4 Consumation of Thomas

3.12.5 Gospel of Thomas

4. Pseudo-Pauline apocrypha

4.1 3 Corinthians

4.2 Acts 29

4.3 Acts of Paul

4.4 Acts of Paul and Thecla

4.5 Acts of Peter and Paul

4.6 Acts of Xanthippe and Polyxena

4.7 Apocalypse of Paul

4.8 Apocalypse of Paul – other version

4.9 Epistle to the Laodiceans

4.10 Revelation of Paul

4.11 Paul and Seneca
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KEHIDUPAN SEHARI-HARI KRISTIANI

1. IMAN

Pewarta iman pertama adalah para rasul bersama dengan para awam. Cara mereka

melaksanakan pewartaan adalah dengan kehidupan sehari-hari dan juga melalui aktivitas.

Salah satu cara pewartaan efektif adalah dengan melalui perdagangan yang pada watu itu

lazim dilakukan. Sambil melakukan pekerjaan perdagangan, mereka juga menyisipkan

pewartaan tersebut. Hal ini bisa dimengerti karena dengan perdagangan tersebut, Kristiani

bertemu dengan banyak orang bahkan yang berasal dari berbagai daerah, dari Timur, Barat,

Utara dan Selatan. Juga pada pada abad-abad pertama, banyak pedagang datang ke Palestina

yang berasal dari: Spanyol, Mesopotamia, Afrika, Timur Tengah45 dan bahkan dari Asia bagian

Timur (Persia), mungkin juga dari India. Titik keberangkatan para pewarta iman ini adalah

semua pelabuhan-pelabuhan, antara lain Antiokia, Efesus di Asia kecil, Alexandria, Cartago,

Ostia (Roma), Marseille, Barcelona, Napoli, Numidia dan berbagai pelabuhan lainnya.

Kesempatan ini tidak disia-siakan Kristiani untuk pewartaan dan sangat efektif.

Cara kedua yang lazim juga dilakukan dalam pewartaan iman adalah perjalanan yang

pada waktu itu memerlukan waktu yang panjang, baik itu melalui darat dan laut. Kesempatan

itu dilakukan Kristiani untuk pewartaan, karena memungkinkan untuk membentuk

persahabatan dan saling mengenal satu dengan yang lain, apalagi kalau mereka harus

berhenti lama di salah satu tempat perhentian seperti di pelabuhan karena alasan cuaca atau

karena beristirahat untuk melepaskan lelah. Kesempatan berharga inipun dimanfaatkan

Kristiani untuk pewartaan.

Tempat penginapan/pergantian transport/stasi (kuda, unta, cikar) juga menjadi salah

satu tempat untuk pewartaan iman. Hal ini dilakukan orang yang bepergian dan salah satu

tempat penting adalah penginapan/prgantian transport. Umumnya orang yang melakukan

perjalanan, berhenti di tempat ini minimal dua atau tiga hari untuk menambah perbekalan

atau mengganti transport (kuda/unta). Walaupun di tempat-tempat ini umumnya ada

45 Bandingkan dengan tiga Raja Majus.



hiburan, terlebih-lebih di daerah pelabuhan, Kristiani pada umumnya jarang pergi ke tempat-

tempat hiburan, karena mereka melihat hal tersebut tidak sesuai dengan iman.

2. PERKEMBANGAN KRISTIANI

Kristiani di Jerman dikembangkan melalui serdadu. Sementara itu Kristiani masuk ke

Prancis/Gallia melalui Marseille yang waktu itu adalah pelabuhan utama di Prancis dan juga

menjadi pusat filsafat dan kedokteran/studi obat-obatan. Di Prancis, sudah banyak ditemukan

orang Asia pada abad-bad pertama, misalnya Ireneus yang menjadi uskup di Lion yang adalah

salah satu kota penting pada saat itu. Orang Asia yang tinggal di sini berbicara bahasa Yunani

dan Latin dan juga bahasa setempat.

Afrika memiliki tiga daerah yang terkenal: Numidia, Mauretania dan Cartago yang

menjadi pusat Kristiani. Mereka menerima ajaran Kristiani mngkin dari Yahudi-kristiani.

Sementara itu Alexandria adalah kota yang paling besar, waktu itu penduduk kira-kira

berjumlah satu juta jiwa; dan didatangi oleh Kristiani yang bertobat dari Yudaisme, kemudian

oleh rasul Markus. Sementara itu di Mesopotamia dan tempat-tempat lain sudah diterangkan

dalam Sejarah Gereja.

3. PERJALANAN

Perjalanan melalui laut umumnya tidak dilaksanakan dari bulan November sampai

dengan Maret; orang yang bepergian pada saat itu tinggal di pelabuhan, dengan demikian ada

waktu untuk melaksanakan pewartaan. Kapal pada waktu itu cukup besar, bisa memuat 100

orang. Para pewarta melakukan perjalanan bersama dengan orang lain yang waktu itu

melaksanakan perdagangan. Dengan demikian di kapal, Kristiani juga melaksanakan

pewartaan dan kemudian dilanjutkan di kota pelabuhan. Perjalanan pada waktu itu banyak

tergantung dari angin.

Perjalanan melalui darat melelahkan dan berbahaya. Karena kalau pergi dari Palestina

ke Roma, harus melalui Alexandria, kemudian menyusuri Afrika utara yang sangat berbahaya

baik itu dari binatang buas maupun dari perampok; kemudian dari Cartago menyeberang ke

Malta, Sicilia atau langsung ke Italia dengan kapal. Atau bisa juga lewat asia kecil terus ke

Yunani dan kemudian menyeberang dengan kapal ke Italia. Perjalanan dengan darat biasanya



menggunakan kuda atau unta (orang kaya seperti saudagar). Kemudian di daerah-daerah

tertentu ada semacam stasium untuk mengganti kuda, mengisi perbekalan, dan juga

mengganti mata uang. Pada waktu itu banyak orang mengadakan perjalanan ke Roma dari

berbagai provinsi romawi, karena Roma adalah pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan

studi. Orang yang tinggal di Roma juga sering mengadakan perjalanan ke Yerusalem untuk

merayakan pesta Yahudi. Sedangkan Kristiani yang mengadakan perjalanan membuat sharing

akan iman atau situasi Gereja. Di tempat penginapan, juga menyediakan menu sangat

menarik, dan juga tidak ketinggalan tempat hiburan bahkan pelacuran. Di komunitas-

komunitas Kristiani, mereka mengadakan kolekte untuk para misionaris yang mengadakan

perjalanan, dan kalau komunitas mereka didatangi misionaris ini, kolekte ini diserahkan

kepada mereka untuk keperluan bekal. Dalam Didaché dikatakan bahwa para misionaris tidak

tinggal lebih dari tiga hari pada stasiun. Mengapa? Mereka saling membagikan makanan,

keramahan, saling mmberikan surat dari Gereja asal dengan Gereja yang dikunjungi yang kita

miliki sampai sekarang dalam buku-buku apokrif.

4. POS

Salah satu bagian penting pada sosietas purba adalah mengenai pos yang sistemnya

berhubungan erat dengan perjalanan yang sudah diterangkan sebelumnya. Pos pada waktu

itu bisa dikatakan lancar, walau tidak bisa dijamin keselamatan surat, karena sistem

perjalanan yang mengabil waktu panjang dan juga karena faktor keselamatan, terlebih-lebih

perjalanan melalui darat sepanjang pesisir pantai Utara Afrika (Kartago-Alexandria).

Sitem pos pada waktu itu juga masih dipergunakan sampai saat ini, walaupun dengan

kemajuan tekhnologi (melalui telefon, internet, sms, bbm, skype, twitter, messenger, WA.

Imo. Line dll.), sudah sangat berkurang penggunanaanya. Bahkan sistem yang sudah

dipergunakan sejak dahulu kala sudah ditinggalkan karena faktor keselamatan, efisiensi dan

ekonomi.46 Zaman purba sistem komunikasi pilihan pertama adalah melalui surat dan pilihan

kedua adalah messenger (mengutus orang/utusan). Sistem utusan ini lebih cepat dari cara

yang pertama, walau dengan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara pertama. Ingat

bagaimana kelahiran atletik, yang pada dasarnya adalah untuk mengenang jasa messenger

46 Koleksi prangko riskan tidak akan mendapat prangko lagi, karena sistem pos tercatat dan kemajuan
media komunikasi saat ini.



dari medan perang ke pemerintah Yunani yang membawa berita bahwa kemenangan telah

dicapai tentara negara tersebut. Begitu berita itu disampaikan kepada pemerintah, karena

kecapekan dalam perjalanan, mungkin karena berlari, orang tersebut meninggal. Messenger

ini selalu diperingati dalam setiap kali melakukan maraton atau ateltik.

Pos pada zaman purba juga sudah melayani pengiriman barang melalui instansi

tertentu, walau keselamatan barang belum terjamin dan barang-barang yang dikirimpun

masih bersifat relatif sangat sedikit, hanya barang-barang tertentu (bandingkan dengan saat

ini, magga Probolinggo bisa dinikmati di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia berkat

sitem pengiriman barang yang sudah sangat efektif dan efisien).

Sehubungan dengan pos, ada baiknya kita juga menyinggung historisitas surat, yang

telah memmiliki sejarah yang panjang dan kalau ditelusuri sudah mulai sejak zman Plato,

Cicero dan Seneca dan pada zaman para Bapa Gereja tradisi yang sudah lama membudaya ini

dimanfaatkan sebagai salah satu sarana komunikasi dari dua orang yang dipisahkan dengan

jarak.47 Jenis surat terdiri dari dua, pribadi dan umum (katolik) yang keduanya selalu

menggunakan aturan yang kuat seperti tata bahasa dan retorika; akan tetapi surat yang

bersifat pribadi peraturan yang digunakan adalah lebih longgar. Peraturan ini ditekankan oleh

Cicero dan Seneka dalam pemahaman akan surat-surat (Cicero dan Seneka adalah tokoh

sastra latin kuno).

Pada zaman Kristiani awali epistolografi memiliki peran penting dan praktis

sehubungan dengan literatur pagan pada waktu itu. Kemudian Kristiani memelihara tradisi ini

dengan penuh perhatian. Terlebih-lebih para pemimpin umat atau gemmala, menggunakan

sarana ini untuk menjalin kontak antara umat dan gembala atau sebaliknya. Contoh yang

paling konkrit adalah Surat-Surat Apostolik (Perjanjian Baru) yang pada awalnya ditujukan

kepada komunitas tertentu, kemudian juga dibacakan di komunitas-komunitas Kristiani

lainnya dengan tujuan untuk memelihara kesatuan komunitas-komunitas dan menolong

umat beriman. Contoh surat awal lainnya berasal dari Clemen, uskup (paus) Roma yang

ditujukan kepada komunitas Korintus yang dikirim pada tahun 96. Surat ini merupakan salah

satu contoh surat Kristiani awali, berikutnya Surat-surat (7 surat) Ignatius dari Antiokia yang

menginformasikan epistolografia Kristiani. Sesudah mereka, epistolografia menjadi sangat

47 Ambrosius. Ep., 66,1; 47,4.



umum digunakan dalam dunia Kristiani dan berlangsung sampai saat ini, seperti Surat

Gemmala, Ensiklik, dll.

Sehubungan dengan epistolografia di dalam tubuh Gereja, dibutuhkan kriteria

terlebih-lebih surat-surat resmi (surat-surat episkopat) untuk menyampaikan ajaran iman.

Sifat surat yang dikirimpun bersifat terbuka, dalam arti ditujukan kepada suatu komunitas

atau yang secara tidak langsung juga bisa ditujukan kepada komunitas lainnya. Oleh sebab

itu, argumen atau tema yang diberikan adalah umum.

Kadang epistolografia juga bersifat moral, dalam arti bahwa argumen yang diberikan

sarat dengan kekhawatiran persoalan moral, persoalan-persoalan praktis lainnya yang

muncul pada saat itu dan bahkan sampai bentuk apologis.

Epistolografia cristiana menjadi sangat penting dan maju pada abad III dan IV berkat

pengaruh Retorika yang masuk ke dalam literatur Kristiani. Oleh sebab itu surat dilihat sebagai

salah satu seni yang secara teknis harus menggunakan kriteria umum seperti kepantasan yang

ditinjau dari aspek literatur. Salah satu contoh epistolografia bisa dilihat pada Surat Gregorius

Nazianze kepada Nicobulus,48 yang mencakup tanggal/tahun, tujuan, nomor. Surat-surat

lainnya yang ditulis kemudian seperti Yohanes Crisostomus, Ambrosius, Hironimus, Agustinus

dan Gregorius telah menggunakan kriteria sama, sebagaimana umumnya digunakan dalam

epistolografia.

Contoh Surat:

I,1 (klasifikasi dari rekadsi)

590, Sept.

Gregorivs vniversis episcopis per Siciliam constitvtis.

Valde necessarium esse perspeximus ut, sicut decessorum nostrorum fuit iudicium, ita uni

eidemque personae omnia committamus, ut, ubi nos praesentes esse non possumus, nostra

per eum cui praecipimus repraesentetur auctoritas. ...

III,24

293, Mart.

Gregorivs Leontio episcopo

48 Gregorius Nazianze. Ep.,51.



Castorium fratrem et coepiscopum nostrum hic pro corporis sui molestia retinemus. Et quia

nunc ad suam non ualet ecclesiam remeare (ritornare), propterea, eo absente, ecclesiae ipsius

fraternitati tuae uisitationis operam peruidimus delegandam, admonentes caritatem tuam ut

ita efficaciter in omnes eius utilitates exerceat, quatenus tui praesentia proprium se absentem

habere non sentiat sacerdotem. ...

5. SOSIAL

Mayoritas Kristiani berasal dari kedudukan rendah, dalam arti bukan dari golongan

bangsawan atau dari mereka yang bekerja di pemerintahan melainkan dari semua umur,

kaum perempuan juga termasuk. Dalam komunitas tidak terdapat penggolongan kelas, yang

waktu itu mayoritas orang berada dalam bentuk ini. Mereka adalah juga banyak pedagang,

filsuf yang memiliki rumah untuk tempat pertemuan untuk berdoa (bandingkan dengan cara

hidup Kristiani pertama dalam Kisah Para Rasul). Mereka mengadakan kolekte untuk

menolong orang miskin, menolong yang sengsara, para janda, yang dipenjarakan dan

berusaha untuk membebaskan mereka, dan tidak jarang menjual diri menjadi budak untuk

kepentingan komunitas. Diantara Kristiani ada juga dokter, retor, avokat, beberapa orang

kaya dan serdadu. Singkatnya, Kristiani mendududuki hampir semua kelas masyarakat, tetapi

bukan orang yang memiliki kedudukan penting dalam pemerintahan.

6. PENDIDIKAN ANAK

Anak-anak diajarkan astronomi, iman, dan melarang kultus pagan.

7. PEREMPUAN

Perempuan memiliki peran sangat penting dalam komunitas, karena mereka

melaksanakan keperawanan, ketaatan pada perkawinan, tidak abortus, memiliki pengaruh

untuk menobatkan suami yang bukan Kristiani.

8. EVANGELISASI



Tugas ini pada umumnya dilaksanakan oleh awam, yang melaksanakan perjalanan

bersama dengan orang yang bepergian dan berusaha mempertobatkan orang selama dalam

perjalanan dengan memberikan kesaksian hidup. Para budak yang Katolik, kadang-kadang

juga mepertobatkan tuannya atau sebaliknya. Motif pertobatan adalah Alkitab, cara hidup,

kemiskinan, kasih, persaudaraan, memberikan pengharapan kepada dunia, ketulusan,

kastitas dan ajaran kebangkitan, juga pengaruh dari kemartiran yang memberikan kesaksian

bisu. Para filsuf mengagumi hidup Kristiani dan beberapa dari mereka menjadi Kristiani,

seperti: Yustinus Martir, Atenagoras dan Teofilius.

9. BENTUK KEHIDUPAN

Kristiani banyak hidup di katakombe atau di daerah terpencil, atau daerah

tersembunyi, dan tidak jarang juga hidup di kota-kota. Mereka tidak pergi ke tempat-tempat

umum. Pemerintah setempat menuduh Kristiani ateisme dan mengucilkan diri dari kehidupan

dunia.

10. HIBURAN

Kalau istri Kristiani, suami memiliki kesulitan untuk ke kultus publik (theater,

aphiteater, sirkus, gladiator), karena umumnya di tempat hiburan, seperti theater, orang

duduk berdasarkan status. Status sebagai suami memiliki tempat tertentu, sehingga jika ia

tidak membawa istrinya, karena istrinya tidak mau pergi ke tempat hiburan mendampingi

suaminya karena alasan iman, maka ia akan mengalami kesulitan memperoleh tempat karena

digolongkan ke tempat belum menikah, yang tempatnya kelas lebih rendah. Dengan alasan

ini, pagan melarang keluarga ini untuk berpartisipasi pada kultus kaesar karena mereka

adalah ateis, pembawa mala dan tidak taat kepada kaisar.

11. SITUASI UMUM



Penduduk memandang rendah Kristiani, melarang untuk berpartisipasi ke tempat-

tempat umum, dituduh tidak normal, kanibal karena perayaan ekaristi, tidak bermoral.

Kristiani juga diserang dan dipojokkan oleh berbagai sekte dan eresi.

12. ORGANISASI

Greja purba bersifat kekeluargaan, lokal, kelompok kecil, hubungan erat dengan

pelayan yang memimpin aktivitas Kristiani; diakon bertugas sebagai asisten Uskup dalam

pekerjaan sosial dan ekaristi. Pada awal abad II, keuskupan adalah: Yerusalm, Smirna, Atena,

Lion yang bisa kita temukan dalam surat Ignatius Antiokia. Kemudian pada tahun 150, sudah

banyak ditemukan Uskup di kota-kota yang dipilih dan diresmikan dengan penumpangan

tangan; dan seorang Uskup tidak boleh melakukan perdagangan, posisi pemerintahan, teapi

harus mempelajari dan mengetahui Kitab Suci dan melayani daerahnya sesuai dengan ajaran

iman (Regula fidei). Pada zaman ini sudah ada sinode lokal untuk menyelesaikan masalah-

masalah setempat, kesatuan dalam perbedaan, dan Gereja Roma sudah menjadi prinsip

utama akan iman. Contohnya untuk menentukan perayaan paska.

13. HARI BERSAMA

Hari dibuka dengan doa bersama dan ditutup juga dengan doa bersama; Alkitab

dibaca terlebih-lebih Kitab Mazmur, menghadap ke Timur kalau melaksanakan doa,49

kemudian memberikan tanda salib di dahi. Sikap berdoa adalah sebagai berikut: dengan

tangan terangkat, berlutut atau berdiri.

Mereka membagikan makanan. Biasanya mereka mengadakan dua kali sarapan, pagi

dan sekitar tengah hari, kemudian makan sekitar jam 5 sore.50 Kalau ada puasa, mereka tidak

melaksanakan sarapan kedua. Setelah makan malam, mereka pergi untuk doa bersama dari

rumah ke rumah (tidak pergi ke pertunjukan=doa lingkungan).

49 Mengapa? Islam berdoa ke arah Barat. Alasannya adalah bahwa Yerusalem yang terletak di Barat
negara Arab, diprediksi Muhammad sebagai tempat terakhir mesjid, maka untuk realisasinya semua perhatian
termasuk doa mengarah ke tempat tersebut.

50 Mengapa?



14. LITURGI

Liturgi dimulai dari kelompok kecil dan bersifat kekeluargaan dan tidak jarang

perayaan liturgi dilaksanakan dibawah tanah karena situasi dalam penganiayaan (domus

ecclesia=gereja kuria Passionis di Roma). Sampai dengan awal abad IV, belum ada gereja.

Perayaan ekaristi kemudian ditulis oleh Yustinus dan Ippolitus dan perempuan juga

berpartisipasi pada perayaan ekaristi ini, yang hal ini tidak mungkin dilaksanakan dalam kultus

Pagan, termasuk Yahudi. Mereka membaca PL, dan sementara itu PB dalam pembentukan

(sampai dengan awal bad III), walau sudah ada komunitas membaca surat-surat dari Paulus.

Kadang-kadang komunitas juga membaca surat Ignatius dari Antiokia dan Gembala/Pastor

dari Erma. Mereka merayakan paska dan pusat perayaan adalah malam paska.

15. BAPTISAN

Pada abad I-II, belum ada katekese, baru dimulai pada awal abad III. Lalu untuk

menjadi Kristiani, calon dibawa oleh bapa dan ibu rohani pada komunitas dan melaksanakan

karitas kepada para janda (pada waktu itu ada banyak janda karena ditinggal suami yang

meninggal pada peperangan dan menjadi serdadu adalah hal yang gampang dan sangat

umum), yatim piatu, pembelajaran iman kepercayaan dan kemudian pembaptisan dalam

Trinitas. Tugas bapa/ibu rohani selalu mendampingi calon melaksanakan semua kegiatan ini

(bandingkan dengan fungsi ibu/bapa rohani pada baptisan sekarang ini). Pada saat ini, kita

kenal juga baptisan dengan darah, karena mereka yang belum sempat di baptis, telah

menghadapi kematian dari kekaisaran romawi. Pada periode ini juga sudah ada baptisan bayi.

16. HIDUP MURNI

Sejak abad pertama, Kristiani sudah umum melaksanakan keperawanan, selibat. Di

Asia, keperawanan lebih ketat, tetapi di Roma, masih mengalami kesulitan, karena kalau

mereka yang melaksanakan keperawanan, harus membayar pajak lebih banyak, karena

dituduh mempraktikkan pelacuran, karena waktu itu pelacur membayar pajak lebih karena

memiliki penghasilan lebih banyak. Akibatnya perempuan Kristiani ini mengalami tuduhan



dengan hidup tidak bermoral. Kemudian pada abad III, situasi berubah, karena mulai ada

komunitas para perawan dan para janda.
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(Perkembangan Patrologi) dan eksegese, daftar buku (kanon), aktivitas Kristiani dan implikasi pada Gereja saat ini yang menjadi dasar
dan ajaran iman Kristiani. Mahasiwa juga diharapkan untuk memperoleh pengetahuan umum akan pembelajaran Patrologi Dasar yang
akan dibutuhkan untuk Patrologi Praktis dan dalam kehidupan.



D. TABEL RENCANA PEMBELAJARAN

NO POKOK BAHASAN/
SUB POKOK BAHASAN

KEMAMPUAN AKHIR YANG
DIHARAPKAN

MATERI PEMBELAJARAN DAN PROSES
PEMBELAJARAN

JP SUMBER BAHAN
(REFERENSI)

1 Pertemuan 1
Pengantar Umum
Kuliah

Mahasiswa memahami informasi-
informasi pendahuluan tentang
perkuliahan

Dosen menyampaikan keseluruhan
rencana studi: penyampaian silabus,
bibliografi, tugas, penilaian, serta
kesepakatan teknis lain

2 JP Silabus

2 Pertemuan 2
Meaning of literal and
allegorical

Mahasiswa memahami dan mengerti
asal usul eksegese dan latang
belakangnya
Indikator:
1. Mahasisa mampu menjelaskan asal

usul eksegese
2. Mahasisa mampu menerapkan dua

bentuk eksegese (literal dan alegori)
3. Mahasiswa mampu membedakan

kedua eksegese tersebut

1. Deosen menjelaskan asal usul eksegese
2. Dosen menjelaskan dua bentuk

eksegese (literal dan alegori)
3. Dosen menerangkan perbedaan dan

kombinasi eksegese literal dan alegori

2 JP M. Simonetti. Biblical
Interpretation in the Early
Church, An Historical
Introduction to the Patristic
Exegesis, translated by
John A. Hughes, Editors:
Anders Bergquist and
Markus Bockmuehl,
Consultant Editor: William
Horbury. Edinburgh: T&T
Clark, 1994

3 Pertemuan 3
Allegorical importance

Mahasiswa memahami dan mengerti
eksegese allegori, metode dan
kekhasannya
Indikator:
1. Mahasisa mampu menjelsankan

esensi eksegese allegori
2. Mahasisa mampu menerangkan

metode eksegese allegori
3. Mahasiswa mampu menerangkan

kekhasan metode allegori

1. Deosen menjelaskan esensi eksegese
allegori

2. Dosen menjelaskan unsur-unsur
metode eksegese allegori

3. Dosen menjelaskan kekhasan metode
allegori dan hubungannya dengan
eksegese saat ini

2 JP .



4 Pertemuan 4
Reinterpretation and
allegory’s examples

Mahasiswa memahami dan mengerti
makna reinterpretasi dan contoh-
contoh allegori
Indikator:
1. Mahasisa mampu menjelsankan

utulitas penafsiran untuk saat ini
2. Mahasisa mampu menunjukkan

contoh-contoh alegori
3. Mahasiswa mampu

membedakannya dengan metode
penafsiran literal

1. Deosen menjelaskan utulitas
penafsiran untuk saat ini

2. Dosen menjelaskan contoh-contoh
alegori

3. Dosen menerangkan perbedaan
contoh alegori dengan metode
penafsiran literal

2 JP

5 Pertemuan 5
Kanon Perjanjian Lama

Mahasiswa mampu mengetahui dan
menerangkan asal usul dan jumlah buku
Kanon Perjanjian Lama
Indikator:
1. Mahasiswa mampu mengetahui

latarbelakang Kanon Perjanjian
Lama

2. Mahasisa mampu mengetahui
sekolah yang menentukan Kanon
Perjanjian Lama

3. Mahasiswa mampu dan mengetahui
jumlah kanon Perjanjian Lama

1. Dosen menerangkan latarbelakang
Kanon Perjanjian Lama

2. Dosen menerangkan sekolah yang
menentukan Kanon Perjanjian Lama

3. Dosen menerangkan jumlah kanon
Perjanjian Lama

2 JP Berardino, Angelo di (Ed.).
Patrologia, Vol. 3-5. Casale
Monferrato: Marietti, 1992.

6 Pertemuan 6
Kanon Perjanjian Baru

Mahasiswa mampu mengetahui dan
menerangkan asal usul dan jumlah buku
Kanon Perjanjian Baru
Indikator:
1. Mahasiswa mampu mengetahui

latarbelakang Kanon Perjanjian Baru
2. Mahasisa mampu mengetahui

sekolah yang menentukan Kanon
Perjanjian Baru

1. Dosen menerangkan latarbelakang
Kanon Perjanjian Baru

2. Dosen menerangkan sekolah yang
menentukan Kanon Perjanjian Baru

3. Dosen menerangkan jumlah kanon
Perjanjian Baru

2 JP Drobner H. R. Patrologia,
Casale Monferrato:
Marietti, 1998.



3. Mahasiswa mampu dan mengetahui
jumlah kanon Perjanjian Baru

7 Pertemuan 7
Pembentukan Jumlah
buku dan Apokrif

Mahasiswa mampu mengetahui dan
menerangkan jumlah buku keseluruhan
dan apokrif
Indikator:
1. Mahasiswa mampu mengetahui

jumlah buku Perjanjian lama dan
Perjanjian Baru

2. Mahasisa mampu mengetahui
apokrif (arti, kriteria)

3. Mahasiswa mampu dan mengetahui
manfaat apokirf

1. Dosen menerangkan jumlah buku
Perjanjian lama dan Perjanjian Baru

2. Dosen menerangkan apokrif (arti,
kriteria)

3. Dosen menerangkan manfaat apokirf

2 JP
Bosio G., dal Covolo. E.,
Maritano. M. Introduzione
ai Padri della Chiesa,
(Secoli I e II). Torino: Sicietà
Editrice Internazionale,
1995.

8 Pertemuan 8
UTS

Mahasiswa memapu menjelasakan soal-
soal UTS dalam bentuk tulisan. Jika ada
mahasiwa tidak hadir dengan alasan
yang benar, maka ia diberi ujian susulan
dalam bentuk lain

Dosen memberikan soal-soal Ujian Tengah
Semester untuk dikerjakan mahasiswa. Jika
ada mahasiswa tidak bisa mengikuti UTS
dengan alasan yang benar, maka dosen
memberikan ujian susulan dalam bentuk
lain

2 JP

9 Pertemuan 9
Iman, Perkembangan
Kristiani dan
Perjalanan

Mahsisa diharapakan mampu
menerangkan perkembangan iman
Kristiani purba dan penyebarannya
Indikator:
1. Mahasiwa mengetahui cara

penyebaran iman Kristiani
2. Mahasiswa mampu menerangkan

perjalanan Kristiani
3. Mahasiswa mampu menjunjukkan

rintangan-rintangan yang dihadapai
Kristiani pada awal Gereja

1. Dosen menerangkan cara penyebaran
iman Kristiani

2. Dosen menerangkan perjalanan
Kristiani

3. Dosen menerangkan dan menunjukkan
rintangan-rintangan yang dihadapai
Kristiani pada awal Gereja

2 JP Berardino, Angelo di (Ed.).
Patrologia, Vol. 3-5. Casale
Monferrato: Marietti,
1992.

10 Pertemuan 10
Pos, Sosial dan
Pendidikan Anak

Mahasiwa mampu mengerti sistem pos,
kehidupan sosial dan pendidikan anak
pada Kristiani purba

1. Dosen menerangkan sejarah dan
perkembangan Theofania

2 JP
Bellini E. I Padri nella
Tradizione cristiana, a cura



Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan sistem

pos dan rintangannya
2. Mahasiwa mampu menerangkan

kehidupan sosial yang dihadapi
Krstiani

3. Mahasiswa bisa menerangkan
sistem pendidikan anak dan
persekolahan

2. Dosen menerangkan sistem pos dan
rintangannya

3. Dosen menerangkan kehidupan sosial
yang dihadapi Krstiani

4. Dosen menerangkan sistem pendidikan
anak dan persekolahan

di Luigi Saibene. Milano:
Jaca Book, 1982.

11 Pertemuan 11
Perempuan dan
Evangelisasi pada
Kristiani purba

Mahasiwa mampu mengerti sistem dan
nilai-nilai evangelisasi dan termasuk
gender perempuan
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan sistem

evangelisasi
2. Mahasiwa mampu menerangkan

rintangan dalam evangelisasi
3. Mahasiswa bisa menerangkan

situasi sosial gender perempuan
pada Kristiani purba

1. Dosen menerangkan sistem
evangelisasi

2. Dosen menerangkan rintangan dalam
evangelisasi

3. Dosen menerangkan situasi sosial
gender perempuan pada Kristiani
purba yang membedakannya dengan
kultur lain

2 JP
Bosio G., dal Covolo. E.,
Maritano. M. Introduzione
ai Padri della Chiesa,
(Secoli I e II). Torino: Sicietà
Editrice Internazionale,
1995.

12 Pertemuan 12
Bentuk kehiupan sosial
dan hiburan

Mahasiwa mampu mengerti sistem dan
bentuk kehiduan sosial pada umumnya
dan Kristiani secara khusus dan sikap
kristiani pada hiburan
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan

kehidupan sosial dan Kristiani
secara khusus

2. Mahasiwa mampu menerangkan
bentuk hiburan (seperti gladiator,
teater dan amphiteater)

1. Dosen menerangkan kehidupan sosial
dan Kristiani secara khusus

2. Dosen menerangkan bentuk hiburan
(seperti gladiator, teater dan
amphiteater)

3. Dosen menerangkan sikap Kristiani
terhadap hiburan dan konsekuensinya

2 JP



3. Mahasiswa bisa menerangkan sikap
Kristiani terhadap hiburan dan
konsekuensinya

13 Pertemuan 13
Situasi umum dan
organisasi

Mahasiwa mampu mengerti situasi
umum keadaan sosial dan politik dan
sistem organisasi Kristiani
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan situasi

keadaan sosial pada umumnya dan
nuansa dan sistem politik
kekaisaran

2. Mahasiwa mampu menerangkan
implikasi terhadap situasi politik
pada Kristiani

3. Mahasiswa bisa menerangkan
sistem dan kualitas organisasi
Kristiani

1. Dosen menerangkan keadaan sosial
pada umumnya dan nuansa dan sistem
politik kekaisaran

2. Dosen menerangkan implikasi
terhadap situasi politik pada Kristiani

3. Dosen menerangkan sistem dan
kualitas organisasi Kristiani

2 JP Bellini E. I Padri nella
Tradizione cristiana, a cura
di Luigi Saibene. Milano:
Jaca Book, 1982.

14 Pertemuan 14
Hari bersama dan
liturgi

Mahasiwa mampu mengerti nilai
kebersamaan Kristiani dan sistem dan
perayaan liturg
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan saat

hari bersama dan nilai kebersamaan
Kristinai

2. Mahasiwa mampu menerangkan
perayaan liturgi Kristiani

3. Mahasiswa bisa menerangkan nilai-
nilai di dalam hidup liturgi Kristiani

1. Dosen menerangkan saat hari
bersama dan nilai kebersamaan
Kristinai

2. Dosen menerangkan perayaan
liturgi Kristiani

3. Dosen menerangkan nilai-nilai di
dalam hidup liturgi Kristiani

2 JP

15 Pertemuan 15
Baptisan dan
pelayanan

Mahasiwa mampu mengerti persiapan
dan liturgi baptisan serta pelayanan
Kristiani terdahap Gereja dan orang lain
Indikator:

1. Dosen menerangkan sistem persiapan
dan perayaan baptisan

2. Dosen menerangkan rintangan dalam
baptisan

2 JP Drobner H. R. Patrologia,
Casale Monferrato:
Marietti, 1998.



1. Mahasiwa bisa menerangkan sistem
persiapan dan perayaan baptisan

2. Mahasiwa mampu menerangkan
rintangan dalam baptisan

3. Mahasiswa bisa menerangkan
pelayanan Kristiani di dalam Gereja
dan terhadap masyarakat lain

3. Dosen menerangkan pelayanan
Kristiani di dalam Gereja dan terhadap
masyarakat lain

16 Pertemuan 16
UAS

Mahasiswa memapu menjelasakan soal-
soal UAS dalam bentuk tulisan atau
lisan. Jika ada mahasiwa tidak hadir
dengan alasan yang benar, maka ia
diberi ujian susulan dalam bentuk lain

Dosen memberikan soal-soal Ujian Akhir
Semester untuk dikerjakan mahasiswa. Jika
ada mahasiswa tidak bisa mengikuti UAS
dengan alasan yang benar, maka dosen
memberikan ujian susulan dalam bentuk
lain

2 JP

Dr. Edison R.L. Tinambunan



RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

====================================================================================================================

A. IDENTITAS MATA KULIAH
1. Kode Matakuliah : T 234/ Patrologi (Tema Spesifik)
2. SKS/JP : 2 SKS/2 JP
3. Prasyarat : Lulus Pengantar Teologi
4. Semester/Tahun   AK : Genap/2017-2018
5. Dosen : Dr. Edison R.L. Tinambunan

B. DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata Kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan kepada mahasiswa pengetahuan tentang Patrologi (tema spesifik) yang meliputi
kemartiran, eremitisme, Gereja, sosial-politik dan implikasi pada Gereja saat ini. Tujuannya adalah supaya mahasiswa memiliki
pemahaman yang baik tentang pokok-pokok yang dibahas dan dapat mempergunakan pengetahuan tersebut untuk menjelaskan
Patrologi. Perkuliahan akan membahas kemartiran, eremitisme, Gereja, sosial-politik dan implikasi pada Gereja saat ini yang kemudian
menjadi dasar untuk kuliah berkutnya dalam Patrologi Praktis.

C. CAPAIAN AKHIR PEMBELAJARAN
Di akhir perkuliahan, para mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan yang baik dan mampu menjelaskan utilitas kemartiran,
eremitisme, Gereja, sosial-politik dan implikasi pada Gereja saat ini yang menjadi dasar dan ajaran iman Kristiani. Mahasiwa juga
diharapkan untuk memperoleh pengetahuan umum akan pembelajaran Patrologi yang akan dibutuhkan untuk Patrologi Praktis dan
dalam kehidupan.



D. TABEL RENCANA PEMBELAJARAN

NO POKOK BAHASAN/
SUB POKOK BAHASAN

KEMAMPUAN AKHIR YANG
DIHARAPKAN

MATERI PEMBELAJARAN DAN PROSES
PEMBELAJARAN

JP SUMBER BAHAN
(REFERENSI)

1 Pertemuan 1
Pengantar Umum
Kuliah

Mahasiswa memahami informasi-
informasi pendahuluan tentang
perkuliahan

Dosen menyampaikan keseluruhan
rencana studi: penyampaian silabus,
bibliografi, tugas, penilaian, serta
kesepakatan teknis lain

2 JP Silabus

2 Pertemuan 2
Terminologi
Kemartiran

Mahasiswa memahami dan mengerti
makna dan etimologi kemartiran
Indikator:
1. Mahasisa mampu menjelaskan asal

usul kemartiran
2. Mahasisa mampu latarbelakang

kemartiran
3. Mahasiswa mampu membedakan

kemartiran dengan kematian biasa

1. Deosen menjelaskan asal usul
kemartiran

2. Dosen menjelaskan latarbelakang
kemartiran

3. Dosen menerangkan perbedaan
kemartiran dengan kematian biasa

2 JP Berardino, Angelo di (Ed.).
Patrologia, Vol. 3-5. Casale
Monferrato: Marietti, 1992.

3 Pertemuan 3
Alasan kemartiran

Mahasiswa memahami dan mengerti
alasan kemartiran
Indikator:
1. Mahasisa mampu menjelsankan

kriteria kemartiran
2. Mahasisa mampu menerangkan

pihak menjadikan kemartiran
3. Mahasiswa mampu menerangkan

alasan kemartiran

1. Deosen menjelaskan kriteria
kemartiran

2. Dosen menjelaskan pihak menjadikan
kemartiran

3. Dosen menjelaskan menerangkan
alasan kemartiran

2 JP .



4 Pertemuan 4
Bentuk teks kemartiran

Mahasiswa memahami dan mengerti
tiga bentuk teks kemartiran (passio,
narasi dan legenda)
Indikator:
1. Mahasisa mampu menjelaskan

bentuk teks passio
2. Mahasisa mampu menjelaskan

bentuk teks narasi
3. Mahasiswa mampu menrangkan

legenda dalam kemartiran
4. Mahasiswa mampu menjelaskan

hubungan atlit dengan kemartiran
dan bentuk kemartiran Polikarpus

1. Deosen menjelaskan bentuk teks
passio

2. Dosen menjelaskan bentuk teks narasi
3. Dosen menerangkan legenda dalam

kemartiran
4. Dosen menjelaskan hubungan atlit

dengan kemartiran bentuk kemartiran
Polikarpus

2 JP Drobner H. R. Patrologia,
Casale Monferrato: Marietti,
1998

5 Pertemuan 5
Alasan Hidup Monastik

Mahasiswa mampu mengetahui dan
menerangkan asal usul dan dan alasan
hidup monastik
Indikator:
1. Mahasiswa mampu mengetahui

latarbelakang hidup monastik
2. Mahasisa mampu mengetahui

alasan hidup monastik
3. Mahasiswa mampu dan mengetahui

tujuan hidup monastik

1. Dosen menerangkan latarbelakang
hidup monastik

2. Dosen menerangkan alasan hidup
monastik

3. Dosen menerangkan tujuan hidup
monastik

2 JP

6 Pertemuan 6
Eremit atau pertapa
pertama

Mahasiswa mampu mengetahui dan
menerangkan asal usul dan bentuk
eremitisme
Indikator:
1. Mahasiswa mampu mengetahui

latarbelakang eremit awal
2. Mahasisa mampu mengetahui

bentuk eremitisme
3. Mahasiswa mampu dan mengetahui

tujuan eremitisme

1. Dosen menerangkan latarbelakang
eremit awal

2. Dosen menerangkan bentuk
eremitisme

3. Dosen menerangkan tujuan
eremitisme

2 JP Bosio G., dal Covolo. E.,
Maritano. M. Introduzione ai
Padri della Chiesa, (Secoli I e
II). Torino: Sicietà Editrice
Internazionale, 1995.



7 Pertemuan 7
Tempat eremitisme

Mahasiswa mampu mengetahui dan
menerangkan tempat-tempat
eremitisme dan alasan pemilihan
tempat.
Indikator:
1. Mahasiswa mampu mengetahui

berbagai tempat eremitisme di
padang gurun

2. Mahasisa mampu mengetahui
alasan pemilihan tempat

3. Mahasiswa mampu dan mengetahui
manfaat tempat yang sangat
sederhana dan berbahaya

1. Dosen menerangkan tempat
eremitisme di padang gurun

2. Dosen menerangkan alasan pemilihan
tempat

3. Dosen menerangkan manfaat tempat
yang sangat sederhana dan berbahaya

2 JP

8 Pertemuan 8
UTS

Mahasiswa memapu menjelasakan soal-
soal UTS dalam bentuk tulisan. Jika ada
mahasiwa tidak hadir dengan alasan
yang benar, maka ia diberi ujian susulan
dalam bentuk lain

Dosen memberikan soal-soal Ujian Tengah
Semester untuk dikerjakan mahasiswa. Jika
ada mahasiswa tidak bisa mengikuti UTS
dengan alasan yang benar, maka dosen
memberikan ujian susulan dalam bentuk
lain

2 JP

9 Pertemuan 9
Bentuk hidup monastik

Mahsisa diharapakan mampu
menerangkan bentuk hidup monastik
Indikator:
1. Mahasiwa mengetahui

perkembangan hidup monastik
2. Mahasiswa mampu menerangkan

bentuk hidup monastik
3. Mahasiswa mampu menjunjukkan

hubungan pertapaan dengan hdup
monastik

1. Dosen menerangkan perkembangan
hidup monastik

2. Dosen menerangkan bentuk hidup
monastik

3. Dosen menerangkan dan menunjukkan
hubungan pertapaan dengan hdup
monastik dan rintangan yang dihadapi

2 JP Berardino, Angelo di (Ed.).
Patrologia, Vol. 3-5. Casale
Monferrato: Marietti, 1992.

10 Pertemuan 10
Kehidupan sehari-hari
eremitisme

Mahasiwa mampu mengerti pengisian
kehiduapn sehari-hari eremitisme
(pertapa)
Indikator:

1. Dosen menerangkan pengisian
keseharian eremitisme

2. Dosen menerangkan efisiensi atau
utilitas waktu

2 JP
Bellini E. I Padri nella
Tradizione cristiana, a cura di
Luigi Saibene. Milano: Jaca
Book, 1982.



1. Mahasiwa bisa menerangkan
pengisian keseharian eremitisme

2. Mahasiwa mampu menerangkan
efisiensi atau utilitas waktu

3. Mahasiswa bisa menerangkan
hubungan dengan dunia luar

3. Dosen hubungan dengan dunia luar

11 Pertemuan 11
Hidup monastik di
Eropa

Mahasiwa mampu mengerti
latarbelakang hidup membiara di Eropa
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan asal

usul hidup membiara
2. Mahasiwa mampu menerangkan

hubungan hidup membiara di Eropa
dengan pertapaan di Timur

3. Mahasiswa bisa menerangkan
kendala yang dihadapi hidup
membiara di Eropa

1. Dosen menerangkan asal usul hidup
membiara

2. Dosen menerangkan hubungan hidup
membiara di Eropa dengan pertapaan
di Timur

3. Dosen menerangkan kendala yang
dihadapi hidup membiara di Eropa dan
hubungannya dengan saat ini

2 JP Bosio G., dal Covolo. E.,
Maritano. M. Introduzione ai
Padri della Chiesa, (Secoli I e
II). Torino: Sicietà Editrice
Internazionale, 1995.

12 Pertemuan 12
Eksistensi dan
praeksistensi Gereja

Mahasiwa mampu mengerti pengertian
eksistensi dan praeksistensi Gereja dan
hubungannya dengan saat ini
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan

eksistensi Gereja
2. Mahasiwa mampu menerangkan

praeksistensi Gereja
3. Mahasiswa bisa menerangkan

hubungan praeksistensi-eksistensi-
keadaan saat ini

1. Dosen menerangkan eksistensi Gereja
2. Dosen menerangkan praeksistensi

Gereja
3. Dosen menerangkan hubungan

praeksistensi-eksistensi-keadaan saat
ini

2 JP

13 Pertemuan 13
Hubungan Gereja
denagan bahtera –
mempelai perempuan

Mahasiwa mampu mengerti simbolisme
bahtera dan Mempelai perempuan
(perawan) sehubungan dengan Gereja
Indikator:

1. Dosen menerangkan arti dan makna
Bahtera sehubungan dengan Gereja

2. Dosen menerangkan perawan atau
mempelai perempuan sehubungan
dengan Gereja

2 JP Bellini E. I Padri nella
Tradizione cristiana, a cura di
Luigi Saibene. Milano: Jaca
Book, 1982.



1. Mahasiwa bisa menerangkan arti
dan makna Bahtera sehubungan
dengan Gereja

2. Mahasiwa mampu menerangkan
perawan atau mempelai
perempuan sehubungan dengan
Gereja

3. Mahasiswa mampu mengerti
makna dan tujuan kedua
simbolisme (Bahtera – mempelai
perempuan)

3. Dosen menerangkan makna dan tujuan
kedua simbolisme (Bahtera – mempelai
perempuan)

14 Pertemuan 14
Kesatuan Gereja

Mahasiwa mampu mengerti nilai dan
tujuan kesatuan Gereja
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan

maksud dan tujuan kesatuan Gereja
2. Mahasiwa mampu menerangkan

kendala-kendala yang dialami dalam
periode Gereja awal

3. Mahasiswa bisa menerangkan nilai-
nilai kesatuan dalam hidup sehari-
hari

1. Dosen menerangkan maksud dan
tujuan kesatuan Gereja

2. Dosen menerangkan kendala-
kendala yang dialami dalam
periode Gereja awal

3. Dosen menerangkan nilai-nilai
kesatuan dalam hidup sehari-hari

2 JP

15 Pertemuan 15
Sosial Politik
kekaisaran

Mahasiwa mampu mengerti politik
kekaisaran terhadak Kristiani
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan sistem

politik kekaisaran keapda Kristiani
2. Mahasiwa mampu menerangkan

akibat politik kekaisaran
3. Mahasiswa bisa menerangkan

kodex dan peraturan menentang
dan mendukung Kristiani

1. Dosen menerangkan sistem politik
kekaisaran keapda Kristiani

2. Dosen menerangkan akibat politik
kekaisaran

3. Dosen menerangkan kodex dan
peraturan menentang dan mendukung
Kristiani

2 JP Drobner H. R. Patrologia,
Casale Monferrato: Marietti,
1998.



16 Pertemuan 16
UAS

Mahasiswa memapu menjelasakan soal-
soal UAS dalam bentuk tulisan atau
lisan. Jika ada mahasiwa tidak hadir
dengan alasan yang benar, maka ia
diberi ujian susulan dalam bentuk lain

Dosen memberikan soal-soal Ujian Akhir
Semester untuk dikerjakan mahasiswa. Jika
ada mahasiswa tidak bisa mengikuti UAS
dengan alasan yang benar, maka dosen
memberikan ujian susulan dalam bentuk
lain

2 JP

Dr. Edison R.L. Tinambunan
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KONTRAK KULIAH

I. Pengantar

1.1. Tujuan kuliah Patrologi

Mengetahui situasi Kristiani mulai dari abad pertama sampai dengan abad ke

delapan dan kehidupan Kristiani yang berguna untuk kehidupadan saat ini, bisa

dengan studi perbandingan atau kelangsungan.

1.2. Metode perkuliahan

Tematis untuk mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Penggunaan

teks-teks yang kita miliki, manual patrologi dan referensi lainnya.

1.3. Hubungan Patrologi disiplin kuliah lain

Merupakan dasar dari setiap disiplin teologi lainnya bahkan juga dalam bidang

filsafat terlebih-lebih platonisme dan stoicisme karena para Bapa Gereja yang

pertama sekali berhadapan dengan situasi konkrit yang berhubungan dengan

iman akan Yesus Kristus.

1.4. Metode pengolahan teks-teks para Bapa Gereja

II. Pengenalan Literatur

Teks-teks Resmi Patrologi:

1. Manuskrip (s/d abad ke-15)

2. Kumpulan teks Mauri (s/d abad ke-17)

3. Kumpulan teks PL (Patrologia Latina) /PG (Patrologia Greca) Migne (dari abad ke-19)

4. CCL (Corpus Cristianorum Latinorum/Grecorum, Brepols)

5. GCS (Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Leipzig)

III. Berbagai teks terjemahan dan literatur lain yang kita miliki

6. Edisi Kritik, seperti: SCh/SC (Sources Chrétiennes), NBA (Nuova Biblioteca

Agostiniana), BA (Biblioteca Ambrosiana), BGM (Biblioteca Gregorio Magno) dll.

7. Edinburgh, T&T Clark (bahasa inggris) di perpustakaan STFT

8. New York, Christian Heritage, (Bahasa Inggris)



9. New York, Christian Heritage, (Bahasa Inggris)

10. Manual Patrologi (perpustakaan Karmel dan STFT)

11. www.newadvent.org/fathers/

IV. Silabus:

DAFTAR ISI

KONTRAK KULIAH

DAFTAR ISI

MARTIR

1. Terminologi

2. Alasan kemartiran

3. Bentuk teks kemartiran

4. Atlet

5. Kisah Kemartiran Polikarpus (Salah satu kisah kemartiran)

KEHIDUPAN MONASTIK

1. Etimologi

2. Alasan untuk hidup monastik

3. Eremit pertama

4. Tempat

5. Bentuk hidup monastik

6. Kehidupan sehari-hari

7. Hidup monastik di Barat

8. Appendix

ECCLESIOLOGI

1. Existensi-Praexistensi

2. Ibu

3. Bahtera

4. Perawan/Mempelai Perempuan



5. Kesatuan

AGAMA, SOSIAL DAN POLITIK

(SESUDAH ABAD III)

1. Codex Teodosianus

2. Codex Iustinianus

3. Kalender

4. Pertunjukan

5. Pelarian

V. Ujian: Ujian akhir: ujian lisan atau tulisan.



MARTIR

Bahan Bacaan: Edison R.L. Tinambunan. “Pengampunan Martiriologi Awali”, Dosa dan

Pengampunan: Pergulatan Manusia dengan Allah, Gregorius Pasi, Peter Bruno Sarbini

(Eds.), (Seri Filsafat Teologi Widya Sasana, Vol. 26, 25. Malang: STFT Widya Sasana, 2016,

hlm. 193-206.

1. TERMINOLOGI

Martir berasal dari bahasa yunani μαρτύριον: kesaksian: berarti Kristiani menderita

bahkan mati karena iman.1 Para martir menjadi puncak pertunjukan bagi pagan; tetapi bagi

Kristiani kemartiran itu sendiri adalah kesatuan akan penderitaan, kematian dan

kebangkitan Kristus. Kesaksian ini dalah jalan yang paling sempurna untuk bersatu akan

Kristus yang menderita, mati dan bangkit. Dengan alasan ini, banyak orang tidak ragu untuk

menjadi martir dan menjadi suatu keinginan. Contoh, Origenes, waktu ia masih kecil,

bercita-cita menjadi martir walau keinginannya ini tidak tercapai karena dihalangi oleh

ibunya; maka ia menulis buku Tentang Martir. Di bukunya tentang Komentar pada injil

Yohanes mengatakan gambaran kemartiran dengan, “orang yang memberikan kesaksian

akan kebenaran baik itu melalui kata, perbuatan telah layak disebut dengan martir, tetapi

harus samapi dengan kematian. Kriteria umum orang bisa disebut dengan martir adalah dia

yang memberikan kesasian akan iman sampai menumpahkan daranya” (In Joan. II).

Berdasarkan gambaran umum ini, kirteria martir adalah: kesaksian, kebenaran yang

kemudian dispesifikasikan dengan kebenaran Kristiani, yang adalah iman. Kemudian St.

Thomas melengkapi kriteria ini dengan berkata, “martir adalah bukan hanya karena iman

akan Kristus, tetapi juga karena dalam semangat dan penjiwaan akan Kristus (2a. 2ae. Q.

124, art. 5). Dengan demikian aspek lain dari kemartiran (disamping kesaksian dan

kembenaran) adalah keadilan dan perdamaian yang ingin diciptakan.

1 Cf. Eusebius. H. E., 5, 2, 3-4.



2. ALASAN KEMARTIRAN

Gereja purba ditandai dengan hidup martir, mualai dari Kristus sampai pada saat

damai (dari kekaisaran terhadap Kristiani). Selama periode yang panjang itu, ada dua alasan

tuduhan untuk kemartiran.

 Kultus: Seseorang tidak melaksanakan kultus (penghormatan) atau melawan kultus,

dengan demikian tuduhan menghojat tuhan. Ingat Kristus dihukum mati oleh orang

Yahudi dengan alasan kultus, karena mengaku diri sebagai putra Allah. Contoh kedua

adalah Stefanus dalam proses “pengadilan” memiliki penglihatan akan surga, dan

bagi orang Yahudi hal ini adalah hojatan.

 Proselit: Karena seseorang diketahui menganut agama terlarang. Kristiani adalah

agama terlarang di kekaisaran sampai saat damai. Tuduhan yang diterima Kristiani

adalah: karena menjalankan praktik keagamaan terlarang itu, kannibalisme, incest,

tidak menghormati kultus kaisar, dengan demikian Kristiani mendatangkan mala

pada kota/kekaisaran, atau ditemukan memiliki barang-barang rohani seperti

Alkitab, salib dan lainnya.2

3. BENTUK TEKS KEMARTIRAN

 Kisah: Kisah adalah bentuk kemartiran paling kuno; Kristiani dihadapkan pada

pengadilan, baik itu pemerintah setempat atau pusat. Kemartiran lebih sering

dilaksanaan kalau pemerintah pusat mengunjungi pemerintah daerah, dan salah

satu atraksi utama dan yang lebih menarik adalah proses kemartiran, yang agak

panjang, karena harus menginterrogasi tertuduh. Biasanya dilaksanakan di stadion.

Contohnya, kisah martir Yustinus dan teman-temannya. Hal-hal ditanyakan:

2 Bahan bacaan, Edison R. L. Tinambunan. “Proselit – Penistaan – Perburuan: Sikap Kaisar Terhada
Kristiani Sampai dengan 313”, Mengabdi Tuhan dan Mencintai Liyan, Penghayatan Agama di Ruang Publik
yang Plural, Alphonsus Tjatur Raharso, Paulinus Yan Olla, Yustinus (Eds.), (Seri Filsafat Teologi Widya Sasana),
Vol. 27, 26. Malang: STFT Widya Sasana, 2017, hlm. 235-251.



identitas, doktrin, tempat berkumpul. Hakim memberikan kesempatan untuk

menyangkal iman, kemudian kalau tidak mau maka di hukum mati dengan melawan

binatang atau di bakar.

 Passio: Bentuk kemartiran mengungkapkan penglihatan ke surga, atau kehidupan di

surga; penglihatan ini memperkuat mereka untuk mempertahankan iman. Teks yang

paling kuno adalah passio dari Policarpus (167). Sebenarnya, Stefanus juga

mengalami hal yang sama. Kemudian para martir di Lione, Agape, Perpetua, Irene

dll.

Penglihatan Stefanus,

“Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati

mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus, yang penuh

dengan Roh Kudus, menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah

kanan Allah. Lalu katanya, ‘Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di

sebelah kanan Allah.’ Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak

menyerbu dia. Mereka menyeret dia ke luar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan

jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya

Stefanus berdoa, katanya, ‘Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku.’ Sambil berlutut ia berseru dengan

suara nyaring, ‘Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka!’ Dan dengan perkataan

itu meninggallah ia.” (Kis 7:54-60).

 Legenda: Kemartiran ini meninggalkan tulisan tentang kemartiran yang oleh

sejarawan menuliskannya dalam bentuk fantasi atau tendensi untuk

mengungkapkan semacam roman. Misalnya Apollonius, Martir Pionius dan Dasius

dll.

4. ATLET

Atlet adalah nama lain yang diberikan kepada para martir yang dijiwai oleh Alkitab;3

Atlet berjuang di stadion untuk memperoleh kemenangan, demikian seorang martir

3 Luk. 13: 24; 1Kor. 9: 24-27; Fil. 2: 16-17; 1Kol. 1: 29; 1 Tim. 6: 12; 2Tim. 2: 5; 4: 6-8; Ibr. 10: 32-34;
11: 33-40; 12: 1-2.



berjuang di stadion untuk memberikan kesaksian imannya, untuk memperoleh

kemenangan, yaitu kesatuan sempurna kepada Kristus.4

5. KISAH KEMARTIRAN POLIKARPUS (SALAH SATU KISAH KEMARTIRAN)

Ketika Polikarpus masuk ke stadion, ia mendengar suara dari langit,

“Jangan takut Polikarpus, engkau adalah manusia.”

Tidak ada orang melihat siapa yang berbicara, akan tetapi mereka yang hadir di stadion

tersebut mendengar suara itu. Setelah diperkenalkan kepada penonton mengenai yang akan

mengisi pertunjukan, stadion semakin gemuruh.

Setelah perkenalan, maka hakim menanyakan apakah ia sungguh Polikarpus. Setelah

Polikarpus menjawab “ya”. Kemudian hakim berkata,

“Kasihan anda yang sudah tua.”

Kemudian hakim melanjutkan dengan berkata,

“Sembahlah Kaisar! Bertobatlah dan katakan, Enyahlah ateis!”.

Polikarpus dengan penuh keberanian menatap para penonton, merentangkan tangan di

hadapan mereka sambil berlutut dan mengangkat mata sambil berkata,

“Enyahlah ateis!”

Akan tetapi hakim mendesak dan berkata,

“Sangkallah imanmu dan saya akan membebaskanmu dari tawanan pengikut

Kristus.”

Polikarpus menjawab,

“Selama 86 tahun saya melayani-Nya dan Ia tidak pernah mengecewakanku.

Bagaimana mungkin saya bisa menyangkal Raja, penyelamatku?”

Salah seorang dari hakim masih berusaha membujuk Polikarpus dengan berkata,

“Bersumpahlah kepada sang kaisar!”

Polikarpus menjawab:

4 1 Clem. 5, 1; Ignatius. Polyc. 1, 3; 2, 3; 3, 1; Eusebius. HE. 5, prol. 4; 1, 17, 19, 36, 42; Pass. Perp. 10;
Tertullianus. Mart. 3; Clemens Alexandria, Strom. 7, 3; Origenes. Exh. Mart. 1; Ciprianus. Ep. 58, 4 dan 8;
Pseudo Ciprianus. Spect. 2.



“Anda yakin bahwa kalian akan berhasil membujukku untuk menyembah kaisar,

sehingga anda berusaha untuk meyakinkanku; akan tetapi dengarlah perkataanku ini

bahwa saya adalah seorang Kristiani.pengakuan iman sederhana Jika anda ingin mengerti ajaran

Kristiani, pada suatu hari datanglah kepadaku dan dengarkanlah aku.”

Hakim berkata,

“Anda ingin menobatkan orang banyak!”

Polikarpus menjawab,

“Termasuk juga anda, saya mempunyai sesuatu yang hendak kukatakan;

sesungguhnya kami telah mendapat suatu kehormatan untuk memiliki kekuasaan

yang berasal dari Tuhan, jika kami tidak merusaknya; akan tetapi untuk orang

banyak, saya tidak pantas membela diriku di hadapan mereka.”

Hakim menjawab,

“Saya memiliki banyak binatang buas dan saya akan membuang engkau ke sana

untuk makanan mereka, jika kamu tidak mengubah pikiranmu.”

Polikarpus menjawab,

“Panggillah binatang itu, karena pendapat saya tidak akan berubah agar jangan yang

baik akan menjadi jelek, sementara itu lebih baik mengubah pendapat yang tidak

benar menjadi benar.”

Hakim sekali lagi berkata,

“Jika kamu tidak mengubah pendapatmu, saya akan menghancurkanmu dengan api,

seandainya kamu bisa melawan binatang-binatang buas.”

Polikarpus menjawab,

“Anda mengenyahkanku dengan api hanya untuk sementara dan api itu akan mati

segera; akan tetapi anda tidak mengetahui api penghakiman yang akan datang dan

hukuman sepanjang masa yang dipesankan kepada anda. Ayolah, lakukan!

Putuskanlah apa maumu!”

Sementara ia mengatakan semua ini dan banyak hal lain, ia pergi menghadapi nyala

api dengan penuh kegembiraan; matanya dipenuhi dengan sukacita, sehingga tidak

kelihatan seperti akan menghadap ajal, tidak terpengaruh akan kata-kata yang berusaha

menakut-nakutinya, sebaliknya hakim malah terheran-heran dan menyuruh utusannya ke



tengah-tengah stadion untuk meneriakkan, “Polikarpus telah mengakui bahwa ia adalah

Kristiani.”

Sesudah mengatakan hal tersebut semua orang Pagan dan Yahudi yang tinggal di

Smirna seakan kesetanan dan bersorak kepada Polikarpus, “Inilah guru dari Asia, bapa para

Kristiani, penghojat dewa-dewi kita dan telah mengajar orang agar tidak

mempersembahkan kurban kepada kaisar dan menghormati dewa dewi.” Oleh sebab itu

Filipus diminta agar mendatangkan seekor singa. Akan tetapi, hal ini tidak mungkin lagi

dilakukan, karena sebelumnya telah diadakan pertunjukan dengan binatang-binatang.

Oleh sebab itu semua mengelu-elukan agar Polikarpus dibakar hidup-hidup. Dengan

demikian terpenuhi apa yang telah dilihatnya pada penglihatan (sebelum diadili) yang

dikatakan keapda Kristiani bahwa ia akan dibakar hidup-hidup.

Semuanya berjalan dengan cepat, lalu orang-orang mengumpulkan kayu bakar dan

menuangkan minyak di atasnya. Orang Yahudi juga turut bersuka cita akan peristiwa ini.

Sementara orang mempersiapkan nyala api, Polikarpus mengganti pakaiannya

sendiri, ia membuka ikat pinggangnya dan membuka sandalnya. Banyak Kristiani selalu

menyertainya karena kekudusan hidupnya.

Setelah Polikarpus selesai mengganti pakaiannya, ia berjalan menghadap kayu yang

sudah menyala. Para serdadu ingin memakunya di atas kayu, agar ia tidak bergerak-gerak

pada saat dibakar, tetapi ia berkata,

“Biarkanlah saya seperti ini. Hal ini memberikan kekuatan kepadaku untuk

menghadap api; tanpa dipakupun aku akan tetap tenang/tidak meronta di atas nyala

api.”

Doa Polikarpus sebelum dihukum mati,

“Tuhan, Allah maha kuasa, Bapa hamba-Mu terkasih dan terberkati Yesus Kristus,

melalui-Nya kami telah menerima pengetahuan akan nama-Mu, Tuhan dari para

malaikat, kekuatan dari semua ciptaan dan semua orang benar yang hidup di hadirat-

Mu.

Saya memohon agar saya pantas menjadi martirmu saat ini untuk ditambahkan pada

bilangan para martir-Mu yang mengambil bagian pada piala Kristus untuk

kebangkitan dan kehidupan kekal jiwa dan turut serta pada kekekalan Roh Kudus.



Dengan mereka, semoga hari ini aku bisa datang ke hadirat-Mu bagaikan kurban

yang pantas, sebagaimana Engkau telah persiapkan dan tunjukkan sebelumnya dan

Engkau juga akan menyempurnakannya, Tuhan yang benar.

Oleh sebab itu apa saja kupersembahkan, memuliakan dan memuji-Mu melalui

imam abadi dan imam surgawi, Yesus Kristus, putra-Mu yang terkasih, degan

perantaraan-Nya, bersama-Nya dan dengan Roh Kudus, kemuliaan sekarang dan

pada abad-abad yang akan datang. Amin.”

Ketika Polikarpus mengatakan “Amin” untuk menutup doanya, para algojo

mendekatkan Polikarpus ke nyala api. Suatu nyala api begitu besar dan kami melihat suatu

nyala api luar biasa dan kami terpaku melihatnya; api yang disediakan itu menunjukkan kisah

seseorang.

Nyala api itu bagaikan sebuah kapal di tengah-tengah ombak yang ditiup angin dan

bagaikan sebuah tembok yang mengelilingi tubuh martir. Ia berada di tengah-tengah nyala

api bukan seperti daging yang dipanggang, tetapi bagaikan roti yang matang atau emas dan

perak yang bersinar di tungku. Kami juga mencium aroma yang mirip dengan kemenyan

yang dibakar atau wangi-wangian lain yang sangat berharga.

Akhirnya ketika dilihat bahwa nyala api luar biasa itu tidak sanggup membakar tubuh

Polikarpus, orang-orang terkuat diperintahkan untuk menusuk tubuhnya. Setelah itu banyak

darah mengalir dari tubuhnya dan memadamkan nyala api tersebut. Semua orang heran

melihat peristiwa itu dan menyadari bahwa terdapat banyak perbedaan antara orang yang

tidak percaya dan yang tidak percaya.

Satu dari antara mereka itu adalah Polikarpus, yaitu bagi perjalanan hidup kami

(Kristiani) adalah seorang guru apostolis dan profetis, uskup Gereja Katolik Smirna, dengan

demikian setiap kata yang keluar dari mulutnya telah terbukti dan akan terwujud.5

5 Victor Saxer. Atti dei martiri dei primi tre secoli, (Secocda edizione). Padova: Edizioni Messaggero
Padova, Padova, 1989, hal. 47-53.



KEHIDUPAN MONASTIK

1. ETIMOLOGI

Monastik/monakeisme berasal dari kata: μοναχός: hanya satu jalan; hanya dengan

satu cara; kemudian μοναχικός: monastik, hidup monastik. Pada awalnya kehidupan

monastik dikenal dengan dua cara, baik itu kehidupan sendiri (kita kenal dengan kehidupan

eremit)6 dan kehidupan bersama yang jauh dari tempat tinggal/kota atau desa.

2. ALASAN UNTUK HIDUP MONASTIK

Para ahli mengemukakan beberapa alasan kelahiran hidup monastik atau

eremetisme. Kelanjutan tradisi ibrani yang telah ditemukan dalam PL, (ingat kelompok

Esseni yang memiliki ciri khas hidup monastik). Dalam PL, kehidupan monastik telah menjadi

hal yang biasa dilaksanakan. Elia adalah model pertama untuk melaksanakan cara hidup ini,

sehingga bayak mereka yang pergi ke Gunung Horeb St. Catarina dan ke Gunung Karmel,

(ingat akan penemuan Qumran).

Kelanjutan dari tradisi para rasul; pengikut Kristus telah melaksanakan kehidupan

monastik untuk mengikuti jejak-Nya, untuk menyatukan diri dengan sempurna dengan-Nya

atau jalan sempurna. Hidup eremit dan monastik ini adalah alternatif lain dari kemartiran

yang pengertian ontologinya tetap sama yaitu perjuangan untuk melawan musuh, akan

tetapi musuh yang dihadapi bukan musuh fisik tetapi setan dan terlebih-lebih diri sendiri.

Sebenarnya diri sendiri adalah musuh paling sulit untuk dikalahkan.

Hasil buah iman dijiwai oleh Injil Kristus. Antonius, belum ada 6 bulan sesudah

kematian orangtuanya, sebagaimana sudah menjadi kebiasaanya pergi ke gereja,

6 Eremit berasal dari: ὲρημιτίς= orang yang menyendiri; ὲρημία= kesunyian, menyendiri. Termin lain
yang biasa digunakan dalam hidup monastik: άσκησισ (kata kerja: ασκέω)= askese, latihan, praktik; .εκ-στᾶσις:
perpindahan, pelatihan, di luar dirinya sendiri; “μυστικός=mystikos” yang sudah digunakan dalam bahasa
Indonesia dengan kata mistik: menutup, diam, tidak berbicara.



melaksanakan apa yang didengarnya dari Alkitab dan merenungkannya, sebagaimana para

rasul meninggalkan rumah mereka untuk mengikuti Kristus,

“Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu

Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau,

sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, ‘Mari, ikutlah Aku, dan kamu akan

Kujadikan penjala manusia.’ Lalu merekapun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti Dia. Dan

setelah Yesus pergi dari sana, dilihat-Nya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus

dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam

perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu

mengikuti Dia” (Mat 4:18-22 dan pararelnya).

Demikian juga Kisah Para Rasul yang mengungkapkan bahwa Kristiani menjual harta benda

mereka dan diberikan kepada mereka yang membutuhkannya,

“Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah

kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-

bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan

dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam Bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah

masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati.” (Kis

2:44-45).

Pada suatu saat, ia masuk ke gereja dan mendengarkan Kitab Suci yang berkata,

“Kata Yesus kepadanya: ‘Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan

berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian

datanglah ke mari dan ikutlah Aku.’” (Mat 19:21; bdk. Luk 18:22).

Kemudian Antonius pergi dan menjual apa yang dimilikinya yang diperoleh dari orangtuanya

dan memberikan kepada orang yang miskin.7 Bandingkan juga dengan Santo Fransiskus dari

Asisi.

7 Rufinus. Vita Antonii, 2-3.



Hidup monastik adalah salah satu bentuk kemartiran (martir putih, sedangkan

kehidupan martir disebut dengan martir darah/merah, karena menumpahkan darah) yang

menyatu dengan Kristus tidak dengan menumpahkan darah, tetapi dengan askese dan

puasa, (ingat sikap Origenes).

Alasan kurang diterima adalah politik, yaitu karena Kristiani mengalami

penganiayaan, sehingga melarikan diri dari kota dan menyendiri di tempat tersembui (fuga

mundi) dan pilihan utama adalah padang gurun. Alasan ini diberikan oleh beberapa orang.

3. EREMIT PERTAMA

Tidak usah heran bahwa para eremit pertama adalah awam; pada dasarnya mereka

tidak membutuhkan imam, karena mereka dikenal dengan pejuang untuk melawan setan

dan menganggap diri mampu menjadi pembimbing rohani. Dengan alasan ini imam/uskup

tidak dibutuhkan, kecuali untuk institusi (pengenalan). Dengan demikian banyak orang

datang untuk mencari mereka untuk bimbingan hidup.

4. TEMPAT

Tempat yang paling ideal untuk kehidupan monastik adalah padang gurun, sekitar

lembah sungai Nil. Alasan untuk memilih padang gurun, bukan untuk menjauhkan diri dari

pencobaan atau tantangan, melainkan sebaliknya, karena di padang gurun para pertapa

bergelut dengan setan; di padang gurun tidak ditemukan makanan, sulit ditemukan air, sulit

bertemu dengan orang; oleh sebab itu tantangan lebih besar berasal dari setan, (bandingkan

dengan Yesus mengalami cobaan dari setan di padang gurun); mereka juga tinggal disekitar

wadi. Sedangkan di Asia, karena padang gurun tidak banyak ditemukan, maka para eremit

pergi ke luar kota dan ada bertapa di atas pohon, di gua dan di atas menara.



5. BENTUK HIDUP MONASTIK

 αναχώρησις (anachoresis): menyendiri/pergi menyendiri dan juga disebut tempat

menyendiri. Jadi anachoretik adalah orang yang menjauhkan diri dari keramaian kota

dan pergi menyendiri di tempat yang sunyi, biasanya di padang gurun di sekitar wadi.

Dalam bahasa modern orang yang menyendiri ini diberi panggilan eremit yang

artinya sama (lihat etimologi eremit pada pembahasan sebelumnya).

 κοινός βίος (koinos bios/hidup bersama) = caenobio (cenobit) berasal dari etimologi

Yunani dengan arahan pengertian yang sama: artinya hidup bersama; cara hidup ini

bisa dibandingkan dengan kehidupan membiara pada saat ini.

Pada dasarnya kedua cara hidup ini, anakoretik dan caenobit, dilaksanakan segaligus

oleh para eremit, karena disamping kehidupan menyendiri, juga melaksanakan kehidupan

bersama. Dengan alasan ini maka disebut kehidupan monastik, karena walaupun hidup

menyendiri, toh eremit tersebut tidak bisa dipisahkan dari kehidupan komunitas

(bandingkan dengan cara hidup membiara saat ini yang praktis memiliki anakoretik dan

caenobit sekaligus).

6. KEHIDUPAN SEHARI-HARI

 Pencobaan: Pencobaan utama yang dialami para eremit di padang gurun berasal dari

setan yang berusaha menjatuhkan mereka dengan berbagai cara. Cara yang paling



biasa digunakan adalah dengan penampilan setan dalam sosok perempuan, baik itu

dalam mimpi maupun sebagai tamu para eremit. Ini bisa dimengerti karena para

eremit jarang bertemu dengan perempuan, misalnya Johannes Likopolis baru

bertemu dengan perempuan sesudah 40 tahun sebagai eremit; kemudian seorang

lagi yang tidak disebut namanya, bertemu dengan perempuan sesudah 60 tahun.

Tentu banyak eremit sering bertemu dengan wanita, karena mereka selalu

membawa hasil kerja untuk diperdagangkan ke kota atau ke pasar.

 Sikap pada perempuan: Sikap para eremit kepada para perempuan: extrimis, biasa

dan luar biasa; dalam arti: ada eremit menolak samasekali untuk bertemu dengan

perempuan, karena menganggapnya sebagai halangan untuk hidup eremit. Ada

eremit menjamu para perempuan seperti tamu biasa yang berkunjung atau meminta

bimbingan rohani. Ada juga eremit memiliki kemampuan untuk menyembuhkan,

dan perempuan juga menjadi pasien mereka. Misalnya: Johannes Likopolis

menyembuhkan mata dari seorang isteri; Antonius bisa menyembuhkan penyakit

dari jauh, juga kaum perempuan; Longinus menyembuhkan tangan seorang

perempuan yang menyodorkannya melalui jendela ke selnya; ia juga tidak ragu-ragu

meraba dada seorang perempuan yang sakit pernapasan; Makarius menggosok

dengan minyak seorang perempuan yang kerasukan setan selama 20 hari. Ini berarti

bahwa sikap para eremit kepada perempuan, tergantung dari kepribadian para

eremit; yang penting adalah para eremit berusaha untuk menolong semua orang,

termasuk kaum perempuan.

 Gua/liang: Di padang pasir di Mesir, tanpa tempat berlindung dari sengatan matahari

pada siang hari, dingin pada malam hari, angin, hujan dan serangan binatang liar,

adalah tidak mungkin. Oleh sebab itu gua atau liang yang dimodifikasi sedemikian

rupa menjadi tempat yang paling ideal dan gampang ditemukan di sepanjang sungai

Nil atau di lembah-lebah dimana ditemukan wadi, menjadi pilihan utama para

eremit.



 Pondok: Kadang-kadang para eremit sulit menemukan gua, di sekitar lembah wadi,

dengan demikian, mereka mendirikan pondok untuk tempat berlindung. Di lembah-

lembah wadi di Mesir, gampang ditemukan air; cukup menggali sekitar 10 meter, air

sudah ditemukan walau kadang asin, tetapi bagi seorang eremit, sudah lumayan

daripada tidak ada. Kadang-kadang banyak eremit mendirikian gubuk mereka jauh

baik itu dari wadi/sungai maupun dari pemukiman untuk menjaga keheningan.

Seroang eremit anonim mengatakan bahwa ia harus mengambil air sejauh 10 km

dari pondoknya; yang lain mengatakan sejauh 70 km. Johannes Swarf mengatakan

bahwa ia harus mengambil air setiap malam untuk menghindari panas terik matahari

karena jarak tempat sumber air. Para eremit setiap hari minggu pergi misa ke gereja

bersama dengan umat, dan biasanya berjalan berjam-jam untuk sampai ke gereja,

bahkan ada eremit berjalan sampai satu hari; dan sepulangnya mereka membawa

bekal, terutama air untuk satu minggu. Paphnutius misalnya, harus berjalan kaki

setiap hari minggu sejauh 10 km untuk menghadiri misa dan mendapatkan bekal

selama satu minggu. Biasanya setiap eremit memiliki satu gubuk/cel yang hanya

memiliki satu kamar; kadang juga dua kamar, tetapi kamar yang bagian dalam adalah

untuk tempat berdoa dan tidur sedangkan kamar bagian luar untuk kerja tangan atau

menyambut tamu.



 Tamu: Para eremit yang memiliki kamar dalam dua bagian, tidak mengalami

kesulitan untuk menyambut tamu, karena satu bagian digunakan untuk menerima

pengunjung; sedangkan eremit yang hanya memiliki hanya satu kamar, menyambut

tamu di pintu atau di jendela. Kalau ada orang ingin menjadi murid atau pengikut

seorang eremit, maka cel baru didirikan, dan dalam satu hari sudah selesai. Biasaya

pondok terbuat dari batu atau bata atau tanah liat.

 Pintu dan Jendela: Biasanya pondok memiliki pintu kecil yang ditutup dengan batu

atau kain; jarang pondok memiliki pintu dari kayu, karena di padang gurun termasuk



barang yang sangat mahal. Alasan pintu kecil adalah untuk menjaga agar udara panas

dan dingin tidak terlalu banyak masuk ke pondok. Biasanya pondok tidak memiliki

ventilasi untuk menghindari kedua hal ini. Sedangkan jendela, yang juga kecil,

digunakan untuk menerima tamu/pengunjung, komunikasi ke luar, menerima bahan

makanan yang diberikan para pengunjung, memberikan nasehat, memberikan

berkat atau menyembuhkan. Para tamu tidak bisa masuk ke pondok. Misalnya

Johannes Lykopolis memperoleh kebutuhan hidup dan menolong pengunjung

selama 30 tahun, tanpa keluar dari pondoknya dan setiap hari Sabtu dan minggu, ia

selalu berada di jendela untuk menjamu para pengunjung. Theon, selama 20 tahun

tanpa keluar dari pondoknya dan memberikan berkat dan menyembuhkan banyak

orang dari jendelanya.

 Tembok: Tidak jarang eremit juga mendirikan tembok di sekitar pondok, untuk

melindungi eremit dari serangan para perampok, pencuri dari hasil kerja, dan juga

untuk menjaga ketenangan kalau tempat eremit sudah dikelilingi pemukiman.

Model ini kemudian dibawa ke Barat yang juga kita kenal di biara klausura sekarang

ini.



 Pakaian/jubah: Para eremit pertama, tidak menghiraukan bentuk pakaian atau jubah

yang mereka gunakan, karena mereka menafsirkan secara letteral Kitab Suci untuk

mengikuti Krisuts, sperti, “Pergi, jual apa yang kau miliki dan ikutilah aku” atau

“Putera manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya.” Bahkan

beberapa eremit tidak menggunakan pakaian sama sekali; dan hal ini mungkin

dilaksanakan di padang gurun, karena eremit jarang bertemu dengan orang.

Misalnya Macarius menemukan dua eremit di padang gurun tanpa pakaian waktu

mereka sedang minum di sauatu wadi. Sulpicius Severus, hidup tanpa pakaian

selama 50 tahun. Lama kelamaan, para eremit menggunakan pakain, atau bisa

dikatakan jubah tetapi jarang dicuci, karena mengingat situasi di padang gurun. Kalau

mereka menemukan air/sungai, baru berendam dan kesempatan untuk mencucui

jubah. Bahkan buayapun menyingkir, karena tahu bahwa yang sedang mandi adalah

pertapa. Misalnya, Antonius, mencuci jubahnya hanya satu kali dalam hidupnya,

ketika ia pergi ke Alexandria untuk memberikan pengakuan. Biasanya mereka hanya

memiliki satu pasang jubah yang terbuat dari kulit binatang yang mengambil inspirasi

bentuk jubah Elia dan Johannes Pembaptis. Bagian luar jubah adalah kulit binatang,

kemudian bagian dalam yang berkenaan dengan tubuh, dilapisi dengan kain

semacam linen, untuk menghindari rasa sakit karena gesekan kulit binatang

tersebut. Kemudian dalam hidup monastik, jubah menjadi suatu simbol untuk

memasuki hidup ini secara resmi. Kalau si calon dianggap tidak layak untuk mengikuti

hidup ini, maka pemimpin mencopot jubah darinya, itu berarti tanda secara resmi



kelar dari kehidupan monastik. Perkembangan hidup monastik selanjutnya, para

eremit, memiliki dua jubah, satu yang bagus yang digunakan pada pesta dan hari

raya seperti hari Minggu, dan yang satunya kurang baik digunakan sehari-hari untuk

bekerja. Mereka juga sudah menggunakan skapulir dan kapus. Kelihatannya warna

jubah yang dominan adalah putih, walapun kemudian berubah menjadi coklat atau

hitam. Bagaimana dengan fungsi dan keadaan jubah saat ini?

 Sandal/kasut: Sandal sangat dibutuhkan di padang gurun baik itu pada siang hari,

untuk menghindari panas matahari yang memantul dari padang pasir, maupun pada

malam hari untuk menghindari dingin yang menggigit. Fungsi lain adalah untuk

menghindari sengatan binatang berbisa, seperti kalajengking yang sangat

berbahaya. Binatang berbisa ini banyak ditemukan di padang gurun. Tetapi jangan

lupa bahwa kaki para eremit, jarang sekali dicuci. Misalnya Antonius, menurut

Athanasius, tidak pernah mencuci kakinya.

 Rambut dan janggut: Para eremit tidak perduli akan rambut dan janggut, dan tidak

terpelihara kebersihannya, seperti halnya dengan pakaian. Abbas Yohannes

misalnya memiliki janggut seperti yang dimiliki Aaron. Abbas Or juga tidak kalah

menarik, karena dalam umurnya yang 84 tahun memiliki janggut seperti salju sampai

pada dadanya. Paulus dari Thebes memiliki rambut sampai pada engkel kakinya.

 Puasa: Di padang gurun para eremit melaksanakan puasa dan pantang yang

mengikuti tradisi Kitab Suci, baik itu Yesus sendiri maupun yang lain seperti:

Yohannes Pembaptis, Musa dan Elia. Beberapa eremit juga mengikuti tradisi Kitab

Suci yang berkenaan dengan durasi berpuasa tanpa makan dan minum selama 40

hari. Yakob berpuasa selama 40 hari tanpa makan dan minum di guanya setelah

mendapat pencobaan dari setan. Setelah ia menyelesaikan puasa, ia hampir mati.

Moses, berusaha melebihi 40 hari (42 hari), dan akhirnya dia bebas dari berbagai

pencobaan. Sarmatas bahkan sering melaksanakan puasa selama 42 hari. Akan

tetapi banyak eremit melaksanakan puasa hanya beberapa hari saja. Puasa selama

40 hari di padang gurun hanya bagi eremit tertentu saja. Kebanyakan eremit

mengatur puasa mereka, sehingga hidup mejadi suatu perjalanan puasa.



 Frekuesi makan: Seorang eremit Etiopia mengatakan, “Kalau ada orang makan satu

kali satu hari, dia itu seorang eremit; kalau makan dua kali sehari, dia itu orang suka

makan; kalau tiga kali atau lebih sehari, dia itu binatnag buas.” Mayoritas eremit,

hanya makan satu kali satu hari, yaitu pada siang hari. Bahkan beberapa eremit

makan satu kali dalam dua hari atau lebih. Misalnya Or dan Apollo makan setiap

enam hari, dan pada hari minggu makan bersama dengan saudara-saudara yang lain.

Akan tetapi, beberapa Abbas sering makan dalam sehari; karna ia harus menyambut

tamu dan sebagai rasa kekeluargaan, maka ia juga makan bersama dengan tamu.

Pada suatu ketika serang tamu berkunjung ke biara, dan mengatakan bahwa dia

kenyang sekali dengan makanan yang disediakan para tamu. Lalu sang Abbas

berkata, saya sudah ke-enam kali makan yang sama, toh masih belum merasa

kenyang. Akan tetapi, di luar masa prapaska kadang para eremit mengambil makan

siang pada jam 3 waktu kita (jam ke-sembilan); kalau eremit masih memiliki roti,

maka ada sesuatu yang dimakan sebelum tidur.

 Roti: Roti adalah makanan utama di padang gurun yang bisa disimpan sampai lama.

Setiap eremit, membawa bekalnya dari komunitasnya masing-masing ke tempat

pertapaannya untuk satu minggu atau membeli dari hasil kerja tangan. Para eremit

biasanya setiap hari minggu turun dari pertapaannya ke komunitas. Inilah saat-saat

bersama dengan komunitas. Sementara itu komunitas bisa mendapatkan roti dari

penjualan hasil kebun; atau setiap komunitas membuat roti untuk semua

anggotanya. Biasanya roti dibuat keras sehingga bisa tahan lama. Kalau

memakannya harus direndam dulu ke air dan membiarkannya sampai lembek atau

bahkan sampai hancur, sesudah itu membubuhi garam atau semacam kecap,

sehingga menjadi seperti sup, lalu dimakan dengan buah jaitun. Setiap eremit diberi

jatah dua roti satu hari, satu untuk sang eremit dan satunya untuk pengunjung. Kalau

tidak ada pengunjung, sang eremit memiliki makan malam.



Pohon jaitun

Buah jaitun yang siap dipanen

 Sayur-sayuran ditanam di kebun biara atau disekitar sel. Jenis sayur-sayuran yang

ditanam adalah yang bisa dimakan mentah yang dibubuhi garam dan buah jaitun

(lalapan/sledri) dan dimakan bersama dengan roti. Disamping itu, juga menanam

semacam kacang-kacangan yang bisa disimpan lama untuk jangka panjang.

 Minyak jaitun dan anggur. Minyak jaitun (biasanya digunakan untuk menggoreng

dan sebagai bumbu utama makanan termasuk lalapan) dan anggur (biasanya

diminum pada waktu makan baik itu malam dan siang) adalah tradisi mediteran,



tetapi tidak demikian halnya di padang gurun bagi para eremit, karena minyak jaitun

dan anggur termasuk makanan istimewa. Minyak jaitun memang digunakan para

eremit, tetapi untuk bahan penerang (teplok atau obor); sedangkan anggur untuk

perayaan misa. Akan tetapi kalau para eremit mendapat tamu atau pengunjung,

maka para eremit memberikan yang terbaik dengan menghidangkan gorengan,

lalapan dengan minyak jaitun dan kalau dibubuhkan lagi dengan tiga buah jaitun

sudah menjadi makanan istimewa, apalagi dengan sajian anggur. Kadang-kadang

pengunjung membawa minyak jaitun atau anggur, dan untuk penghormatan, eremit

juga menyajikan barang bawaan itu untuk disantap bersama dengan tamu. Kecuali

kalau ada yang sakit, maka para eremit lain menyajikan makanan yang lebih

istimewa, yaitu dengan bumbu minyak jaitun. Para eremit dengan penuh kesadaran

menghindari kedua jenis makanan ini, karena dianggap sebagai halangan untuk

askese. Pada hari paska dan minggu, beberapa komunitas para eremit menyediakan

kedua jenis makanan ini. Misalnya Palamon mengatakan bahwa ia tidak sampai hati

makan dengan minyak jaitun dan minum anggur sementara itu Kristus menderita

dan mati di salib.

 Aturan umum: Secara umum para eremit sadar bahwa ada aturan umum untuk

makan, “Mengambil dan memakan apa yang dibuthkan untuk menopang tubuh yang

tidak akan pernah terpuaskan.” Alasannya ialah bahwa setan berusaha untuk

mengganggu para eremit melalui acara ini. Setan pertama-tama menyapa dengan

hal-hal duniawi, kemudian menyemukan kita dengan mengurangi abstinensi

(moderat atau ugahari, menahan diri) dan kemudian membutakan mata. Kadang

para eremit tidak kekurangan makanan dan minuman berkat para pengunjung.

Untuk tidak mengaburkan tujuan utama menjadi eremit, dibutuhkan aturan umum

utuk makan.

 Kehidpan sel: Kalau kita mendengar kata sel, bayangan mengarah pada penjara,

tempat para tahanan tinggal, terkunci, terisolasi, tidak ada kontak dengan orang luar,

keadaan terpaksa tinggal di dalam sel. Sebenarnya saat ini kata sel ini tidak cocok

dengan kehidupan para eremit; mungkin kata yang paling cocok untuk digunakan

adalah pondok, karena para eremit tidak terisolasi dari dunia luar, tidak terkunci, ada



kontak dengan orang lain dan tidak ada paksaan untuk tinggal di dalamnya, suatu

keinginan dan kebutuhan. Di dalam pondok biasanya hanya ditemukan semacam

tikar untuk tempat duduk dan sejenis bantal untuk tempat berlutut, menulis dan

membaca. Para eremit duduk seperti kaum muslim berdoa, dengan demikian,

kadang butuh penopang supaya duduk tahan lama. Para eremit biasanya lebih suka

tinggal di pondok daripada di luar pondok, karea di luar banyak pencobaan datang,

menjaga ketenangan agar tidak diganggu para pengunjung. Sesudah abad V,

pengunjung padang gurun sudah mulai ramai. Para Abbas juga menganjurkan para

eremit untuk selalu tinggal di sel dengan alasan: kalau mereka tinggal di sel untuk

berdoa, makan, minum dan tidur maka Tuhan akan menganugerahkan pertolongan

dalam bentuk makanan sehari-hari. Abbas Moses mengatakan bahwa untuk

mengajarkan segala sesuatu yang baik, harus tinggal di sel. Abbas Serenus

mengatakan kepada para eremitnya, kalau kalian tinggal di sel, kalian akan

mendapat ketenangan (apátheia). Mengapa para eremit bisa tinggal di sel bertahun-

tahun? Ada rasa keinginan dan kebutuhan untuk tinggal (bisa dibandingkan dengan

orang yang berpacaran atau yang berkungjung yang selalu ada keinginan dan

kebutuhan untuk bersama, demikian juga para eremit selalu memiliki keinginan

bersama dengan Tuhan yang ditemukan di dalam sel). Bisa dikatakan bahwa sel

adalah tempat kemesraan. Dengan rasa keinginan ini, para eremit tidak merasakan

jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu hingga tahun demi tahun berlalu.

Sebaliknya para eremit yang sudah merasa bosan tinggal di pondok, cobaan semakin

gampang datang, dan dengan cepat bisa meninggalkan hidup eremitnya, (hal ini bisa

dibandingkan dengan kehidupan membiara sekarang ini, kehidupan berkeluarga,

kalau tidak ada rasa keinginan untuk hidup bersama lagi, maka timbul keinginan

untuk mencari dunia lain, dan pada situasi seperti ini setan semakin mendorong

untuk lebih jauh; buta akan abstinensi).

 Buku: Pada abad ke-tiga, para eremit mengalami kesulitan untuk memperoleh buku.

Untuk mengatasinya, mereka saling meminjamkan buku, mendikte buku ke atas

papirus dalam bentuk codex (bukan volumen, alasannya untuk lebih gampang

membuka dan menghafalkan ayat-ayat Kitab Suci, terlebih-lebih Kitab Mazmur) dan



kadang diberi figura yang bagus. Buku ini ditulis untuk digunakan sendiri dan kadang

dihadiahkan pada pengunjung. Kadang juga dijual, untuk kebuthan mereka dan

untuk menolong orang miskin. Tidak jarang pencuri mencuri buku-buku para eremit

dan dijual dengan harga mahal. Para eremit juga membaca buku pada waktu

senggang mereka, siang dan malam. Kemudian pada abad ke lima, komunitas para

eremit menghasilkan buku-buku yang sangat berharga dalam tradisi hidup monastik

dan juga kehidupan Kristiani yang ditulis dalam bahasa coptik (bahasa asli di Mesir

bagian pedalaman); setiap komunitas para eremit juga memiliki perpustakaan.

Sayang sekali semua buku-buku ini musnah dibakar oleh kaum Muslim pdada akhir

abad VI dan awal abad VII. Kita memperoleh tradisi hidup monastik ini dari mereka

yang berkunjung ke Mesir seperti: Johannes Cassianus, Hironimus, Atanasius,

Basilius dll.

 Doa: Epiphanius mengatakan bahwa eremit yang sesungguhnya harus selalu

memiliki Kitab Mazmur yang merupakan suatu doa di dalam hatinya. Artinya bahwa

para eremit mendaraskan Kitab Suci sambil bekerja. Aktivitas ini menjadi kebiasaan

para eremit. Alasannya, menurut Evagrius, tidak memberikan resep (petunjuk) secra

terus menerus untuk bekerja, berpuasa, tetapi suatu aturan untuk berdoa tanpa

henti-hentinya. Doa menjadi explisit dan kuat kalau para eremit berhenti bekerja

tangan dan berdiri, merentangkan tangan ke surga sambil berlutut. Memang benar

bahwa frekuensi doa tergantung dari masing-masing eremit, situasi, inspirasi yang

menentukan jumlah frekuensi berdoa. Misalnya: Musa berdoa setiap hari sebanyak

50 kali, Evagrius 100 kali, Paulus dari Phreme 300. Apollo berdoa sambil berlutut

seratus kali setiap malam sedangkan pada waktu siang lebih dari jumlah itu. Doa

yang sering didoakan adalah “Bapa Kami” dan meminta pengampunan dosa.

 Ibadat harian: Pada awalnya, para eremit tidak membagi-bagi ibadat harian, karena

mereka berdoa sepanjang hari dan bahkan sepanjang malam. Mereka mengikuti

tradisi para rasul, yang di-inspirasi dari malaekat. Kemudian pada abad IV, sesudah

perkembangan kehidupan monastik, para eremit perlu menentukan waktu untuk

berdoa bersama. Dengan demikian, ditentukan ibadat pagi dan sore dengan

mendoakan 12 Mazmur; dan akhirya ke-12 mazmur dibagi untuk acara doa



sepanjang hari. Kadang, kalau eremit berkumpul dua atau tiga orang saja, salah satu

mempersiapkannya sebelumnya untuk dinyanyikan dan yang lain mendengarkan.

 Kegiatan malam: Pada umumnya para eremit mengisi malam hari dengan tiga bentuk

kegiatan yang diungkapkan oleh Pacomius: Berdoa dari sore hari sampai dengan

tengah malam kemudian tidur sampai pagi; atau tidur dari sore sampai tengah

malam kemudian berdoa sampai pagi; atau tidur dan berdoa silih berganti, demikian

selanjutnya dari sore sampai pagi. Akan tetapi ada beberapa orang yang berdoa

sepanjang malam. Misalnya, Moses berdoa sepanjang malam di dalam selnya selama

6 tahun. Elpidus, bahkan selalu berdoa sepanjang malam di dalam selnya. Sarmatas

memiliki hidup lebih lunak dibandingkan dengan kedua eremit sebelumnya, karena

dia hanya beroda sepanjang malam selama periode masa puasa. Biasanya para

eremit tidur di atas semacam tikar atau tanpa tikar. Kadang ada eremit tidur dengan

duduk, misalnya Pacomius dan saudaranya Johannes. Bessarion dan Macarius tidak

pernah berbaring kalau tidur.

 Membaca adalah bukan suatu acara yang umum ditemukan diantara para eremit,

karena harga buku mahal pada saat itu dan karena tidak semua eremit biasa

membaca. Dengan demikian para eremit lebih suka mendengarkan bacaan yang bisa

dibacakan oleh eremit yang tahu membaca atau pada waktu misa, kemudian para

eremit berusaha mengingatnya sepanjang hari. Disamping itu bacaan juga terbatas,

yaitu Kitab Suci dan jarang ditemukan terjemahan dalam bahasa setempat; dan

jarang orang bisa membaca dan mengerti bahasa Yunani. Misalnya, Antonius selalu

medengarkan dengan sangat perhatian semua bacaan pada hari minggu dan tidak

pernah tertidur selama di gereja. Banyak eremit turun pada hari Sabtu dan Minggu

dari sel ke paroki untuk menghadiri misa dan mereka berusaha mengingat bacaan-

bacaan untuk bekal selama satu pekan.

 Ruminasi (memamah biak) adalah metode untuk mengingat Kitab Suci, dengan

demikian metode ini menjadi suatu sistem yang kita kenal dalam tahap lectio diuna.

Ruminatio artinya, para eremit berusaha mengingat dan mengulang kata atau

kalimat atau isi dari bacaan sepanjang hari sementara mereka melaksanakan kerja

tangan. Misalnya, Daniel bisa me-ruminasi 10.000 ayat Kitab Suci setiap hari. Lucius



selalu meruminasi ayat pertama Mazmur 50 (51); Sedangkan Paulus lebih suka selalu

mengulang “Kasihanilah aku Tuhan”; Isak lebih suka mengingat ayat pertama dari

Mazmur 69 (70); Sedangkan Isodorus lebih suka akan, “Jesus kasihanilah aku, Jesus

tolonglah aku, Tuhan berkatilah aku”. Kadang kalau para eremit di sel, sering

mengulangi dengan suara yang agak keras, sehingga para tamu bisa menguping,

bahkan kadang bisa terdengar sampai ke sel eremit yang lain yang tentu

menguntungkannya.

 Kerja tangan adalah bukan yang utama, melainkan untuk mengisi waktu senggang

dan untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Kerja tangan para eremit pertama

adalah membuat tali dari palem; daunnya direndam di air supaya lunak, kemudian

diuntai menjadi tali yang kemudian bisa dijadikan tikar atau keranjang untuk dijual

atau dipakai sendiri. Ada juga eremit mengisi waktunya dengan mengumpulkan batu

untuk membentuk sel bagi eremit baru.

 Sakit: Beberapa eremit memiliki umur panjang; misalnya: Amoun dari Nitria 62

tahun; Pamdo dan Serapion 70 tahun; Paphnutius 80 tahun; Benjamin 81 Tahun;

Isodorus meninggal pada umur 85 tahun; Cronides dari Nitria, Elias dari Thebaid,

Copres dan Macarius dari Mesir memiliki umur 90 tahun; Markus hampir sampai

pada umur 100 tahun; Chaeremon lebih dari 100 tahun; Antonius meninggal pada

umur 105 tahun; Moses dan Pachon memiliki umur 110 tahun; Paulus meninggal

pada umur 113 tahun. Tetapi tidak jarang juga para eremit memiliki umur yang

pendek. Beberapa para eremit memiliki kesehatan baik, misalnya Antonius pada saat

dia meninggal giginya masih lengkap, matanya masih bening, kaki dan tangannya

masih sempurna kesehatannya, bahkan kelihatannya dia lebih sehat daripada eremit

lain. Akan tetapi beberapa eremit memiliki kesehatan minim, bahkan sakit-sakitan.

Jenis penyakit pada umumnya adalah lever, sakit perut, karena terlalu banyak

melakukan askese. Kalau para eremit sakit-sakitan, eremit lebih sehat

memperhatikannya dengan mengantar makanan. Alasan berikutnya beberapa para

eremit tidak peduli akan kesehatan, dan juga mau berpartisipasi akan penderitaan

Kristus yang lebih keras. Tidak jarang Abbas harus keliling ke sel-sel para eremit



untuk mengontrol apakah ada eremit sakit, dan kalau dia keliling tidak pernah lupa

membawa obat dan makanan bergiji seperti buah anggur dan buah-buahan lainnya.

 Kematian: Para eremit datang ke padang gurun untuk menunggu tanah terjanji;

sehingga mereka tidak takut akan sakit bahkan akan kematian. Bagi mereka hidup

setiap hari adalah seperti sedang meninggal, artinya selalu siap sedia untuk

meninggal. Misalnya Evagrius dan Macarius mengatakan bahwa para eremit selalu

bepikir bahwa besok akan meninggal. Bahkan seorang eremit tua berpikir bahwa dia

bisa mati setiap saat. Yang lain mengatakan bahwa dia selalu menuggu kematian

siang dan malam. Seorang lagi mengatakan kepada tubuhnya, “Engkau akan mati

dan apakah saya mati besok atau tidak.” Sikap ini adalah suatu metode untuk

menghindari patah semangat dalam hidup ini. Beberapa eremit mengetahui saat

meninggalnya. Johannes Likopolis berkata bahwa seorang eremit mengatakan

kepada eremit yang lain bahwa dia akan meninggal tiga hari lagi. Apa yang

dikatakannya itu benar, sesudah hari ketiga ia meninggal. Tetapi kebanyakan eremit

tidak mengetahuinya, dan banyak eremit sudah mempersiapkan diri tetapi kematian

tidak kunjung datang, dan dia menangisi dirinya. Ada seorang eremit yang namanya

tidak disebutkan, sudah hampir meninggal dan para eremit lain sudah berkumpul di

sekelilingnya sambil menangis. Kemudian sang eremit membuka matanya dan

tertawa tiga kali. Kemudian seorang eremit bertanya kepadanya mengapa tertawa

tiga kali dan jawabnya, “Pertama, saya tertawa karena kalian belum siap untuk

meninggal; kemudian saya tertawa kedua kalinya karena kalian takut meninggal;

saya tertawa ketiga kalinya karena saya melepaskan diri dari kerja dan pergi

istirahat.”

 Cara meninggal: Pada umumnya kalau ada eremit yang mau meninggal, para eremit

lain mengelilinginya dan mendoakannya. Akan tetapi, eremit yang sudah tahu saat

ajalnya tiba, ia menyendiri dan meninggal di sana. Bahkan ada eremit meninggal di

selnya tanpa diketahui eremit lainnya dan ditemukan oleh pengunjung. Bagi para

eremit, cara meninggal itu tidak penting, tetapi yang penting adalah mendapatkan

tanah terjanji. Beberapa eremit meninggalkan nasehat atau pesan-pesan kepada

eremit lain, sebagaimana halnya dengan keadaan kita sekarang ini.



 Pemakaman: Ada berbagai cara pemakaman para eremit; cara pertama, dengan

menggali padang pasir dengan tidak begitu dalam dan kemudian memakamkannya

di situ; dan tidak jarang binatang buas menggali dan memakan jenazah eremit ini;

cara kedua dengan memperisapkan pemakaman dengan baik, memandikan jenazah

membungkus dengan kain linen dan memakamkannya di pemakaman, karena

menurut mereka ini, orang meninggal juga membutuhkan perlakuan yang baik.

Bahkan pada suatu ketika saat memasukkan jenazah eremit ke dalam makam,

seorang eremit menanyakan kepada eremit yang meninggal, “Apakah sudah cukup

sedalam ini?” Lalu dari liang kubur menyahut, “Sudah, terimakasih!” Ada juga erimit

dimakamkan di atas bukit atau gunung, karena menurut tradisi orang Mesir,

pemakaman harus dilaksanakan di atas bukit yang jauh dari tempat tinggal dan jauh

dari genangan air (ingat akan piramit yang sebenarnya adalah tempat pemakaman

yang didirikan diatas bukit). Lalu ada eremit meminta jenazahnya dibuang di padang

gurun, supaya dimakan binatang buas, sebagai silih akan dosa-dosanya kepada

Tuhan. Cara pemakaman tidak penting bagi para eremit, yang penting adalah bahwa

jiwa mereka hidup bersama para malaekat di surga dengan iringn para malaikat

bersama para martir. Inilah harapan dan tujuan para eremit pergi ke padang gurun.

7. HIDUP MONASTIK DI BARAT

Kehidupan monastik di Barat dibawa dari Gereja Timur, karena pada awal abad ke

IV, banyak orang dari Barat mengadakan perjalanan ke Timur dan melihat bahwa hidup

monastik adalah cara yang baik untuk mengikuti Kristus. Cara ini diterapkan di Barat dengan

situasi berbeda. Di Barat, padang gurun tidak ditemukan, lalu kehidupan monastik

dilaksanakan di daerah-daerah sunyi di berbagai pulau kecil-kecil, jauh dari keramaian

penduduk. Di biara, para eremit, disamping melaksanakan pekerjaan sehari-hari, doa

bersama dan pribadi (lectio divina) juga mempelajari Kitab Suci, dan lama kelamaan biara

menjadi pusat studi, pusat liturgi dan menulis berbagai manuskrip dan buku liturgi.

Kemudian dari abad pertengahan, muncul Universitas, yang kemudian mengambil alih posisi

biara. Para eremit juga kadang-kadnag mendirikan biara di dekat katedral (St. Petrus, St.



Laurentius dan St. Sebastianus), untuk melaksanakan pelayanan di gereja, seperti koor dan

liturgi lainnya. Pada tahun 800, sudah ada kira-kira 46 bira di kota Roma.

Biara pertama yang ditemukan di Italia didirikan oleh Eusebius di Vercelli pada

pertengahan abad IV, kemudian di Bologna dan Verona, Aquileia (Trieste) sekitar tahun 370.

Paulus di Nola mendirikan biara juga di Nola (dekat Napoli). Kemudian pada abad V,

Benediktus mendirikan dua biara di Subiaco dan Monte (Gunung) Cassino yang kita ketahui

dari buku Dialogi 2 Gregorius Agung. Pada abad ke VI, sudah bayak ditemukan bira di Italia,

termasuk yang didirikan oleh Gregorius Agung yang bernama biara St. Andreas di bukit

Coelius. Cassiadorus mendirikan biara di Vivarium, dekat Scylacium, Calabria pada tahun

583. Kemudian di Gallia (Prancis) juga sudah ditemukan biara pada abad IV di Tours yang

didirkan oleh uskupnya Martinus, kemudian di Poitiers, kemudian di Marsiglia pada abad V

oleh Johannes Cassianus. Kemudian di Iberia (Spanyol) sudah dimulai pada akhir abad IV di

Tarragona; pada abad VI dimulai di Braga, Seviglia. Di Cartago, sudah banyak para perawan

yang hidup di bira pada abad ke IV, kemudian pada akhir abad ini (397), Agustinus

menambahkan lagi untuk para laki-laki dan perempuan. Di Irlandia dimulai oleh Patritius

yang meninggal pada tahun 461, sedangkan di Inggris, mulai pada akhir abad VI, oleh eremit

misionaris yang dikirim oleh Gregorius Agung dari biara yang didirikannya, St. Andreas di

Roma.



8. APPENDIX

Tiga Eremit pertama yang paling diketahui

Paulus dari Tebe, lahir pada tahun 230

Meninggal kira-kira tahun 335



Santo Antonius, lahir di Qumans, Mesir, 251

Meninggal di padang gurun Tebaide pada 17 Januari 357

Dihormati di semua Gereja.



Pacomius, lahir pada tahun 292 di Tebe, Mesir. Meninggal 348.

Dihormati Ktolik, Ortodox, Copto dan Lutheran



Santo Antonius Abbas dan Paulus Eremit

oleh Diego Velázquez, ca. 1635 – Museum Prado, Madrid.



ECCLESIOLOGI

Eclesiologi patristic adalah pengungkapan situasi kehidupan Kristiani sesudah

kebangkitan Yesus Kristus yang diwarnai dengan berbagai peristiwa dari abad yang satu ke

abad lain.

Sumber utama situasi Gereja pada zaman patristik didasarkan pada Kitab Suci

Perjanjian Baru dan berbagai dokumen seperti “Didaché” kemudian tulisan-tulisan para

Bapa Gereja yang mengungkapkan situasi Gereja patristik.8 Tulisan para Bapa Gereja yang

memberikan gambaran Gereja purba mulai dari Surat Policarpus kepada umat di Smirna,

Pastor dari Erma, Surat Ignatius kepada umat di Antiokia dan Ciprianus.9

1. EXISTENSI-PRAEXISTENSI

Pada abad pertama, Gereja berjuang gigih untuk mempertahankan existensinya dari

berbagai serangan baik itu dari bangsa Yahudi maupun dari kekaisaran romawi; juga Gereja

tidak henti-hentinya melawan eresi untuk menentukan ajaran yang dimaksud Kristus. Pada

abad ke dua, muncul pemikiran bahwa existensi Gereja tidak bisa dipisahkan dengan

praexistensi; artinya bahwa Gereja zaman para Bapa Gereja sudah ada dalam Perjanjian

Lama, bahkan sebelumnya, dalam rencana Tuahn. Pastor dari Erma, memperoleh

pengalaman iman bahwa Gereja muncul dalam sosok seorang perempuan tua; kemudian

pastor bertanya, “Mengapa engkau muncul dalam bentuk perempuan tua?” Jawabnya,

“Karena saya telah diciptakan sebelum segala sesuatu; itulah sebabnya saya tua. Dan untuk

itulah saya diciptakan.”10 Clemen juga mengungkapkan hal yang sama, “Gereja diciptakan

sebelum matahari dan bulan. Kitab Suci dan Para Rasul menyatakan bahwa Gereja hadir

tidak hanya waktu sekarang melainkan dari awal, sudah merupakan sumber spiritual seperti

8 Bisa dikatakan bahwa semua tulisan-tulisan para Bapa Gereja mengungkapkan situasi Gereja pada
abad-abad pertama Kristiani.

9 Tulisan-tulisan ini sangat berharga untuk mengetahui situasi Gereja sesudah zaman para rasul.
10 2, 4, 1.



Yesus Kristus yang telah menampakkan diri, untuk keselamatan kita.”11 Pada pertengahan

abad ketiga, Origenes dalam bukunya Tafsiran Kidung Agung, berbicara tentang praexistensi

Gereja yang dilukiskan dengan pengantin perempuan Kristus, “Kamu harus tidak

berpendapat bahwa pengantin perempuan (Gereja) ada sejak kedatangan Sang Penyelamat

yang berinkarnasi, melainkan sejak awal dari penciptaan manusia dan dunia. Dengan

demikian kita telah dipilih dalam Kristus sebelum penciptaan dunia.”12

Ada dua alasan mengapa para Bapa Gereja memberikan argumen praexistensi:

apologi dan kristologi. Apologi melawan serangan pagan yang menuduh Kristiani (agama

baru) tidak memiliki dasar tradisi atau asal usul. Alasan Kristologi adalah Kristiani mengaku

bahwa pendiri mereka adalah Kristus yang sudah ada sejak praeksistensi. Yustinus Martir

memberikan alasan kuat yang ditulisnya dalam Apologi, “Apa yang kami katakan, kami

peroleh dari Kristus dan dari para nabi pendahulunya; satu-satunya kebenaran dan lebih tua

dari semua penulis yang pernah ada.”13 Ia (Kristus) juga mendahului seluruh teori tentang

“ide” para pemikir (filsuf) pagan sepanjang zaman yang sebenarnya mengambil “ide” itu dari

Kitab Suci yang telah ada sebelum pemikir pagan ini.14 Kemudian Ambrosius mengikuti

pemikiran Yustinus dengan mengatakan, “Apa saja yang diagungkan dan yang ditulis oleh

para filsuf, sebenarnya milik kita.”15 Kemudian Ambrosius sendiri menunjukkan kepada

bangsa Yahudi bahwa agama Kristiani berakar pada Perjanjian Lama dengan memberikan

perbandingan sakramen dengan sinagoga; roti dan anggur yang dikurbankan Melkisedek

pada zaman Abraham (Gn. 14: 18-20) adalah tipologi ekaristi; Melkisedek sendiri adalah

tipologi Kristus, dan tentu saja Melkisedek adalah jauh lebih tua dari Musa yang adalah

pendiri Sinagoga.16

2. IBU

11 2 Clemen 14, 1-2.
12 2, 8.
13 1 Apologi 23.
14 1 Apologi 44; 59-60.
15 De Bono Mortis 11, 51.
16 De Mysteriis 8, 44-46.



Para Bapa Gereja memberikan berbagai penjelasan akan Gereja dengan berbagai

gambaran. Gereja sebagai ibu, bahtera dan perawan/mempelai perempuan adalah paling

umum. Ciprianus dari Kartago, dalam bukunya Kesatuan Gereja Katolik yang ditulis pada

pertengahan abad ketiga bertujuan untuk melawan skisma, mengatakan bahwa Gereja

adalah ibu, “Hanya ada satu sumber, satu dasar, satu ibu yang melahirkan dari generasi ke

generasi; kita semua dilahirkan dari kandungannya, disusui, dijiwai oleh rohnya.”17 Gereja

adalah ibu karena melahirkan anak-anaknya melalui sakramen dan memberikan mereka

makan melalui ekaristi. Hal ini bisa dilihat dalam kotbah Yohannes Krisostomus yang

mengatakan bahwa Gereja adalah bagaikan ibu yang dikelilingi oleh anak-anaknya yang

telah dilahirkan dengan baptisan pada malam paska.18 Pengertian Gereja sebagai ibu juga

sudah ditemukan pada abad ketiga dalam Tradisi Apostolik oleh Hippolitus. Baptisan baru

tidak hanya menerima tubuh dan Kristus tetapi juga meminum dari piala yang berisikan susu

dan madu.19

3. BAHTERA

Bahtera sebagai gambaran Gereja didasarkan pada bahtera Nuh; walaupun para

Bapa Gereja mengalami kesulitan untuk mengerti secara rinci arti gambaran ini, seperti

diakui sendiri oleh Hironimus.20 Alasannya adalah kurang relevan dengan kenyataan, karena

tidak jarang bahtera karam dan tidak ada satupun yang selamat, atau hanya beberapa saja

yang selamat. Walaupun demikian, beberapa dari mereka toh berusaha memberikan

pengertian. Gereja adalah hanya satu bahtera yang bisa menyelamatkan semua

penumpang; siapa saja di luar bahtera tidak bisa diselamatkan; demikian juga siapa saja di

17 De Unitate Cath. Eccl. 5.
18 Sermon (Stav.) 4, 1.
19 Trad. Apost. 21. Susu dan madu adalah simbol spiritual: disebutkan bahwa tanah terjanji penuh

dengan susu dan madu, yang sebenarnya melalui baptisan masuk ke dalam suasana tanah terjanji itu. Tetapi
dalam dunia helenistik, melalui ahli fisika Sorianus dari Ephesus, susu dan madu juga diberikan kepada yang
baru lahir pada zamannya. Hal yang sama dengan mereka yang baru dibaptis, bagaikan bayi yang baru lahir
yang membutuhkan susu dan madu.

20 Hironimus. Dial. Adv. Lucif. 22.



luar Gereja tidak bisa diselamatkan.21 Kemudian Agustinus berpendapat bahwa bahtera

adalah simbol kesatuan yang menafsir Kitab Kejadian 6: 16, “Bahtera adalah suatu kubik

(ukuran volume), demikian juga dengan Gereja disatukan ke dalam tubuh Kristus. Itulah

sebabnya kita semua adalah satu, tidak ada perbedaan warna kulit, suku dan bangsa, karena

Kristus adalah semuanya di dalam semuanya, seperti satu kubik di surga.22 Kemudian

Maximus dari Torino menegaskan bahwa Gereja rasul Petrus akan datang untuk

menyelamatkan semua yang berada di dalamnya.23

4. PERAWAN/MEMPELAI PEREMPUAN

Kelihatannya para Bapa Gereja mengikuti tradisi Paulus yang mengatakan bahwa

Gereja adalah mempelai perempuan-perawan,24 yang memberikan pengertian

kesatuan/keintiman Kristus dengan Gereja. Kemudian pengertian ini dikembangkan oleh

Origenes dalam tafsirannya akan buku Kidung Agung yang memengaruhi perjalanan hidup

rohani sampai saat ini.25 Ciprianus juga mengatakan bahwa Gereja bagaikan

perawan/mempelai perempuan yang hidup tidak untuk kenikmatan duniawi tetapi hanya

untuk Kristus.26 Pengertian mempelai perempuan/keperawanan kemudian menjadi suatu

panggilan untuk mengikuti Kristus.27

5. KESATUAN

21 De Unitate Cath. Eccl. 6. Bisa dikatakan bahwa konteks Ciprianus menulis “Extra ecclesia nulla salus”
adalah untuk menentang skisma.

22 Contra Faustum 12, 15-16.
23 Sermon 49, 3.
24 Ef. 5: 32.
25 Lihat Edison R.L. Tinambunan. Is John of the Cross a Good Spiritual Guide?
26 De Unitate Cath. Eccl. 6. Dalam buku ini, Ciprianus kelihatannya menekankan kesatuan Gereja,

bukan perpecahan (skisma). Pendapat ini didasarkan pada pemikirannya yang mengatakan bahwa Gereja
bagaikan matahari yang menyinari segala sesuatu, tetapi pemilik sinar adalah satu; bagaikan pohon dengan
cabang-cabangnya, tetapi dengan satu kekuatan melalui akar; bagaikan satu sumber darinya berasal semua
sungai, (De Unitate Cath. Eccl. 5-9).

27 Bandingkan dengan panggilan hidup religius, terlebih-lebih beberapa hidup konsakrata menyebut
diri dengan mempelai perempuan Kristus dengan tahap-tahap seperti hubungan mereka yang akan menikah.



Berdasarkan ketiga simbol ini, dapat dikatakan bahwa para Bapa Gereja berusaha

untuk membangun kesatuan Gereja. Tentu saja iman akan Tuhan yang satu dan Kristus yang

satu, demikian juga Gereja adalah satu; hanya ada satu iman dan satu umat dengan

keharmonisan dalam kesatuan kuat dalam tubuh.28 Pemikiran ini tentu saja didasarkan pada

Kitab Suci dan Tradisi yang telah “diteruskan” melalui para rasul dan oleh para Bapa Gereja

melalui sinode.29 Tidak bisa diabaikan bahwa uskup Roma memiliki peran penting akan

pemersatu iman yang diungkapkan dalam kasih sesama anggota dalam kehidupan sehari-

hari;30 dan kekurangan kasih berarti menimbulkan perpecahan dan skisma; atau dengan

kata lain, skisma adalah perpecahan akan kasih; akar skisma adalah kesombongan.31

Keharmonisan antara jemaat dan pelayan adalah gambaran kesatuan keilahian dengan

Bapa.32

Tubuh adalah gambaran paling umum yang digunakan oleh para Bapa Gereja untuk

mengungkapkan kesatuan Kristus dengan Gerejea. Kristus adalah kepala dan jemaat adalah

anggota-anggotanya.33 Surat Clemen dari Roma, pada awal abad pertama kepada umat di

Korintus mengingatkan akan skisma, katanya, “Mengapa kita membagi dan menyobek

anggota Kristus; kita adalah anggota-anggota tubuh itu.”34 Kemudian para Bapa Gereja

selalu menggunakan gambaran ini untuk menggambarkan kesatuan Gereja. Agustinus

malah memberikan gambaran kesatuan lebih luas dengan mengambil tubuh Kristus sendiri

yang memberikan kesatuan keilahian dan kemanusiaan-Nya.35 Agustinus juga memberikan

pengertian bahwa Tubuh Kristus yang adalah Gereja ditandai dengan Ekaristi.36 Di

28 Ciprianus. De Unitate Cathe. Eccl. 23.
29 Cf. Rufinus. Exp. Symboli 2.
30 Kis. 2: 44-47 dan 4: 32-35, adalah suatu contoh hidup dalam kasih di antara jemaat. Didaché dan

kemudian tulisan Tertulianus. Apologi, membicarakan perhatian sesama jemaat terlebih-lebih terhadap
mereka yang miskin, Apologi 39.

31 Agustinus melukiskan kejadian skisma, “Orang mengatakan bahwa kita adalah benar; bila mereka
mengatakan bahwa kita bisa menguduskan; kita membenarkan yang keliru; kita mohon dan kita peroleh; In
Ep. Ioann. 1, 8.

32 Ignatius dari Antiokia. Magn. 7, 1-2; cf. Phildelphia, 7, 2.
33 Tetntu saja para bapa Gereja mengikuti tradisi Paulus.
34 1 Cor. 46, 7.
35 Enarr. In Ps. 61, 4.
36 Sermon 272, “Jika engkau hendak mengerti Tubuh Kristus, dengarkan kepada rasul yang

mengatakan dengan penuh iman, ‘Engkatu adalah tubuh Kristus dan anggota-anggotanya.’ Jika engkau adalah
tubuh Kristus dan anggota-anggotanya, sakramen yang engkau terima dari meja perjamuan Tuhan, itu berarti
engaku terima sakramen. Jika egkau menjawab ‘Amen’ dan melalui jawaban itu engkau setuju akan apa yang
dikatakan. Dan menjadi anggota tubuh Kristus, ‘Amen’ yang kau katakan hendaknya tulus.”



kesempatan lain dia menegaskan bahwa kesatuan adalah karakteristik khusus ekaristi, dan

di dalamnya Gereja mencari menjadi apa yang diterima, dalam arti bahwa berkumpul

bersama dalam kepala dan anggota-anggotanya, adalah suatu ekaristi.37 Tetapi ekaristi juga

menjadi suatu kesatuan antara kepala dan danggota-anggota Tubuh Kristus dilambangkan

dengan percampuran air dan anggur ke dalam piala.38

37 Sermon 57, 7.
38 Ciprianus. Ep. 69, 5. Augustinus. In Ioann. 26, 17.



AGAMA, SOSIAL DAN POLITIK

(SESUDAH ABAD III)

1. CODEX TEODOSIANUS

Pada tahun 429, Teodosius mengumpulkan semua kanon baik itu umum maupun

khusus, dan membuatnya dalam 16 buku dan setiap kanon diberikan komentar, walaupun

kadang-kadang komentar yang sama bisa ditemukan pada kanon yang lain tetapi dengan

konteks yang berbeda dan arti yang berbeda. Codex ini dinamai dengan teodosianus, dan

pada tahun 439 kodeks ini sudah dikenal baik itu di Barat maupun di Timur.

Sebelum promulgasi, codex ini dikirim terlebih dahulu ke seluruh kekaisaran dan

pada tahun 447-449, dijadikan peraturan resmi yang digunakan seluruh kekaisaran. Codex

daerah yang tidak sempat terkumpulkan sebelumnya tidak berlaku lagi atau diberikan arti

pararel dengan codex yang baru.

2. CODEX IUSTINIANUS

Yustinus, pada tahun 524, membarui codex teodosianus dengan cara

mengumpulkan semua kanon dari Costantinus sampai dengan waktu pemerintahannya

(Yustinus); sedangkan codex teodosianus berisikan kanon sebelum Konstantinus. Codex ini

dinamakan dengan codex iustinianus yang berisikan: kumpulan juridis romawi, yaitu

kumpulan pendapat hakim dan komentar. Praktisnya codex ini melengkapi codex

teodosianus.

3. KALENDER

Pada dasarnya, ada banyak kalender digunakan sebelum ada kalender secara resmi

di kekaisaran. Alasannya ialah bahwa setiap kota atau provinsi romawi umumnya memiliki

kalender. Sejak diberlakukan kanlender romawi, kalender lokal juga digunakan untuk



mengingatkan pesta-pesta setempat. Dalam kalender romawi, pada awalnya tahun dimulai

dengan bulan Maret. Kalender ini dikenal dengan kalender menurut bulan (luner), karena

dibuat berdasarkan rotasi bulan. Juga dalam Kitab Suci digunakan kalender bulan, seperti

banyak daerah di seluruh dunia.

Kalender Iulius Caesar, adalah kalender yang pertama secara resmi digunakan, yang

dipraktikan sejak 427 sebelum Kristus (zaman Plato). Pada kalender ini, satu tahun

berlangsung 355 hari (sedangkan kalender kita sekarang memiliki 365 hari, 4 jam, 6 menit

dan 47 detik). 10 hari ini disebut dengan intercalaris yang diselipkan oleh orang romawi pada

bulan Februari setiap 2 tahun, dengan demikian bulan februari lebih panjang, yang biasanya

hanya 24 hari. Sejak Iulius Caesar, tahun 46 sebelum Kristus, tahun dimulai dengan Januari,

karena itu tahun 46 adalah tahun terakhir dengan tahun kalender yang lama. Iulius Caesar

menambahkan 4 hari pada bulan Februari (menjadi 28 hari), kemudian setiap 4 tahun bulan

ini tambah satu hari (29 hari).

Fungsi kalender ini adalah untuk menetapkan hari istirahat dan pesta, yang juga

dibagai menjadi dua: pesta daerah atau kota dan pesta kekaisaran. Pesta daerah diadakan

di kota/daerah dan masing-masing daerah menyajikan pertunjukan di theater, stadion

berupa gladiator atau balap kuda. Sedangkan pesta kekaisaran adalah pesta saat

kedatangan kaisar atau pemerintahan pusat atau pesta dewa yang dipuja kaisar. Pesta

kekaisaran lain adalah ulang tahun kaisar.

Ada pendapat bahwa kalender Romawi mulai sejak pendirian kota Roma yang

didirikan oleh Romulus pada tahun 753 Sb.M. dan dimodifikasi beberapa kali sampai pada

tahun 46 Sb.M. yang dipromulgasi oleh kaisar Iulius Caesar. Kalender Romulus, kelihatannya

membuat perhitungan berdasarkan kalender lunaris Yunani.39 Setiap bulan kalender

39 Kalender Ynani pada waktu itu sudah menggunakan siklus yang menggunakan 12 bulan dan setiap
bulan berdurasi 29.5 hari, sehingga satu tahun  menjadi 354 hari. Sementra itu sudah ada juga Kalender
Matahari yang memiliki siklus satu tahun dengan durasi 365,2422. Sehingga pada waktu itu kedua kalender
berjalan bersama untuk menentukan peredaran waktu. Sudah pasti bahwa Kalender Yunani berasal dari
Kalender Babilon yang sudah ada sebelumnya. Kalender ini membagi tahun dengan bulan yang tidak selalu
sama antara bulan yang satu dengan lainnya. Pembagian itu: 1. Nisannu (30 hari); 2. Aiyaru (29); 3. Simannu
(30); 4. Du'uzu (29); 5. Abu (30); 6. Ululu I (29); 7. Tashritu (30); 8. Arakhsamna (29); 9. Kislimu (30); 10. D.abitu
(29); 11. Sabad.u (30); 12. Addaru II (30).

Kalender Bulan adalah sistem perhitungan waktu yang paling lama, sudah sejak 23.000 tahun yang
lalu. Alasannya ialah karena pengalaman akan hidup yang selalu menghadapi bulan dan mulai meneliti dengan
peredarannya, sesudah itu mulai membgi bulan tersebut dengan jumlah hari. Kalender bulan adalah



Romawi tidak didasarkan pada rotasi Bulan yang seharusnya berlangsung selama 29,5 hari.

Kalender Romulus diawali dengan bulan Martius (Maret) dan berakhir dengan Desember.

Setiap rotasi berdurasi hanya 10 bulan dan setiap bulan memiliki hari antara 30 atau 31 hari

(lihat tabel). Total hari menurut kalender ini per tahun adalah 304 hari. Itu berarti bahwa

ada 61 hari perbedaan dengan kalender yang kita gunakan saat ini.

KALENDER ROMULUS

BULAN HARI

Martius 31

Aprilis 30

Maius 31

Iunius 30

Quintilis 31

perhitungan berdasarkan rotasi bulan. Ada tiga bentuk rotasi bulan: 1. Rotasi / Hari Rotasi adalah perputaran
satelit bulan pada porosnya seperti bumi berputar pada porosnya berdurasi satu hari (24 jam). 2. Revolusi
Terhadap Planet Bumi, Bulan sebagai satelit alami bumi berputar mengelilingi bumi dalam jangka waktu 27,3
hari. Karena waktu rotasi dan revolusi bulan adalah sama, maka permukaan bulan yang terlihat dari bumi tidak
berubah dari waktu ke waktu. 3. Revolusi Terhadap Matahari Bersama Bumi Bulan bersama-sama dengan
planet bumi juga mengelilingi matahari. Seperti yang kita ketahui bahwa waktu yang dibutuhkan oleh bumi
untuk mengelilingi matahari adalah 365,25 hari. Begitupun revolusi bulan terhadap matahari bersama bumi
juga 365,25 hari. Setiap empat tahun sekali kelebihan hari dibulatkan menjadi 366 hari atau disebut juga
sebagai tahun kabisat.

Sedangkan rotasi bumi juga memengaruhi perhitungan hari yang berdasar pada: gerakan berputar
planet Bumi pada sumbunya dan gerakan di orbitnya mengelilingi matahari. Masa rotasi Bumi pada sumbunya
dalam hubungannya dengan bintang ialah 23 jam, 56 menit dan 4.091 detik. Masa rotasi dalam kaitannya
dengan matahari ialah 24 jam. Gerakan melingkar mengelilingi matahari terjadi selama setahun, yakni
365,2425 hari. Sehingga, revolusi Bumi mengelilingi matahari tidak pas dengan gerakan Bumi pada sumbunya.
Dari sini kita memiliki tahun kabisat yang terjadi setiap 4 tahun sekali (kecuali pada hitungan seratus yang tidak
dapat dibagi 400).



Sextilis 30

September 30

October 31

November 30

Desember 30

Pompilius, pada tahun 713 Sb.M., memodifikasi kalender Romolus dengan

menambahkan Ianuarius dan Februarius. Ia juga mengubah hari pada setiap bulannya,

hanya 29 dan 31 hari (semua angka ganjil) kecuali Februarius memiliki angka 28 (genap).

Alasan yang diberikan untuk bulan ini adalah bulan purifikasi sehingga satu-satunya bulan

dalam tahun dalam jumlah hari genap.

KALENDER POMPILIUS

BULAN HARI

Ianuarius 29

Februarius 28

Martius 31

Aprilis 29

Maius 31

Iunius 29

Quintilis 31

Sextilis 29

September 29

October 31

November 29

December 29

Perobahan selanjutnya terjadi pada kekuasaan Iulius Caesar pada tahun 46 Sb.M.

yang disebut dengan Kalender Iulianus. Kalender ini dilengkapi sampai dengan kekuasaan

kaisar Augustus, pengganti Iulius. Ada dua perobahan mendasar pada Kalender Iulius:



jumlah hari menjadi 365 dalam satu tahun dan menambahkan tahun Kabisat setiap empat

tahun. Perubahan kedua ialah bahwa bulan Quintilis diganti dengan Iulius untuk

menghormati kaisar Iulius Caesar dan bulan Sextilis diganti dengan Augustus untuk

menghormati kaisar Agustus.

KALENDER IULIANUS/AUGUSTUS

BULAN HARI DEDIKASI

Ianuarius 30 Dewa pencipta, materi dan keilahian. Salah satu dewa yang paling

penting di dalam agama romawi.

Februarius 28 Berasal dari Febre, yaitu bulan perayaan atau pesta Romawi.

Martius 31 Mars adalah dewa perang, petir, hujan, alam dan kesuburan.

Aprilis 30 Berasal dari Venere (Venus) dewa untuk cinta kasih, kecantikan,

kesuburan.

Maius 31 Dewa untuk membangkitkan alam atau memelihara alam, terlebih-

lebih bulan Semi. Maiale (babi) dalam bahasa latin juga masih

berhubungan dengan kata ini.

Iunius 30 Dewa pernikahan dan juga dewa melahirkan

Iulius 31 Menghormati kaisar Iulius (Dewa untuk agrikultur, dewa panen yang

adalah salah satu dewa penting)

Augustus 30 Menghormati kaisar Augustus (Sextilis adalah dewa di saat dua planet

yang berada pada posisi sama)40

September 30 Septimus (kalender Romulus)

October 31 Octavus (kalender Romulus)

November 30 Nonus (kalender Romulus)

December 30 Decimus (kalender Romulus)

40 Sextilis tidak ada hubungannya dengan sex, karena kata ini berasal dari bahasa latin (sexus) yang
artinya gender atau jenis kelamin yang digunakan sampai saat ini. Mungkin sex berkaitan dengan section
(bagian atau pemilahan).



Perobahan berikutnya disebut dengan Kalender Gregorianus yang digunakan

sebagian besar tempat di dunia. Kalender ini mengambil nama paus Gregorius XIII yang

meproklamirkannya pada tahun 1582 dengan bulla Inter gravissimas. Kalender ini adalah

modifikasi kalender Julianus/Augustus yang menggunakan solar (perhitungan berdasarkan

matahari) yang berdasar pada musim (4 musim). Tahun dibagi dalam 12 bulan dengan

perhitungan 28 atau 30 atau 31 hari, sehingga total hari per tahun menjadi 365 atau 366.

Tahun yang memiliki hari 366 disebut dengan tahun kabisat (tahun yang berkelipatan

empat). Kalender inilah yang kita gunakan sampai saat ini.

KALENDER SEKARANG

BULAN HARI

Ianuarius 31

Februarius 28/29

Martius 31

Aprilis 30

Maius 31

Iunius 30



Iulius 31

Augustus 31

September 30

October 31

November 30

December 31

4. PERTUNJUKAN

Pertunjukan bertujuan untuk menghibur masyarakat kota, dengan demikian semua

penududuk kota harus pergi ke tempat pertunjukan secara gratis. Pertunjukan ini biasanya

ini dibiayai oleh orang kaya di dari kota tersebut, juga partisipasi masyarakat. Orang kaya

artinya mereka yang memiliki berbagai barang berharga dan orang miskin adalah mereka

yang tidak memiliki barang-barang tersebut. Siapa yang tidak pergi ke pertunjukan, berarti

melawan peraturan kota.

Tempat pertunjukan adalah bermacam-macam: sircus (tempat diadakan gladiator),

theater, aphitheater. Sedangkan bentuk pertunjukan: atletik, lari, gladiator, pantonim,

mimo (pertunjukan yang mengungkapkan kehidupan sehari-hari).

Sifat pertunjukan adalah religius, karena bertujuan untuk menghormati dewa-dewi,

untuk menyenangkan dewa-dewi dari kemarahan mereka. Itulah alasannya nama bulan dan

hari diambil dari nama dewa-dewi.

Hirarki: tempat duduk diatur menurut kedudukannya dalam masyarakat. Keluarga

kerajaan memiliki tempat kehormatan, sesudah itu diikuti dengan urutan para hakim,

pemerintah daerah, tokoh masyarakat, berkeluarga, non berkeluarga. Lalu bagaimana

dengan Kristiani? Di mana tempat duduk Kristiani? Mereka tidak pergi ke tempat

pertunjukan, karena mereka tidak memiliki tempat dan juga mereka tidak mau mengikuti

tradisi agama pagan. (Untuk ini lihat CT 2,8,20; 16,10,17; 2,8,23; 2,8,24; 15,6,2; 15,5,5).

6. PELARIAN



Pelarian adalah hal yang biasa pada zaman purba dengan berbagai alasan. Yang

penting dilihat dalam tema ini adalah tempat pelarian sehingga terlindung. Ada beberapa

tempat seperti: tempat suci, patung kaisar, kuil, dan setelah zaman damai gereja. Alasannya

lari ke tempat-tempat ini karena dianggap suci sehingga orang lain atau pengejar tidak bisa

menindak perlarian di tempat tersebut. Tempat-tempat ini hukum tidak bisa diberlakukan

(kebal hukum). Hal ini bisa dibandingkan dengan tempat kedutaan negara asing di negara

kita, tempat orang melarikan diri dan kemudian meminta suaka politk, sehingga pemerintah

setempat tidak bisa ikut campur tangan untuk memberlakukan hukumnya.

Uskup memberikan perhatian kepada orang yang lari ke gereja atau tempat suci dan

diakon mendapat tugas untuk memberi mereka makan dan belas kasihan. Sedangkan jika

ada orang lari di bawah patung kaisar, maka biasanya masyarakat membawa makanan ke

sana dan orang tersebut hidup dari persembahan ini. Codex yang mengatur pelarian: Konsili

Serdica, kanon 7; Th. 9,45,4; 9,40,15; 9,40,16.
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KONTRAK PERKULIAHAN

1. DESKRIPSI SINGKAT

Mata kulian Sejarah Gereja I menjadi materi perkuliahan dalam rangka partisipasi aktif

mahasiswa. Materi yang dibahas memberi gambaran situasi Gereja dari abad pertama atau

sesudah Yesus Kristus sampai dengan abad X (mulai abad Pertengahan). Sejarah Gereja Satu

membedakannya dengan Sejarah Gereja Abad Pertengahan, Modern dan Indonesia. Pada

dasarnya Sejarah Gereja adalah satu kesatuan, akan tetapi karena dalam perjalanan Gereja

ada periode terntentu yang khusus, sehingga para ahli Sejarah Gereja membaginya menjadi

tiga bagian ditambah dengan Sejarah Lokal, Gereja Indonesia.

2. TUJUAN UMUM MATA KULIAH

Mahasiswa mengetahui gambaran umum akan perkembangan Gereja dalam kurun

waktu sepuluh abad pertama dan terlebih-lebih mengetahui ajaran-ajaran iman yang

ditetapkan pada periode ini. Disamping itu, mahasiswa juga diajak untuk memahami situasi

geografis, sosial, budaya dan polik yang memberikan pengaruh besar dalam perjalanan

Gereja. Pada akhirnya, mahasiswa mampu menafsirkan data-data historis untuk

menghasilkan suatu nilai-nilai sejarah.

3. PERBEDAAN SEJARAH GEREJA DENGAN PATROLOGI

Pada awalnya, Sejarah Gereja mencakup bagian Patrologi. Tetapi sejak tahun 1965,

Gereja melihat kekhasan dari abad pertama sampai dengan abad kedelapan (periode

Patristik), maka Periode itu dijadikan disiplin tersendiri yang mempelajari banyak aspek dari

para Bapa Gereja. Sedangkan materi Sejarah Gereja hanya berkisar pada Gereja secara

umum.

3. PRASYARAT
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Sudah lulus Pengantar Teologi

4. STRATEGI PERKULIAHAN

 Metode: ceramah, eksplorasi pribadi dan diskusi.

 Media: buku-buku dan arkelogi, kalau memungkinkan.

5. EVALUASI UJIAN

 Pertengahan Semester: peper atau eksplorasi atau artikel, atau ujian (kalau ada

waktu).

 Ujian akhir semester dengan cara lisan.

6. SILABUS

DAFTAR ISI

BAB I: GEREJA PURBA

1.1. Nilai Sejarah Kisah Para Rasul

1.1.1. Pentakosta

1.1.2. Berbagai Rintangan

1.1.3. Kelompok Kristiani Pertama

1.1.4. Peran Barnabas dan Paulus

1.1.5. Konsili Yerusalem

1.1.6. Aktivitas misi Paulus

1.1.7. Komunitas Roma

1.2. Evangelisasi para rasul lainnya

1.2.1. Evangelisasi Filipus

1.2.2. Evangelisasi Yohanes

1.2.3. Kristiani di Efesus dan Smirna

1.2.4. Pembentukan kembali komunitas Yerusalem
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1.2.5. Asal usul Gereja di Mesir

1.2.6. Komunitas Siria

1.2.7. Misi para rasul lain

BAB II: GEREJA DAN KEKAISARAN

2.1. Kaisar Nero

2.2. Domitianus

2.3. Sikap Kristiani terhadap kaisar

2.4. Aplogi

2.5. Filsafat dan Retorica

KEPUSTAKAAN
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Eusebius. Church History, Philip Schaff and Henry Wace (Eds.), (Nicene and Post-Nicene

Fathers of The Christian Church Vol. 1). Edinburgh-Michigan: Clark-Grand Rapids, 1991.
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Dattrino. Roma: Città Nuova, 1997.

Venerabilis Beda. Storia ecclesiastica degli angeli, (Colanna di testi patristici, 68), Traduzione

e note a cura di Giuseppina Simonetti Abbolito, Introduzione di Bruno Luiselli. Roma:

Città Nuova, 1987.

Evagrius di Epifania. Storia ecclesiastica, (Colanna di testi patristici, 141), Introduzione,
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Teodore di Cirro. Storia ecclesiastica, (Colanna di testi patristici, 154), Introduzione,
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BAGIAN PERTAMA

GEREJA AWAL SAMPAI DENGAN ZAMAN DAMAI

BAB I

GEREJA PURBA

Bab pertama pembahasan kita akan Sejarah Gereja dimulai dari Gereja Primitif atau

biasa juga disebut dengan Gereja Purba atau bahkan bisa disebut juga dengan zaman paling

tua. Sebutan ini berdasarkan sudut pandang kurikulum ruang Gereja secara kronologis dari

zaman kita. Gereja didirikan oleh Yesus Kristus dan dasar-Nya adalah para Rasul. Oleh sebab

itu periode para rasul inilah zaman yang paling tua/kuno/primitif dalam perjalanan Sejarah

Gereja.

Kita tidak memiliki banyak sumber akan zaman ini. tanpa mengurangi kualitasnya

sebagai Kitab Suci, sumber utama periode ini adalah Kisah Para Rasul dan Surat-Surat

Apostolik dan informasi yang kita dapat pun terbatas, karena hanya mencakup hal-hal yang

berkaitan dengan Para Rasul. Bahkan peran Paulus selalu dominan, terlebih-lebih dalam Surat

Apostolik. Seakan-akan periode ini adalah sejarah rasul yang satu ini. Sumber yang lebih

umum yang kita miliki berasal dari buku Sejarah Gereja yang ditulis Eusebius (265-339/340)

yang memberikan berbagai informasi kejadian-kejadian Gereja terlebih-lebih Gereja di Asia,

Siria dan Mesir. Didachè (ajaran para Rasul) juga memberikan dokumen yang sangat berharga

bukan saja pada ajaran Dogma, Patrologi tetapi juga Sejarah Gereja. Walau sifatnya lebih pada

instruksi, akan tetapi buku ini memberikan nilai yang sangat berharga akan situasi Gereja

purba.1 Dari segi politik, sosial dan budaya yang berkembang pada periode ini, sejarah

kekaisaran dapat memberikan data representatif.2

1 Tex Didachè, lihat: http://www.scrollpublishing.com/store/Didache-text.html (25-08-2010, 09.00).
2 Bibliografi sejarah kekaisaran, lihat: Santo Mazzarino. L’impero romano, vol. 1-2. Roma-Bari: Editori

Laterza, 1995/1993.



7

1.1. Nilai Sejarah Kisah Para Rasul

Kisah Para Rasul ditulis dalam latar belakang kultur helenistik. Itu berarti bahwa

informasi yang diberikan sangat kuat mengandung unsur-unsur yang melatarbelakangi tulisan

tersebut. Jika halnya adalah demikian, maka unsur-unsur sejarah Yahudi-kristiani menjadi

suatu pilihan atau bahkan dikesampingkan. Untunglah dengan penemuan manuskrip di laut

Mati seperti Nag Hammadi terlebih-lebih Injil menurut Thomas, memberikan nuansa data

historis yang lebih banyak dan representatif akan situasi Yahudi-kristiani pada periode purba.

Oleh sebab itu, data historis ini (penemuan baru manuskrip) bersama dengan Kisah Para

Rasul, memperkuat dan memperluas nuansa Sejarah Gereja Purba, terlebih-lebih sampai

dengan periode kejatuhan Yerusalem pada tahun 70.

1.1.1. Pentakosta

Kapan persisnya Sejarah Gereja dimulai? Tema ini masih tetap perdebatan para ahli

sejarah, karena ada mengatakan bahwa Gereja mulai sejak Sabda menjadi daging, yaitu saat

Maria menerima kabar gembira dari malaekat Gabriel. Ada juga mengatakan bahwa Sejarah

Gereja mulai sejak Pentakosta, alasannya ialah bahwa sejak saat itu para rasul menerima

kuasa untuk menjadi misionaris Kristus dengan penerimaan Roh Kudus (Kis. 2:1-4) untuk

membentuk dan menguduskan. Dengan bimbingan Roh Kudus ini, para Rasul menerima kuasa

dan kemampuan menjadi pengkotbah dan perumus nilai-nilai kebangkitan Yesus Kristus.

Nah yang menjadi persolan ialah selang waktu antara kebangkitan Kristus sampai

dengan Pnetakosta, apa yang dilakukan para Rasul? Apakah mereka putus harapan karena

Kristus telah bangkit dan meninggalkan mereka? Apalagi para rasul selalu mendapat teror,

bahkan dikejar-kejar karena mereka pengikut Kristus. Bisa jadi mereka kembali ke profesi

mereka semula seperti nelayan. Mengapa mereka bisa berkumpul bersama kembali pada saat

pentakosta? Pertanyaan-pertanyaan ini sulit dijawab dan sampai sekarang masih tetap
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terbuka bagi para sejarawan. Akan tetapi, pentakosta sebagai titik tolak membangkitkan

kembali semangat mereka untuk menyebarkan nilai-nilai ajaran Kristus yang telah diperoleh

selama formasi menjadi rasul. Tentu dengan bantuan Roh Kudus, mereka mampu untuk

membahasakan ajaran Kristus ke mana saja mereka pergi. Memang, keajaiban bahasa, sering

menjadi fenomena dalam tradisi rabbin sejak pewahyuan di Gunung Sinai. Mungkin tradisi ini

juga berkembang dalam diri para Rasul saat Pentakosta.

Kesaksian para rasul. Sesudah Pentakosta, sikap para rasul berubah total. Mereka

yang sebelumnya takut sebagai pengikut Kristus, menjadi sangat berani dan termotivasi.

Tidak tanggung-tanggung, dibawah pimpinan Petrus, mereka memulai misi akan Kristus.

Mereka sadar bahwa saat mengaktualkan apa yang mereka terima ketika sebagai formandi

rasul. Dalam terang Roh Kudus, mereka juga mampu menggunakan kuasa yang mereka terima

sebagai karunia untuk membantu misi. Kesaksian para rasul ini dimulai dengan pewartaan

Petrus kepada orang banyak di tempat umum (pasar, alun-alun?).3 Pewartaan Petrus

berikutnya dilakukan di tempat ibadah, di serambi Salomo4 dan tempat ketiga Petrus

melakukannya di hadapan para pemuka bangsa Israel.5

Kristus bangkit, inilah tema pewartaan para rasul.6 Sehubungan dengan tema ini, ada

tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kesaksian:7 Para rasul disibukkan dengan berbagai

usaha dan merasa bertanggungjawab untuk memberikan kesaksian akan Kirstus yang bangkit

dan menampakkan diri kepada para rasul antara paska dengan kenaikan-Nya ke surga.

Kesaksian mereka benar-benar terjadi, bukan dari pembicaraan orang lain. Berdasarkan saksi

mata dan kesaksian ini mejadi dasar esensil Tradisi yang diterima dari para rasul dan

diteruskan pada generasi berikutnya.8 Saksi Kristus yang bangkit adalah syarat menjadi rausl.9

3 Kis. 2:14-40.
4 Kis. 3:11-26.
5 Kis. 4:1-22.
6 Kis. 2:24, 32; 3:15; 4:24.
7 Kis. 2:32; 3:15.
8 1 Kor. 15:5-8.
9 Kis. 1:22.
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Nah dalam hal ini, Paulus termasuk dalam bilangan para rasul, karena menjadi saksi terakhir

Kristus yang bangkit.10

Kuasa. Bukti kedua sebagai buah kebangkitan Kristus kepada para rasul ialah

kuasa/karunia menyembuhkan.11 Kisah ini lebih menekankan penyembuhan orang lumpuh

yang dilakukan atas nama Kristus.12 Jelas, karunia ini adalah bukan atas kusa para rasul sendiri,

melainkan atas terang Roh Kudus dan Kristus yang bangkit di tampakkan dalam perbuatan ini

sebagai perbuatan ilahi. Hal yang perlu diketahui bahwa penyembuhan ini bukan suatu tujuan

melainkan buah/konsekuensi atau bisa juga dikatakan dengan buah Kristus yang bangkit.

Pemenuhan. Kirstus bangkit adalah juga pemenuhan apa yang telah dilihat dan

diramalkan para nabi. Itu berarti bahwa kejadian ini menjadi pemenuhan yang dinantikan

dalam jangka waktu yang sangat panjang, walau orang Yahudi sendiri menyangkal akan

kebangkitan Kristus.

Akan tetapi, walau Petrus menerangkan dan meyakinkan orang Yahudi dengan tiga

cara ini (kesaksian, kuasa dan pemenuhan), namun mereka toh tidak percaya bahwa

ketiganya berasal dari karunia Kristus bangkit. Bagi mereka, Kristus mati “konyol”, sebagai

penghojat Allah. Bagaimana mungkin mereka percaya akan karunia kebangkita Kristus? Oleh

sebab itu, Petrus menekankan agar orang Yahudi mampu melihat ketiga aspek ini.

Sehubungan dengan itu, mereka membutuhkan pertobatan13 dan iman agar sampai pada

pemahaman akan nilai-nilai kebangkitan. Tentu bukan hanya mereka, tetapi setiap orang

ingin melihat aspek ini dalam Kristus yang bangkit.

1.1.2. Berbagai Rintangan

Kaum Farisi. Selama hidup Yesus bahkan sampai matinya, Ia mengalami banyak

rintangan untuk melaksanakan pewartaan. Hal yang sama juga dialami oleh para rasul dan

juga Kristiani awal. Kelompok pertama yang sangat gigih untuk melawan para rasul adalah

10 1 Kor. 15:9.
11 Kis. 2:43.
12 Kis. 3:1-10.
13 Kis. 2:38; 3:19.
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kaum Farisi. Secara etimologis dari bahasa aram, artinya “terpisah”. Dari pengertian ini, kita

bisa mengerti bahwa kelompok ini adalah orang yang memisahkan diri dari orang Yahudi

lainnya. Jumlah mereka tidak banyak, paling sekitar 1,2% dari jumlah penduduk Yahudi. Salah

satu orang yang sangat terkenal dari kelompok ini bernama Gamaliel.14 Walaupun jumlah

mereka kecil, tetapi mereka sangat berpengaruh dan sangat dominan dalam ajaran, karena

kelompok ini dikenal sebagai ahli hukum dan menjaga peraturan-peraturan tradisi Yahudi,

seperti haram atau tidak haram, melanggar hukum atau tidak, pekerjaan apa yang melanggar

dan tidak melanggar hari sabat dll. Kelompok ini percaya akan kebangkitan sesudah

kematian.15 Seorang farisi bisa juga sekaligus menjadi imam.

Kaum Saduki. Kaum saduki adalah semacam partai yang bergerak di dalam politik dan

religius. Biasanya mereka ini disebut dengan orang-orang bait Allah; mereka ini mengatur

segala sesuatu yang berkaitan dengan bait Allah.16 Kelompok ini tidak percaya akan

kebangkitan.

Imam-imam besar (Mahkamah Agama – Departemen Agama?). Dengan keberadaan

kelompok ini, imam-imam dalam tradisi Yahudi, pada zaman Yesus dan sesudahnya menjadi

dua bagian, disamping imam-imam bait Allah yang memiliki tugas rutin untuk mengatur

perayaan liturgis. Imam-imam ini juga memiliki imam kepala. Akan tetapi ada juga imam-

imam besar yang sebenarnya suatu kelompok yang dibentuk oleh kekaisaran Romawi yang

tidak diketahui secara jelas fungsinya. Bisa jadi sebagai tandingan akan imam-imam resmi dan

suatu politik kekaisaran untuk memecah belah Yahudi. Kelompok ini sangat cemburu akan

keberhasilan dan pewartaan para rasul, karena dianggap politisasi.17 Kelompok imam-imam

ini menjadi penentu hukuman rajam untuk Stefanus.18

Ahli Taurat. Kelompok ini dikenal dengan orang-orang yang pintar untuk menafsirkan

Alkitab. Mereka mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan Kitab Suci, dan pendapat

mereka harus didengarkan.

14 Kis. 5:34; 22:3.
15 Kis. 23:6-9.
16 Kis. 4:2.
17 Kis. 5:17.
18 Kis. 6:8-15.



11

Zelot. Kelompok ini disebut oleh Flavius Yosep 37/8-100 (penulis sejarah Yahudi mulai

dari awal sampai dengan waktunya) dengan aliran “filsafat”19 yang menekankan pembebasan

atau kebebasan dari perang, terlebih-lebih dari kekuasaan kekaisaran romawi. Kelompok ini

sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap tradisi Yahudi kecuali menyerukan kebebasan

untuk bangsa ini.

Esseni. Kelompok Esseni sebenarnya tidak begitu banyak berpengaruh dalam misi para

rasul dan demikian juga pada waktu Yesus, karena kelompok ini menekuni hidup monastik -

eremitisme. Walaupun demikian, tidak jarang dari mereka memberikan perlawanan kepada

para rasul dan Kristiani, karena kelompok ini dianggap orang yang suci, terpandang di

hadapan Tuhan, sehingga apa yang dikatakan sering diikuti (bdk. dengan seorang pertapa).

Pada zaman Yesus, jumlah mereka sudah mencapai sekitar 4000 orang yang tersebar di

berbagai penjuru Palestina. Tentu pada zaman para rasul, kuantitas kelompok ini masih besar.

Paling tidak, Kristiani purba juga memiliki kontak dengan mereka ini, yang hidup secara

disiplin diri sangat keras dan memiliki kepercayaan sangat kuat sekali akan eskatologi.

Walaupun mereka memiliki hidup monastik, tetapi mereka memiliki pengaruh kuat kepada

orang-orang Yahudi, karena mereka dianggap orang yang saleh. Beberapa nama kelompok ini

bisa kita lihat dalam Kis. 13:1, 4:36, 2:11; 6:5. Mereka kemudian banyak menjadi Kristiani.

Apakah ini juga model untuk hidup monastik Kristiani yang mulai muncul dan berkembang

sejak abad ketiga? Apakah mereka memulai atau memengaruhi kelahiran hidup monastik

yang dalam arti meneruskan tradisi Yahudi?

Memang ada beberapa kelompok lagi pada zaman para Rausl dan sesudahnya menjadi

rintangan bagi Gereja purba, misalnya erodian (anti politik-kekuasaan), galilea, samaritana,

battisti (kelompok yang menekankan ritus pembaptisan di sungai Yordan yang dianggap

sebagai sungai yang suci, bandingkan Betani - Baptistiti) dll. Kelompok-kelompok ini dengan

tidak disangka-sangka memberikan perlawanan kepada para Rasul dan Kristiani awal dalam

pelaksanaan pewartaan mereka akan Kristus yang bangkit. Jika kita membaca kisah “proto

martir” Stefanus, maka akan melihat bahwa kelompok-kelompok ini sangat getol meminta

agar Stefanus dihukum mati dengan rajaman batu.

19 Bangsa Yahudi purba, tidak mengenal filsafat.
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Dalam mempertahankan iman dan pewartaan Kristus Bangkit, Kristiani harus keluar

masuk dari hadapan kelompok-kelompok ini untuk mempertanggungjawabkan evangelisasi

mereka. Akan tetapi para rausl dan juga Kristiani pertama tidak merasa takut. Setelah

pentekosta, setelah kepenuhan Roh Kudus, mereka seakan-akan memiliki hanya satu tujuan,

bermisi agar kelompok-kelompok ini termasuk juga orang-orang Yahudi lainnya bertobat dan

percaya keapda Kristus yang bangkit.20

1.1.3. Kelompok Kristiani Pertama

Kita tidak tahu persis siapa dan di mana kelompok Kristiani pertama selain para rasul

dan perempuan-perempuan suci yang bisa kita lihat pada akhir Injil Sinoptik dan Yohanes.21

Tetapi berdasarkan catatan sejarah yang kita miliki, sebagian dari kelompok yang telah

disebutkan sebelumnya terlebih-lebih kelompok Esseni, bertobat ke Kristiani. Malah banyak

dari mereka menjadi penggalang misi bersama dengan para rasul. Sebagian lagi dari orang-

orang Yahudi yang juga bertobat ke Kristani, tidak kalah gigih untuk menyebarkan Kristus

bangkit. Salah satu nama yang terkenal adalah Yakobus, “saudara Yesus”22 (bukan rasul yang

namanya sama). Kemungkinan ia berasal dari kelompok Saduki yang bertobat ke Kristiani dan

kemudian ia termasuk orang yang pertama meletakkan batu dasar Gereja Yerusalem (bukan

dalam arti bangunan, tetapi komunitas). Kristiani yang dipimpin Yakobus ini kerap juga

disebut dengan Yahudi-kristiani, karena mereka bertobat dari Yahudi ke Kristiani. Termin ini

kerap sekali kita dengarkan dalam Gereja purba, karena mereka juga melakukan misi, seperti

ke Mesir, Persia dan ke tempat lain.23

Mereka ini disebut dengan komunitas pertama di Yerusalem dan cara hidup mereka

menunjukkan cara hidup Kirstiani yang sempurna dengan hidup dalam doa dan persaudaraan.

Mereka berkumpul bersama dari rumah ke rumah (bandingkan dengan doa lingkungan atau

pendalaman iman atau latihan koor dalam kehidupan parokial saat ini) dan makan bersama

20 Kis. 2:38; 3:19; 15:5.
21 Mat. 28:1-10 dan Sinoptik yang lain; Yoh. 20:1-10.
22 Gal. 1:19.
23 Bdk. Jean Daniélou. Dalle origini alla fine del terzo secolo. Genova: Marietti, 1989, 44-45.
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(eukaristia).24 Lama kelamaan jumlah mereka selalu bertambah. Salah satu rumah yang

banyak dikenal pada waktu itu ialah rumah Maria, ibu Yohanes dan Markus. Mereka

berkumpul di tempat ini untuk melakukan aktivitas Kristiani.25 Tentu mereka juga tidak lupa

untuk mendoakan mereka yang berada di penjara, karena pewartaan dan juga Kristiani

lainnya yang ada dalam kesulitan dalam menjalankan tugas misi. Kelompok ini bersama

dengan para rasul (Petrus dan Yohanes) mengadakan doa pagi bersama,26 dan juga tengah

hari.27 Kelihatannya, walau mereka sudah menjadi Kristiani, tetapi masih tetap pergi ke bait

Allah untuk berdoa. Mereka juga makan bersama setelah berdoa, bahkan kadang mereka

berkumpul pada waktu malam.28

Walaupun demikian, dalam Kitab Kisah Para Rasul, Kristiani ini sudah menunjuk pada

ἐκκλησία (ekklesia: pertemuan, paguyupan, pertemuan orang beriman). Kata ini merujuk

pada Kitab Suci yang artinya Umat Allah yang berkumpul di padang gurun,29 jadi bukan hanya

sekedar komunitas, melainkan milik Allah. Oleh sebab itu kita bisa mengatakan bahwa

penggunaan ekklesia sebagai Umat Allah, pertama sekali digunakan di Yerusalem (komunitas

Yerusalem), kemudian Paulus juga menggunakannya untuk komunitas-komunitas lain seperti

Antiokia,30 dan Cesarea.31 Mereka sadar bahwa walaupun waktu itu terdiri dari berbagai

komunitas Kristiani yang tersebar di beberapa tempat seperti yang telah disebutkan

sebelumnya, dan juga di tempat-tempat lain, tetapi mereka sadar akan arti satu Gereja.

Artinya bahwa mereka sudah sampai pada pengertian Gereja universal.

Kelompok Kristiani pertama yang di Yerusalem ini menjadi Gereja pertama, perintis

atau peletak batu komunitas Kristiani yang kemudian disebut dengan ekkelsia. Memang,

24 Kis. 2:41-47; 4:32-37.
25 Kis. 12:12. Aktivitas dari rumah ke rumah, kita juga bisa lihat dalam aktivitas Paulus (Kis. 16:40),

merayakan ekaristi di Troade, pada tingkat tiga (Kis. 20:6-9) juga di rumah Aquila dan Prisca (1 Kor. 16:19).
26 Kis. 5:21.
27 Kis. 3:1.
28 Kis. 20:7-12: Seorang pemuda bernama Eutikus duduk sambil mendengarkan kotbah Paulus, tetapi

karena sudah tengah malam, pemuda itu mengantuk dan jatuh lalu mati, kemudian dibangkitkan.
29 Kis. 7:38.
30 Kis. 14:27.
31 Kis. 18:22.
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berkat usaha para rasul, di tempat-tempat lain seperti di Antiokia, Korintus, sudah mulai

didirikan komunitas Kristiani. Para rasul menanamkan kesadaran akan kesatuan Gereja dan

satu iman akan Kristus yang bangkit dan mereka merasakan kesatuan penderitaan dengan

yang lain. Walaupun mereka mengalami tantangan dan halangan dari berbagai kelompok, dan

juga dari Yudaisme, Helenisme, Kekaisaran, belum lagi dari pemikir-pemikir (para filsuf)

Yunani, beberapa tradisi setempat yang mereka temui di daerah-daerah dalam melakukan

misi, tetapi dengan semangat Pentekosta mereka tidak henti-hentinya memperjuangkan

peletakan dasar ekklesia.

Untuk menjalankan tugas yang tidak ringan ini, komunitas Yerusalem melihat

kebutuhan untuk membentuk struktur Gereja pertama dalam sejarah. Pemimpin mereka

adalah Petrus dan mulai melakukan pewartaan dibawah pengaturan dari Yerusalem. Petrus

kemudian dibantu beberapa orang, kemudian sebagian orang bertindak sebagai imam yang

sistem kerja mereka dikordinir oleh Yakobus yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan

sistem organisasi semacam ini, di Yerusalem muncul pertama sekali sistem hirarki yang

berusaha mengatur para imam (pemimpin perkumpulan), awam, untuk menjalankan tugas

pewartaan. Dari komunitas yang sudah agak terorganisir ini para misionaris pergi ke mana-

mana untuk melakukan tugas mereka.

Setelah komunitas Yerusalem, kemudian muncul komunitas-komunitas Kristiani

lainnya baik itu di sekitar Palestina dan di Timur Tengah dan bahkan ke Eropa. Komunitas

Galilea adalah termasuk salah satu komunitas Kristiani awal. Akan tetapi kita tidak

mengetahui banyak informasi akan komunitas ini, karena tidak ditekankan dalam Kisah Para

Rasul. Alasannya, mungkin karena komunitas ini masih memiliki hubungan erat dengan

komunitas Yerusalem, sehingga dengan menyebutkan Yerusalem, dengan sendirinya juga

termasuk komunitas Galilea. Kita juga tidak banyak menemukan dokumen mengenai

komunitas ini. Walaupun demikian, para ahli sepakat bahwa komunitas Galilea termasuk

salah satu komunitas awal bersamaan atau setelah Yerusalem. Komunitas ini perlu

disebutkan, karena para rasul dan Yesus tidak bisa dipisahkan dengan daerah ini sebagai

tempat pewartaan.

Komunitas berikutnya yang berdekatan dengan Yerusalem adalah Samaria. Untuk

lebih mengetahui komunitas Kristiani Samaria, baca Kisah Para Rasul 8:4-25. Seperti kita tahu
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dari Injil Yohanes,32 orang Samaria tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yerusalem.

Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan Kristiani yang dibawah pimpinan Filippus, berhasil

mendirikan Kristiani di tempat ini dan setelah pewartaannya, banyak orang memberikan diri

untuk dibaptis. Di tempat ini, sebelum kedatangan Filippus, ada seorang bernama Simon yang

telah lama mempraktikkan ilmu sihir, sehingga orang banyak mengikutinya. Mereka mengira

bahwa Simon adalah orang yang turun dari Allah, orang pilihan Allah, memiliki kuasa Tuhan

atau bisa disebut dengan nabi. Bersama dengan dia, ada seorang perempuan, bernama

Helena, yang menjadi tangan kanannya. Setelah pewartaan Filippus, banyak orang meminta

untuk dibaptis. Simon juga meminta untuk dibaptis kemudian ia mengikutinya dalam

pewartaan. Medengar berita gembira akan Samaria, maka Petrus bersama dengan Yohanes

juga pergi ke sana, lalu Petrus mengadakan mukjizat dengan menyembuhkan orang dengan

penumpangan tangan. Dengan menawarkan uang, Simon juga meminta agar ia diberi kuasa

untuk menyembuhkan. Lalu Petrus berkata bahwa binasalah kiranya uangmu itu bersama

dengan engkau, karena karunia Allah tidak bisa dibeli dengan uang. Simon kemudian

memisahkan diri dari Kristiani dan ia mendirikian semacam komunitas sendiri yang kemudian

disebut dengan eresi/bidaah yang dikenal dengan Simonisme. Bidaah ini kemudan

berkembang, karena menawarkan akan ramalam profetis yang menggiurkan yang praktis

hanya mengelabui dan menghipnotis orang. Simonisme kemudian juga menjadi salah satu

sekte gnosticisme dan pada waktu pewartaan Paulus, simonisme sudah menjadi penghalang

dalam Kristiani. Simonisme menjadi persoalan bagi Kristiani terlebih-lebih di Samaria, karena

ajaran-ajaran dan praktik magisnya. Yustinus, adalah salah satu Bapa Gereja yang gigih

melawan ajarannya, kebetulan ia juga berasal dari Samaria.33

Komunitas Palestina, tepatnya di kota Kaisarea, Yope dan Gaza memiliki kekhasan

tersendiri, karena memiliki latarbelakang Yudaisme, Yunani dan Romawi. Peristiwa yang

penting di daerah ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 8:26-40: Filippus atas perintah seorang

malaekat pergi ke Selatan, ke daerah Gaza, dan di sana ia bertemu dengan sida-sida yang

sedang dalam perjalanan pulang dari Yerusalem ke Etiopia. Sida-sida tersebut meminta untuk

32 Yoh. 4:1-42.
33 I Apol., XVI,1-3; bdk. Ireneus. Adv. Haer., I,23,3.
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dibaptis setelah Filippus menerangkan isi Kitab Yesaya yang sedang dibacanya dalam

perjalanan. Komunitas ini termasuk kelompok sulit, karena disamping banyak orang asing

(yunani, romawi dan juga dari tempat-tempat lain) juga karena simonisme sudah berkembang

dan sinkritisme juga ada. Petrus dan juga misionaris lainnya dengan susah payah membentuk

komunitas ini agar bisa mengendalikan iman mereka dari sinkritisme dan simonisme.

Komunatas Damsyk adalah komunitas yang perlu masuk dalam catatan sejarah.

Komunitas ini kelihatannya didirikan oleh kelompok saduki yang masuk ke Kristiani. Sebagian

besar penduduknya berasal dari keturunan Yunani yang diusir dari Yerusalem sekitar tahun

37. Untuk komunitas ini, Kisah Para Rasul 9:10-23 perlu dibaca. Dalam teks ini, peristiwa

penting perlu dicatat, bahwa seorang Kristiani bernama Ananias diutus Tuhan ke jalan yang

bernama Jalan Lurus, ke rumah yang bernama Yudas untuk membuat Saulus melihat kembali

setelah ia mendapat penampakan. Setelah bersoal jawab dengan sikap orang yang akan

disembuhkan tersebut terhadap Kristiani, Ananias pergi juga dan melakukan apa yang

diperintahkan Tuhan untuk menyembuhkan Saulus. Komunitas Damsyk termasuk juga

komunitas awal setelah Yerusalem dan kelak mejadi pintu bermisi ke Utara, disamping

Antiokia.

Antiokia adalah kota yang sangat ramai pada zaman para rasul, karena disamping kota

pelabuhan, juga tempat perdagangan. Kota ini praktis menjadi pusat budaya Helenisme di

bagian Timur. Komunitas Kristiani pertama mulai sekitar tahun 37 bersamaan dengan

komunitas di Damsyk yang didirikan oleh orang Yahudi setelah penganiayaan Stefanus.34

Kelihatannya di Antiokia ada dua kelompok Kristiani, Yahudi-kristiani dan Yunani-kristiani dan

di kota ini pertama sekali nama Kristiani digunakan untuk komunitas yang berarti bahwa

pertama sekali ditunjukkan pada pemerintahan Romawi sebagai institusi. Kedua kelompok

kurang bersahabat, karena yang satu bersunat dan yang lain tidak. Bahkan Barnabas sendiri

ikut terseret dengan tradisi Yahudi ini, sehingga Paulus menegurnya dengan keras bahwa jika

mempertahankan tradisi “sunat” maka tidak mungkin mengajak orang lain di luar Yahudi

menjadi Kristiani.35 Antiokia kemudian menjadi pusat keberangkatan para misionaris Kristiani

34 Kis. 11:19-30.
35 Gal. 2:11-14.
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ke berbagai tempat terlebih-lebih ke Asia dan bahkan kota ini juga menjadi tempat

pengembangan Kristiani pada orang-orang Yunani.

1.1.4. Peran Barnabas dan Paulus

Paulus adalah seorang Yahudi-yunani dan salah satu penjarah pengikut Kristus yang

bertobat pada tahun 35, kemudian setelah pertobatannya ia tinggal kira-kira tiga tahun di

Damsyk di lingkungan kaum saduki yang telah menjadi Kristiani. Pada tahun 37 ia pergi ke

Yerusalem dan bertemu dengan Petrus dan Yakobus, saudara Kristus.36 Kemudian ia bersoal

jawab dengan orang-orang Ibrani yang berbahasa Yunani dan berusaha membunuhya karena

ia sebelumnya penganiaya Kristiani. Paulus kemudan pergi ke Tarsus, di utara kota Antiokia.

Paulus bisa berbicara bahasa Ibrani dan Yunani. Kemudian pada tahun 42, Barnabas

mencarinya ke Tarsus karena telah mengenalnya sebelumnya ketika ia pergi ke Yerusalem

untuk bertemu dengan para rasul. Barnabas membawa Paulus ke Antiokia dan tinggal di sana

dari tahun 43-44.

Pada musim semi pada tahun 45 Paulus memulai misi ke Asia. Sumber yang kita miliki

adalah lagi-lagi Kisah Para Rasul yang memberikan secara rinci misi pastoral Paulus. Mereka

berdua, Paulus dan Barnabas, berangkat dari Seleucia, pelabuhan Antiokia dan memulai misi

ke kota Attalia, Perga, Ikonium, Prisidia, Listra, Derbe, ke orang-orang Yahudi dengan

berkotbah di sinagoga-sinagoga pada hari Sabtu.37 Di Prisidia, orang-orang Yunani juga datang

pada hari Sabtu ke sinagoga untuk mendengarkan mereka,38 demikian juga di Ikonium.39

Kemudian di Listra, Paulus dan Barnabas mengadakan mukjizat sehingga banyak orang

mengira bahwa dewa-dewa telah turun kepada mreka; Barnabas mereka sebut dengan dewa

Zeus dan Paulus disebut dengan Hermes.40 Hasilnya, banyak orang menjadi Kristiani dan

36 Gal. 1:18; Kis 9:27-30.
37 Kis. 13:5, 14;14:1.
38 Kis. 13:44.
39 Kis. 14:1.
40 Kis. 14:11-12.
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mereka mendirikan komunitas-komunitas di tempat ini41 dan sekaligus membentuk semacam

hirarki seperti yang telah dilakukan di Yerusalem dan Antiokia untuk mengorganisir

komunitas. Rintangan yang mereka hadapi di dalam misi di Asia datang dari kelompok Yahudi

yang berusaha menghambat usaha mereka. Di Prisidia misalnya, kelompok ini menggunakan

otoritas setempat untuk menghalangi misi mereka;42 di Ikonium dan Listra mereka

berhadapan dengan penduduk setempat.43 Akan tetapi, sikap orang Yunani berbeda dengan

orang Yahudi, karena mereka menerima Paulus dan Barnabas dengan baik dan mulai dari saat

itu mereka seperti menerapkan teologi penolakan orang Yahudi dan pertobatan orang

Yunani.44 Oleh sebab itu mereka lebih berfokus pada pewartaan kepada orang Yunani -

Kristiani.

Pada tahun 43, setelah kematian Yakobus, Petrus meninggalkan Yerusalem dan tidak

tahu kemana pergi.45 Tidak ada lagi pembicaraan tentang dia sampai pada tahun 49, pada

waktu konsili Yerusalem. Tidak ada teks yang memberitahukan keberadaannya kecuali

Eusebius yang mencatat bahwa ia pergi ke Roma pada awal kekuasaan Klaudius, pada tahun

44.46 Kalau benar catatan Eusebius ini, bisa disimpulkan bahwa Roma mendapat evangelisasi

antara tahun 43-49. Ketika pergi ke Roma pada tahun 57, Paulus telah menemukan komunitas

Kristiani yang kuat di kota ini dan menjadi salah satu komunitas penting dan pada tahun 60,

karena komunitas ini sudah terkordinasi dengan baik secara hirarkis.

1.1.5. Konsili Yerusalem

Setelah Paulus dan Barnabas melakukan misi mereka ke Asia, mereka kembali ke

Antiokia pada tahun 48. Dalam perjalanan pulang, mereka menyempatkan diri untuk singgah

di komunitas-komunitas yang telah mereka dirikan sebelumnya dan di tempat-tempat itu,

41 Kis. 14:23.
42 Kis. 13:50.
43 Kis. 14:2;14:19.
44 Kis. 13:46-47.
45 Kis. 12:17.
46 H.E., II,14,6.
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mereka bertemu dengan penatua-penatua jemaat (bdk. ketua stasi/wilayah/lingkungan) dan

mereka berdoa bersama dan Paulus dan Barnabas memberikan wejangan untuk iman mereka

(pendalaman iman).47 Di Antiokia, seperti telah disinggung pada pembahasan sebelumnya,

ada dua kelompok komunitas, Yahudi-kristiani dan Yunani-kristiani. Kedua komunitas ini

kurang menjalin komunikasi satu dengan yang lain, karena latarbelakang budaya. Perselisihan

pun memuncak setelah kedatangan beberapa orang Yahudi-kirstiani dari Yudea. Mereka

mengatakan bahwa syarat untuk diselamatkan ialah mengikuti ajaran Musa, dengan sunat.48

Paulus dan Barnabas yang kebetulan berada di Antiokia, setelah pulang dari tugas misi, tentu

dengan senang hati menghadiri kedatangan para saudara dari Yudea itu. Akan tetapi setelah

mendengar ajaran seperti itu, Paulus dan Barnabas menentang mereka dengan keras dan

situasi dalam pertemuanpun semakin tegang. Maka diputuskan agar Paulus dan Barnabas

beserta beberapa perwakilan jemaat pergi ke Yerusalem untuk membicarakan persoalan

sunat ini. Merekapun berangkat dengan jalan darat dan melintasi Samaria dan turun ke

Yerusalem. Situasi di Yerusalem pun sama dengan situasi di Antiokia, latar belakang tradisi

Yahudi adalah tetap dominan bahwa keselamatan tergantung dari sunat. Pemikiran ini

muncul terlebih-lebih dari orang-orang Farisi yang telah menjadi Kristiani.

Melihat situasi semakin runcing, maka para rasul bersidang bersama dengan para

penatua-penatua jemaat di Yerusalem pada tahun 49 untuk membicarakan sunat. Setelah

perdebatan yang sengit di dalam pertemuan, maka Petrus berdiri dan dengan tegas

mengatakan,

Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu,

supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi

percaya. Dan Allah, yang mengenal hati manusia, telah menyatakan kehendaknya untuk

menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada

kita, dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia

menyucikan hati kita oleh iman. Kalu demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan

meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk, yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek

47 Bdk. Kis. 14:21-28.
48 Kis. 15:1.
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moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan

Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga.49

Dari perkataan Petrus ini kita bisa melihat bahwa untuk memperoleh keselamatan,

sunat bukan menjadi suatu kewajiban melainkan iman akan Kristus yang bangkit, itulah

sumber keselamatan yang sebenarnya dan keselamatan itu tertuju kepada semua bangsa.

Setelah Petrus berbicara, giliran Paulus dan Barnabas yang angkat bicara dengan

menceritakan pengalaman misioner mereka ke Asia dengan mendirikan jemaat-jemaat di

sana.50 Pada akhir pertemuan itu, giliran tuan rumah, Yakobus, yang memberikan pemikiran.

Dalam perkataannya, ia praktis mengikuti pembicaraan Petrus, cuma ia menekankan agar

menjauhkan diri dari beberapa hal seperti percabulan dari daging binatang yang mati dicekik

dan dari darah. Yang terakhir ini, masih tetap berbau Yudaisme. Setelah selesai pertemuan,

mereka mengutus Yudas yang disebut dengan Barsabas dan Silas bersama dengan Paulus dan

Barnabas untuk menyampaikan hasil “Konsili” Yerusalem tersebut kepada komuntas Antiokia.

Dengan Konsili pertama ini dan dengan keputusan yang tidak mewajibkan sunat

sebagai sarana untuk keselamatan, secara tidak langsung menolak tradisi Yudaisme untuk

masuk ke dalam tradisi Kristiani. Konsili pertama ini juga membuka nuansa perjalanan sejarah

Gereja yang membuka pintu untuk semua bangsa yang tidak membedakan suku dan bangsa

(katolisitas). Bisa dikatakan, konsili ini menghasilkan katolisisme (arti etimologisnya: umum)

ke dalam Gereja dan bahkan dalam perjalanan selanjutnya katolik menjadi salah satu sifat

atau karakter Gerja yang menjadi identitasnya.

1.1.6. Aktivitas misi Paulus

Setelah Konsili Yerusalem (49), Paulus memulai lagi misinya ke dunia paganisme yang

semunaya bisa kita ikuti di dalam Kitab Kisah Para Rasul. Memang banyak hal harus

disebutkan secara mendeteil, tetapi bagi kita yang ingin mempelajari Sejarah secara umum,

cukup mengetahui hal-hal yang penting dalam perjalanan misi Paulus ini.

49 Kis. 15:7-11.
50 Kis. 15:12.
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Pada awal tahun 50, Paulus memulai misinya dengan menyebrangi Siria dan Kilikia.

Tentu saja dia singgah di Tarsus, tempat kelahirannya, kemudian ia mengunjungi komunitas

Kristiani di Derbe, Listra, Ikonium yang telah didirikan sebelumnya bersama dengan Barnabas.

Pada kesempatan ini, ia tidak ditemani Barnabas, melainkan Silas. Barnabas sendiri setelah

berselisih dengan Paulus untuk misi kedua ini, pergi ke Siprus bersama dengan Yohanes yang

disebut dengan Markus.51 Kemudian Paulus membuka daerah misi yang baru di Galatia, di

Frigia bagian Utara dan Misia. Sebelumnya di Listra, Timoteus bergabung dengan Paulus dan

Silas.52

Dari daerah Misia, mereka mengembangkan misi ke Eropa ke daerah Macedonia dan

Akhaya.53 Di daerah Macedonia mereka singgah di Filipi dan waktu mereka berada di sana,

banyak orang pagan menjadi Kristiani. Karena aktivitasnya yang terlarang, maka ia diadukan

dan ditangkap oleh pemerintah romawi.54 Setelah dilepaskan, kemudian mereka bergerak ke

Tesalonika dan Paulus berbicara di bait Allah dan banyak orang Yahudi dan Yunani yang masuk

ke Kristiani.55 Di Berea juga demikian, terjadi seperti di Tesalonika. Dari kota ini mereka turun

ke Atena dan ia berkotbah di Areopagus di hadapan para filsuf stoicisme dan epikureisme,56

akan tetapi hasilnya tidak begitu memuaskan dibandingkan dengan misi di kota-kota

sebelumnya. Misi berikutnya, mereka bergerak ke Korintus dan tinggal di sana selama satu

setengah tahun,57 dari awal tahun 51 sampai dengan pertengahan tahun 52. Di kota inilah

mereka bertemu dengan dua orang Yahudi, Aquila dan Prisila, yang diusir dari Roma oleh

kaisar Claudius.58 Dari kota Korintus inilah Paulus menulis surat kepada orang-orang

Tesalonika, kemudian ia pergi ke Antiokia dengan melalui Efesus dan melanjutkan ke

Yerusalem.

51 Kis. 15:35-41.
52 Kis. 17:14-15.
53 1 Tes. 1:7-8.
54 Kis. 16:37-39; 1 Tes 2:2.
55 Kis. 17:4.
56 Kis. 17:16-35.
57 Kis. 18:11.
58 Kis. 18:1-4.
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Pada tahun 53, Paulus berangkat lagi untuk mengadakan misi yang ketiga dengan

mengunjungi terlebeih dahulu komunitas Galatia, kemudian pergi ke Efesus. Di kota ini ia

berkotbah di Sinagoga dan juga di sekolah.59 Di kota ini mereka tinggal selama tiga tahun (dari

tahun 54-57) dan dari kota ini Paulus menulis surat kepada umat di Galatia dan Surat Pertama

kepada umat di Korintus, Galatia, Filippi (sementara itu surat II Korintus ditulis di Macedonia).

Program berikutnya ialah pergi ke Yerusalem tetapi terlebih dahulu pergi ke Macedonia dan

Roma,60 tetapi kenyataannya ia tidak sampai ke Roma, berhenti di Macedonia,61 dan cuma

sampai ke Korintus pada akhir tahun 57,62 kemudian bertemu dengan Titus.63 Pada musim

dingin antara 57-58, di Korintus, ia menulis Surat kepada jemaat di Roma (karena ia tidak jadi

pergi ke kota tersebut). Setelah itu Paulus berangkat ke Filipi, kemudian menyeberang ke

Troas, lalu singgah terlebih dahulu di Miletus, lalu melanjutkan perjalanan ke Tirus. Akhirnya

Paulus sampai di Yerusalem pada pesta Pentakosta tahun 58.64

Selama misi, Paulus banyak mengalami persoalan dengan orang-orang Yahudi

terlebih-lebih dari kelompok-kelompok yang telah disebutkan sebelumnya yang telah masuk

Kristiani. Persoalan itu terlebih-lebih mengenai idealisme dan peraturan-peraturan praktis

seperti sunat dan Sabat. Pada misi yang kedua, Paulus berpisah dengan Barnabas dan Markus

yang pergi ke Siprus. Alasan Paulus menolak Markus ikut bersamanya ialah karena masalah

tradisi Yahudi. Akhirnya, Barnabas dan Markus mencari jalan lain. Sebagai orang Yahudi, bagi

mereka, menyangkal sunat adalah sama dengan penghianatan tradisi, ketidaktaatan pada

agama dan pada komunitas Yahudi. Di Yerusalem, ia juga mengalamai hal yang sama, malah

dia dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai biang keladi pencemar agama, sehingga ia

ditangkap dan kemudian dibawa ke Roma.

Paulus sampai di Roma pada tahun 60 kemudian pada tahun 61 sampai dengan tahun

63 ia bebas, dan ia memiliki kesempatan untuk menulis Surat kepada Jemaat di Kolose, Efesus

59 Kis. 19:9.
60 Kis. 19:21.
61 1 Kor. 16:5.
62 Kis. 20:2.
63 2 Kor. 7:6.
64 Kis. 20:16.
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dan Filipi. Surat kepada jemaat di Kolose mengingatkan orang-orang Yahudi-kristiani

mengenai hal-hal praktis dalam kehidupan terlebih mengenai larangan haram-halal. Pada

tahun 63 Paulus memulai misi yang terakhir, dari Roma ia berangkat ke Kreta dan dari sana

berangkat ke Macedonia. Dari salah satu kota di Macedonia, ia menulis Surat kepada Titus

yang ditinggalkannya di Kreta yang berusaha membentuk komunitas Kristiani dengan

penatua-penatua. Ia juga mengingatkan persoalan-persoalan yang selalu diprotes orang

Yahudi-kristiani, mengenai haram-halal.65 Dari Macedonia, Paulus juga menulis surat kepada

Timoteus yang dipercayai untuk mengelola komunitas di Efesus dan persoalan-persoalan

yang dihadapi Gereja dari Yahudi-kristiani.

Pada Surat pertama Paulus kepada Timoteus dan juga kepada Titus, kita menemukan

pertama sekali organisasi komunitas-komunitas di Asia dan Kreta. Kita sudah menemukan

perkumpulan para imam yang memiliki semcam ketua yang disebut dengan uskup. Pelayanan

diakon juga sudah berjalan baik yang bergantungjawab kepada uskup.

Dua tahun kemudian (65) situasi di Efesus semakin tidak kondusif, karena gnosticisme

yang sudah mulai berkembang. Kristiani yang terpengaruh tidak mau lagi mendengarkan dan

melakukan ajaran iman yang telah diajarkan Palus dan ia pun merasa sedih sekali dan menulis

Surat yang kedua kepada Timoteus dari Efesus. Setelah itu ia ditangkap lagi, lalu dibawa dan

dipenjarakan di Roma sampai kemartirannya pada tahun 67, karena dianggap orang Yahudi

penghojat dan penghianat.

Kronologi Hidup Paulus
TAHUN PERISTIWA REFERENSI KS REDAKSI SURAT

5-10 Kelahiran di Tarsus Kis. 22:3

Pindah ke Yerusalem Kis. 22:3; 26:4

34-35

Setelah kemartiran Stefanus,

pertobatan jalan menuju Damsyik

dan baptisan

Kis 9:1-19; 22:4-21;

26:9-18; Gal. 1:16-16

35-37

Melarikan diri dan sekaligus

melaksanakan pewartaan di Arab dan

2Kor. 11:32-33;

Gal. 1:17

65 Tit. 1:5, 14-15.
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kemudian kembali Damsyik untuk

menghindari raja Areta IV

37 Dari Damsyik, ia kembali melarikan

diri ke Yerusalem selama 15 hari

Kis. 9:25-30;

Gal. 1:18-20

37-43 Dari Yerusalem pergi ke Tarsus,

berkotbah di Siria dan Kilikia

Kis. 9:30;

Gal. 1:21

43-44

Barnabas membawa Paulus dari

Tarsus ke Antiokia dan tinggal di sini

satu tahun

Kis. 11:25-26

45 Kunjungan ke Yerusalem dan

kematian Herodes Agripa I, lalu

kembali ke Antiokia

Kis. 11:27-30;

12:21-25

48-49

Misi pertama dengan Barnabas

berangkat dari Antiokia menuju

Pisidia, Ikonium, Listra, Derbe dan

kembali ke Antiokia

Kis. 13-14

49

Kunjungan ke Yerusalem dan

mengikuti Konsili Yerusalem dan

kembali ke Antiokia

Kis. 15:1-35;

Gal. 2:1-9

50

Misi kedua dengan Silas dan

Silvanus, berangkat dari Antiokia ke

Kilikia, Derbe, Listra, Filipi,

Tesalonica, Berea dan Atena

Kis. 15:36-18:1

50-52

Dari Atena pergi ke Korintus dan

bertemu dengan Aquila dan Priscilla

yang diusir dari Roma dan bertemu

dengan konsul Gallius

Kis. 18:1-18 Redaksi Surat I & II

Tesalonika yang ditulis

di Korintus

52

Akhir misi kedua lalu singgah di

Efesus, lalu berangkat Kaisarea dan

ke Yerusalem dan kembali ke

Antiokia

Kis. 18:18-22

53+

Misi ketiga berangkat dari Antiokia

menuju Galatia, Frigia, lalu tinggal di

Efesus kemungkinan dipenjarakan

dan setelah itu pergi ke Macedonia

Kis. 18:23-20:1 Redaksi Surat I

Korintus, Galatia,

Filippi di Efesus dan

Surat II Korintus di

Macedonia

57 Tinggal di Korintus selama 3 bulan Kis. 20:2-3 Redaksi Surat Roma
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57 Akhir misi ketiga kembali dari

Filippi lalu ke Kaisarea

Kis. 20:3-21; 14

57

Kunjungan ke Yerusalem lalu

ditangkap di Bait Allah lalu dibawa

ke Kaisarea untuk bertemu

pemerintah Felice

Kis. 21:15-24, 26

57-59

Dipenjarakan selama dua tahun di

Kaisarea dan bertemu pemerintah

Porcius Festus dan raja Marcus

Yulius Agrippa II

Kis. 24:27-26,32

60 Pada musim gugur berangkat ke

Roma, lalu singgah di Malta dan tiba

di Roma

Kis. 27:1-28

60-62 Tahanan rumah di Roma selama

kurang lebih dua tahun

Kis. 28:17-31 Redaksi Surat Efesus,

Kolose dan Filemon

62-66

Bebas dari penjara kemungkinan

bermisi di Roma atau Spanyol lalu

mengadakan misi “keempat” ke

Efesus, Creta dan Macedonia

Redaksi Surat Pertama

Timoteus dan Titus

66 Kemungkinan masuk Penjara yang

kedua kalinya di Roma

Redaksi Surat Kedua

kepada Timoteus

67 Kemartiran Paulus di Tre Fontane,

Roma

1.1.7. Komunitas Roma

Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung bahwa Petrus berada di Roma,66

sebelum konsili Yerusalem (49), yang kemungkinan besar mulai tahun 44,67 setelah

pembebasannya dari penjara dengan mukjizat. Kemungkinan dari Roma, Petrus pergi ke

Yerusalem untuk menghadiri Konsili tersebut, lalu pergi ke Antiokia sampai tahun 57 sebagai

uskup, lalu berangkat ke Roma. Komunitas Kristiani di Roma sudah berkembang dan sudah

terorganisir dengan baik. Situasi ini membuat kaisar cemburu dan bahkan Kristiani menjadi

66 Ireneus. Adversus Haereses, III,1,1; V,8,3.
67 Eusebius. Historia Ecclesiastica, II, 14, 6.
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biang kemarahan kaisar Nero. Puncaknya pada tahun 64, kota Roma dibakar dan yang dituduh

Kristiani sebagai pelaku dan kehadiran mereka dianggap pembawa petaka pada kota Roma.

Salah seorang yang dituduh pembawa petaka pada kota Roma adalah Paulus sehingga

kepalanya dipenggal, walaupun juga karena masalah-masalah sebelumnya selama misi.

Sementara itu Kristiani lainnya berada dalam pengejaran.

Petrus juga temasuk korban dari kekejian kaisar Nero. Ada begitu banyak tulisan

menceritakan kematian Petrus, seperti Ireneus dari Lion, Tertulianus, Ciprianus, Hipolitus,

Clemen dari Alexandria, Origenes. Prediksi teks kematian Petrus sudah kita lihat dalam Injil

Yohanes yang mengatakan, “Aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya ketika engkau

masih muda engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan ke mana saja engkau

kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan

orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau

kehendaki.”68 Sebenarnya kemartiran Petrus bukan seperti biasanya dilakukan kepada

Kristiani dengan melawan binatang-binatang. Petrus disalibkan seperti Yesus Kristus, tetapi

dengan arah berlawanan, dengan kepala ke bawah. Setelah kemartirannya, ia dimakamkan di

bukit Vatikan. Memang pada zaman Nero, di dekat bukit Vatikan ada lapangan sirkus di sekitar

gereja Santo Petrus sekarang. Di Sirkus inilah Kristiani di bantai dan setelah mati dimakamkan

di bukit Vatikan. Kemungkinan besar Petrus juga mengalami hal yang sama dan setelah mati

disalibkan, ia dimakamkan di pemakaman di bukit Vatikan. Kemartiran petrus antara tahun

64—67. Kemudian pada zaman damai, kaisar Konstantinus membangun gereja pertama di

Vatikan dan diberikan nama pelindung Santo Petrus dan makamnya ditempatkan di tengah-

tengah gereja yang dibangun itu. Kemudian pada tahun 1506, pembanguan gereja yang

sekarang dimulai, dan makam Petrus tetap ditempatkan sebagai pusat gereja tersebut.

Makam itu berada di bawah altar utama, persis dibawah kubah gereja tersebut. Makam itu

menjadi pusat bersama dengan altar utama yang persis diatas makam. Gereja tersebut di

berkati pada tahun 1626

Sesudah kaisar Nero, situasi komunitas Roma tidak banyak berubah. Kristiani tetap

berada dalam situasi yang sulit karena masih dalam penganiyaan. Kemudian kita mendapat

68 Yoh. 21:18.
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beberapa informasi mengenai komunitas Roma melalui Ireneus yang mengindikasikan bahwa

setelah Petrus, Roma memiliki uskup yang bernama Linus dan sesudahnya Anacletus.

Kemudan sekitar tahun 88, Clemen sudah menginformasikan bahwa komunitas Roma disebut

dengan Gereja yang secara struktur sudah berjalan baik. Gereja sudah memilki dewan para

imam yang dipimpin seorang uskup dan Gereja juga sudah memiliki diakon untuk membantu

uskup dalam pelayanan pastoral.69 Dengan tiga elemen dalam struktur pemerintahan Gereja

tersebut, uskup bertndak sebagai orang yang pertama dari para pelayan (presbiter) dan para

diakon. Struktur Gereja yang sudah mulai teratur seperti ini, sebenarnya bukan merupakan

sesuatu yang baru, karena Paulus telah mulai membentuk cara untuk mengorganisir

komunitas-komunitas yang didirikannya selama perjalanan di daerah Yunani, termasuk juga

di Antiokia. Cuma struktur Gereja di Roma lama kelamaan semakin lebih terorganisir dan

kemudan menjadi figur untuk komunitas di tempat lain, termasuk juga yang di Tanah Suci.

Kualitas Gereja Roma ditunjukkan tidak hanya dalam hal berorganisasi, melainkan juga

perannya yang sangat penting untuk mengkordinir Gereja yang ada di tempat lain dan lama-

kelamaan, Gereja Roma mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Gereja universal. Dengan

demikian peran uskup Roma menjadi pusat dan penting di dalam tubuh Gereja secara

keseluruhan, dan bahkan dia dianggap sebagai kepala Gereja universal.

Posisi Gereja Roma sbagai pusat organisasi sudah tampak setelah kemartiran Petrus

yang dilanjutkan oleh Linus, Anacletus (Cletus) dan tentu saja Clemen sebagi penerus Petrus

yang ke-empat. Clemen juga mengenal Petrus dan bahkan ia ditahbiskan Petrus sendiri.

Ireneus mengatakan bawha Clemen juga mengenal Paulus.70 Clemen, sebagai uskup Roma,

berusaha melanjutkan kinerja rasul Petrus dan dua uskup lainnya untuk mengordinir Gereja

Roma dan juga Gereja universal. Salah satu pengaruh penting Gereja Roma yang sudah

tampak dalam Gereja universal ialah penentuan tanggal Paska. Sejak periode Sixtus (115-125)

Roma sudah menjadi tempat diskusi penentuan tanggal paska untuk Gereja secara

keseluruhan, karena tanggal paska selalu berubah setiap tahun, karena mengikuti penaggalan

menurut perhitungan bulan. Stelah tanggal paska ditetapkan, maka Gereja Roma

69 Clemen. Ep., XLII,5; XLIV,4-5; XL,5; XLII,5.
70 Origenes. Comm. In Ioh., 6,36; Eusebius. Stor. Eccl., 6,3,15.
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menyebarkan ke seluruh Gereja universal, walaupun dalam praktik penyebaran selalu ada

kendala, sehingga tidak jarang kabar mengenai tanggal perayaan paska tidak sampai ke

tempat pada waktunya. Peran Gereja Roma sebagai pusat pemerintahan Gereja universal

kemudian semakin tampak dan semakin mapan dalam perjalanan Gereja selanjutnya.

Pada tahun 62, tragedi juga terjadi di Yerusalem. Yakobus, uskup Yerusalem dirajam

batu oleh orang Yahudi. Tentu saja dibalik kejadian ini adalah orang Farisi yang memprovokasi

kaisar menjadi anti Kristiani.71 Pada tahun 66, terjadi perang antara Yahudi dengan kekaisaran

Romawi. Kristiani pergi melariakan diri ke Pella, di seberang sungai Yordan, dibawah pimpinan

Simon, keponakan Yesus yang meneruskan kepemimpinan Yakobus.72 Perang ini mebawa

petaka pada Yerusalem, termasuk juga komunitas Kristiani. Pada tahun 70 Titus sudah

menguasai Yerusalem dan mengesampingkan orang Yahudi dan juga menghancurkan bait

Allah.

1.2. Evangelisasi para rasul lainnya

Jalan Tuhan siapa yang tahu? Manusia menginginkan tetapi Tuhan yang menentukan.

Kata-kata inilah yang tepat untuk dikatakan pada Gereja di Yerusalem. Setelah zaman Yesus

dan selama zaman para rasul, Gereja Yerusalem menjadi dominan pada komunitas-komuntas

Kristiani awal karena memang Kristiani lahir di daerah ini dan juga para rasul, semuanya

berasal dari sekitarnya. Secara kulturpun demikian, Yudaisme masih berusaha mendominasi

tubuh Gereja. Contoh konkret, kosili Yerusalem (49) lahir karena Gereja mengalami

permasalahan dengan budaya Yudaisme.

Dominasi budaya Yudaisme mulai pudar pada waktu kejatuhan Yerusalem (70) ke

kaisaran Romawi. Akibatnya, bukan hanya bangsa Yahudi menjadi hancur lebur, tetapi juga

termasuk kultur Yudaisme mengalami hal yang sama. Imbasnya juga terasa pada Kristiani,

karena para rasul yang sebelmunya berdomisili di Yerusalem dan sekitarnya, harus pergi

meninggalkan daerah tersebut bersama dengan Kristiani lainnya. Dari satu segi merugikan

71 H.E. II, 23.
72 H.E. III, 5,3.
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Gereja, karena kehilangan asal usulnya, akan tetapi dari segi lain menjadi suatu jalan untuk

penyebaran Kristiani secara lebih pesat. Kristiani merambat ke mana-mana dan menjadi

sarana para rasul dan Kristiani untuk membentuk komunitas-komunitas di berbagai penjuru.

1.2.1. Evangelisasi Filipus

Filipus, selain pergi ke Samaria dan Gaza, juga pergi ke daerah Frigia (Asia bagian

tengah) dan tinggal di kota Gerapolis dan melakukan evangelisasi di sekitar daerah ini,73

sampai ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Bahkan dua anak Filipus hidup sebagai

perawan dan juga meninggal di kota yang sama.74

Mengapa Filipus pergi ke Gerapolis? Dari pewartaan Paulus, kita mengetahui bahwa

kota ini luput dari kunjungannya, mungkin Filipus melihat bhwa daerah ini perlu untuk

evangelisasi, sehingga ia pergi ke sana sampai akhir hidupnya. Frigia, daerah Gerapolis

kemudian juga menjadi basis bidaah montanisme yang muncul pada awal abad kedua.

Yahudi-kristiani juga sangat kuat di daerah Frigia, termasuk di kota Gerapolis. Komunitas

pertama didirikan oleh Yuahudi-kristiani saat Yakobus masih pimpinan komunitas (uskup) di

Yerusalem. Tentu saja Filipus mengalami permasalahan dengan kelompok ini sebagaimana

biasanya ditemukan dalam komuntas Yahudi-kristiani.

1.2.2. Evangelisasi Yohanes

Yohanes memiliki daerah misi di daratan pesisir Asia bagian Barat, di sekitar Efesus.

Daerah ini sebenarnya bukan daerah misi yang baru, karena Paulus telah mendirikan

komunitas di kota tersebut. Oleh sebab itu, waktu tiba di kota ini, Yohanes sudah menemukan

komunitas terbentuk. Kita tidak tahu persis kapan Yohanes memulai evangelisasi. Yang jelas,

ia masih ikut pada Konsili Yerusalem,75 sesudah itu ia sudah berada di pengasingan di pulau

73 Eusebius, H.E., III,31,4.
74 Eusebius, H.E., III,31,3.
75 Gal. 2:9.
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Patmos, di bagian barat kota Efesus.76 Bisa jadi dari Patmos dia menyebrang ke Efesus atau

sebaliknya. Polikarpus adalah salah satu murid Yohanes yang kemudian menjadi uskup di

Smirna, di bagian utara Efesus yang menjadi martir pada 23 Februari 167. Ireneus yang juga

berasal dari Asia yang kemudian menjadi uskup di Lion, Perancis mengikuti beberapa kali

pengajaran Yohanes. Kita tidak tahu kapan persis ia meniggal, tatapi yang jelas ia wafat di

Efesus dibawah kekuasaan Traianus (98-117).

Di kota Efesus, sebagaimana juga di kota-kota lain di Asia, banyak dipengaruhi Yahudi-

kristiani bahkan kelompok ini cenderung ekstrim, dan Yohanes harus menghadapi kelompok

tersebut.77 Salah satu pengaruh Yahudi-kristiani adalah praktik perayaan paska pada hari yang

sama dengan perayaan paska Yahudi. Dengan situasi yang dihadapi Yohanes, bisa dikatakan

bahwa Injil Yohanes dan Wahyu ditulis dalam suasa Yahudi-kristiani dan Yunani-kristiani yang

dikombinasikan dengan latarbelakang esse. Kitab Wahyu ditulis dengan sudut pandang

Yerusalem yang disalahgunakan dan kejadian pada tahun 70 dianggap suatu hukuman Tuhan.

Akan tetapi pandangan harus diarahkan ke depan, Yerusalem baru. Dalam Injil yang

ditulisnya, tema bait Allah sangat dominan dan juga memberkan penekanan yang kuat Sabda

yang berinkarnasi.

Persoalan lain yang dihadapai Yohanes dalam hubungannya dengan Yahudi-kristiani

bisa ditemukan dalam Surat Ignatius dari Antiokia yang mengatakan bahwa mereka ini

merayakan hari Sabtu; sebagai Kristiani, mereka seharusnya tidak merayakan hari tersebut,

melainkan hari Tuhan; kelompok ini menghalangi orang Yunani masuk ke Kristiani.78

Komunitas ini juga mengajarkan bahwa Kristus tidak mati benaran.79

1.2.3. Kristiani di Efesus dan Smirna

Efesus adalah kota yang sangat penting di Asia, karena kota ini sudah menjadi pusat

pengembangan Kristiani. Apalagi Efesus dikunjungi dua rasul penting Paulus dan kemudian

76 Why. 1:9.
77 Why. 2:14,20.
78 Ignatius dari Antiokia. Magn., IX,1; Tral., VIII,2.
79 Ignatius dari Antiokia. Tral., X,1.
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Yonannes yang kemungkinan besar meninggal juga di kota tersebut. Kita mendapat informasi

tentang kota ini bukan saja dari Kisah Para Rasul yang menjadi sumber informasi pewartaan

Paulus, tetapi juga dari Yohanes dari Kitab Wahyu 2:1-7 yang menyebutkan jemaat di Efesus.

Sumber lain yang kita miliki berasal dari tiga uskup yang terkenal pada zaman itu, Ignatius dari

Antiokia, Papias uskup Gerapolis dan Polikarpus uskup dari Smirna. Efesus menjadi salah satu

pusat Kristani di Asia bersama dengan kota Smirna.80

Smirna, yang terletak di Utara kota Efesus muncul pertama sekali dalam Kitab Wahyu

Yohanes 2:8-11. Kota ini menjadi kota terkenal dan menjadi salah satu pusat Kristiani di Asia

berkat uskupnya Polikarpus yang begitu gigih untuk memajukan jemaat. Ignatius dari Antiokia

dalam perjalanannya menuju Roma, mampir di Smirna dan dijamu oleh Polikarpus sendiri.81

Kita juga mendapat informasi mengenai Polikarpus dari Ireneus yang mengenalnya sebelum

ia berangkat ke Lion, Perancis.82 Polikarpus sendiri kemudian menjadi martir pada tahun 155

dan syukur bahwa kisah kemartirannya dapat kita miliki saat ini, sehingga kita bisa

mengetahui informasi kemartiran pada zaman Kristiani awal.83

Kota-kota lain juga disebutkan dalam Kitab Wahyu seperti Pergamus84 dan Tiatira.85

Sebenarnya Kristiani di Sardi juga bisa diberi catatan, karena kemudian menjadi kota yang

penting dalam perkembangan Gereja. Sedikit lebih masuk ke Timur, kita bisa menemukan

kota Filadelfia kemudian kota Laodicea, dekat kota Gerapolis yang semuanya menjadi tempat

pengembangan Kristiani.

1.2.4. Pembentukan kembali komunitas Yerusalem

80 Eusebius. H.E., V,24,6; V,18,14.
81 Iknatius dari Antiokia. Ep., XXI,1.
82 Eusebius. H.E., V,20,4-8.
83 _____, Atti dei martiri dei primi tre secoli, Scelti e presentati da Victor Saxer. Padova: Edizioni

Messaggero, 1989, 40-56; _____, Atti dei martiri, Introduzione, traduzione e note di Giuliana Caldarelli. Milano:

Paoline, 1996, 100-113.
84 Why. 2:12-17.
85 Why. 2:18-20.
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Saat kejatuhan kota Yerusalem ke tangan kekaisaran Romawi, Kristiani melarikan diri

ke seberang sungai Yordan, di daerah Pella. Waktu situasi kota Yerusalme sudah agak tenang,

sebagian mereka kembali ke Yerusalem. Keliahatannya mereka yang kembali adalah orang

yang masih memiliki hubungan darah dengan Yesus, mereka yang kurang konservatif dan

mereka yang berketurunan Yuda, karena pada zaman Yakobus, kebanyakan orang yang

mejadi Kristiani adalah mereka yang aliran Yahudi-kristiani yang ekstrim.86 Bukti Kristiani

sudah kembali ke Yerusalem, Aquila (sekitar tahun 120) penerjemah Alkitab, telah

menemukan komunitas Kristiani di kota tersebut. Pada zaman selanjutnya, Gereja Yerusalem

tidak begitu maju dan populer lagi dibandingkan dengan Roma yang semakin hari semakin

menunjukkan pernannya pada Gereja universal.

1.2.5. Asal usul Gereja Mesir

Kita tidak mendengar banyak komunitas Mesir pada zaman Kristiani awal bahkan

Paulus tidak mengikut sertakan Mesir menjadi tempat evangelisasinya. Walaupun demikian

pada akhir abad pertama, komunitas Kristiani sudah ditemukan di sana dan kemungkinan

besar yang menjadi misionaris pertama adalah Kristiani yang berasal dari Palestina. Secara

geografis, hal ini bisa terlaksana karena transportasi Palestina-Mesir adalah jalur yang sering

dilalui. Informasi sejarah bisa kita peroleh berasal dari Clemen dari Alexandria yang mengutip

apokrif Injil menurut Ibrani dan Injil Menurut Orang Mesir. Apokrif ini menunjukkan karakter

komunitas Mesir yang kemungkinan besar ditulis orang Yahudi dan orang Mesir yang menjadi

Kristiani. Kedua injil ini memiliki kekhasan, penekanan pada hidup askese. Kemungkinan besar

komunitas Mesir juga memiliki hubungan yang erat dengan Komunitas Yerusalem, karena

struktur hirarki di Mesir adalah mirip dengan hirarki di Yerusalem. Uskup adalah hanya

pimpinan komunitas secara langsung. Sistem organisasi semacam ini dipengaruhi oleh tradisi

Yahudi yang ditemukan juga di Yerusalem. Sedangkan sistem hirarki di Asia banyak

dipengaruhi oleh tradisi Yunani yang menampilkan figur uskup sebagai pemimpin dan

memiliki subordinasi diakon yang berada langsung di bawah pemerintahan uskup yang juga

86 Eusebius. H.E., IV,5,2; III,19,20.
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menjadi kepala presbiteriat. Di Mesir, nominasi uskup dilakukan para presbiter dan dengan

penumpangan tangan dari sukup.

1.2.6. Komunitas Siria

Misi ke Timur adalah misi yang paling sulit karena medan yang begitu menantang,

padang gurun. Kita tidak menemukan banyak informasi terlebih-lebih dari Kitab Suci

mengenai misi ke Timur, kecuali dari catatan sejarah Eusebius. Ia mengatakan bahwa dalam

Kronik Addai, raja Edessa, Abgar pernah menulis kepada Yesus dan kelihatannya Tadeus

diutus ke negeri itu.87 Kristiani kelihatannya sudah menyebar ke daerah ini sebelum

kekuasaan Abgar IX (179-186) yang dibawa oleh Yahudi-kristiani. Catatan yang perlu

diperhatikan bahwa perayaan paska di daerah ini sama waktunya dengan perayaan paska di

Palestina. Itu berarti bahwa pengaruh Yahudi-kristiani adalah sangat kuat.

Catatan lain yang diberikan Eusebius adalah Tomas. Ia melaksanakan pewartaan di

daerah Siria bagian Timur.88 Maka tidak heran, pada abad ke IV, devosi kepada rasul Tomas

sudah berkembang di Edessa. Dokumen yang kita miliki yang bisa juga dijadikan sebagai

sumber sejarah ialah apokrif Injil Menurut Tomas (ditulis pada pertengahan abad II) yang

memiliki latarbelakang Yahudi-kristiani di Edessa, Siria Timur.

Perkembangan misi Kristiani selanjutnya mengarah ke Timur lebih jauh lagi, ke daerah

sungai Efrat dan Tigris. Pewartaan masih tetap dilakukan Yahudi-kristiani. Bukti yang bisa kita

jadikan sumber ialah bahwa nama-nama Kristiani di sana, terlebih-lebih uskup, sangat berbau

Yahudi, seperti Samson, Isak, Abraham, Musa, Abel.

Eusebius menunjukkan bahwa di India, tepatnnya di daerah Kerala, telah ditemukan

Injil Menurut Matius dalam bahasa Ibrani.89 Hal ini menunjukkan bahwa misionaris telah

sampai ke tempat ini pada abad-abad pertama. Kemungkinan misionaris adalah Yahudi-

kristiani dari daerah Tigris dan Efrat yang melanjutkan perjalan sampai ke India. Bisa juga

87 Eusebius. H.E., I,13,1-22
88 Eusebius. H.E., III,1,1.
89 Eusebius. H.E., V,10,3.
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misionaris dari Mesir pergi ke darah sana dan kemungkinan terakhir ialah misionaris yang

pergi ke daerah Arab yang dipimpin oleh rasul Bartolomeus meneruskan perjalanan sampai

ke India. Karena sumber yang begitu minim, kita tidak tahu mana yang benar. Fakta yang bisa

kita lihat adalah di India sudah beredar Injil Menurut Matius. Tradisi atau legenda yang

berkembang saat ini di Kerala ialah bahwa rasul Tomas juga sampai ke darah Kerala untuk

keperluan evangelisasi dan saat ini di Kerala, devosi akan rasul yang satu ini juga berkembang.

1.2.7. Misi para rasul lain

Andreas adalah saudara Simon Petrus. Ia lahir di Betsaida di pantai danau Galilea.

Nama Andreas bersifat helenisme, yang berarti bernilai atau berkualitas. Andreas bersama

dengan saudaranya Simon Petrus adalah murid pertama yang mengenal Yesus. Dalam

beberapa peristiwa, Andreas sering sekali hadir yang menunjukkan bahwa ia adalah salah satu

murid yang dekat dengan Yesus (bdk. Mrk 13:3; Yoh 6:8; 12:22), akan tetapi dalam Kisah Para

Rasul ia hanya disebutkan satu kali (Kis 1:13). Eusebius menginformasikan bahwa Andreas

pergi ke Asia kecil dan Scizia di sekitar laut Hitam kemudian ia pergi ke Ukraina, kota Kiev

dengan terlebih dahulu mengunjungi Rumania. Oleh sebab itu ia menjadi pelindung negara

Rumnia, Rusia, Ukraina. Menurut tradisi ia adalah juga pendiri kota yang kemudian disebut

dengan Konstantinopel. Menurut tradisi, Andreas mati sebagai martir di Patrae di Acaia,

Yunani. Ia mati dengan cara disalibkan, tetapi tentu bukan seperti Yesus disalibkan tetapi

dengan bentuk salib X. Bentuk salib X ini menjadi ciri khas Andreas.

Rasul berikutnya adalah Yakobus anak Zebedeus atau dipanggil juga dengan Yakobus

Mayor untuk membedakannya dengan Yakobus anak Alfeus atau Yakobus Junior yang akan

diahas kemudian. Yakobus anak Zebedeus kemungkinan besar lahir di Betsaida di daerah

danau Galilea. Ia adalah nelayan bersama dengan ayahnya. Ibunya bernama Salome. Yakobus

anak Zebedeus adalah saudara dari Yohanes. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus,

Yakobus anak Zebedeus mengabil tanggungjawab untuk mememelihara komunitas Kristiani

Yerusalem (Gal 1:19; 2:9; Kis 12:17; 15:13-21; Kis 21:18-25). Ada tradisi mengatakan bahwa

Yakobus anak Zebedeus pernah melaksanakan misi ke Sevilla, Spanyol. Kemudian ia kembali

ke Yerusalem sebelum tahun 40 dan memberikan diri untuk pemeliharaan komunitas
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Yerusalem. Saat itu Herodes Agrippa I sudah mulai mengadakan penganiayaan terhadap

Kristiani dan akhirnya Yakobus anak Zebedeus juga ikut menjadi korban pedang tentara

kekaisaran. Yakobus anak Zebedeus adalah orang pertama menjadi martir dari para rasul.

Rasul berikutnya dalah Yakobus anak Alfeus (Mrk 3:18 dan pararelnya) atau Yakobus

Junior. Untuk mengetahui misi Yakobus anak Alfeus, Eusebius memberikan indikasi sangat

berarti. Ia adalah salah satu saudara dari Yesus yang menjadi pemimpin atau “uskup”

komunitas Yerusalem setelah Yakobus anak Zebedeus, walaupun tidak begitu diterima oleh

Gereja Timur. Ada orang berpikir bahwa penulis surat Katolik Yakobus adalah Yakobus anak

Alfeus, tetapi sebenarnya adalah bukan, melainkan saudara dari Yudas Tadeus yang juga

bernama Yakobus. Kita tidak tahu banyak mengenai Yakobus anak Alfeus, kemungkinan besar

ia dibunuh sebelum kejatuhan Yerusalem atau sekitar tahun 62. Walaupun demikian, ia

berusaha memajukan komunitas Yerusalem dan bahkan sampai mati untuk komunitas

tersebut.

Rasul Bartolomeus adalah nama yang diberikan oleh Sinoptik, sedangkan Yohanes

menyebutnya dengan Natanael (Yoh 11:45; 21:2) walaupun para ahli meragukan hal ini.

Bartolomeus berasal dari Kana di Galilea. Kita tidak tahu persis kapan ia lahir dan meninggal,

kemungkinan sekitar tahun 60-68 di Siria atau di Armenia. Kita juga tidak mengetahui banyak

misi Bartolomeus, bahkan informasi yang sampai kepada kita bersifat legenda. Ia bermisi ke

Timur Tengah (tidak tahu persis di mana, kemungkinan di Siria bahkan sampai ke Persia)

bahkan beberapa legenda mengatakan bahwa Bartolomeus kemungkinan pergi ke India,

Armenia, Mesopotamia.

Matius rasul dan penginjil lahir di Levi (Kaferanaum?) pada awal abad pertama.

Sebelum menjadi murid Yesus, ia berprofessi pemungut pajak, oleh sebab itu ia juga dipanggil

dengan nama Levi atau Pemungut pajak atau Pembea. Pekerjaan ini paling dibenci orang

Yahudi, maka dengan sendirinya Matius juga dibenci, karena professi ini dipandang sebagai

kaki tangan kekaisaran untuk memperkaya kaisar. Nama Matius juga muncul di Kisah Para

Rasul 1:13 yang mengatakan bahwa para rasul merasa ketakutan setelah kematian Yesus

Kristus. Matius memiliki arti Pemberian Tuhan (donum Dei). Menurut tradisi, Matius pergi

untuk melaksanakan misi ke Etiopia dan meninggal di sana. Selebihnya, kita tidak mengetahui

mengenai Matius.
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Simon orang Zelot kadang juga disebut dengan dari Cana walaupun indikasi asal usul

ini belum pasti. Simon berasal dari kelompok orang Zelot (lihat kelompok-kelompok yudaisme

yang sudah kita bahas pada bagian sebelumnya). Indikasi asalnya ini juga membedakaanya

dengan Simon yang kemudian disebut dengan Petrus atau saudara dari Andreas. Itu berarti

bahwa ia adalah salah seorang yang bertobat dari kelompok ini dan menjadi murid Yesus. Kita

juga tidak mengetahui banyak mengenai misi Simon orang Zelot. Kemungkinan ia bermisi di

Yerusalem dan sekitarnya dan bahkan ada pendapat bahwa ia menjadi “uskup” di kota

tersebut, pengganti Yakobus Junior. Tradisi lain menyebutkan bahwa Simon orang Zelot pergi

bermisi ke Mesir dan sekembali ke Yerusalem, ia mengikuti Yudas Tadeus ke Persia dan

Armenia dan kemudian kedua-duanya dijadikan martir bersama-sama sekitar tahun 70

sehingga pesta kedua rasul ini dirayakan Gereja secara bersamaan pada setiap tanggal 28

Oktober.

Yudas Tadeus kemungkinan besar adalah saudara dari Yakobus anak Alfeus atau

Yakobus Junior. Jika pernytaan ini adalah benar benar, maka ia adalah anak dari Maria Kleofas

yang adalah saudara dari Yoseph. Itu berarti bahwa ia adalah sepupu Yesus. Menurut

Eusebius, kemungkinan besar Yudas Tadeus sudah berkeluarga ketika dipanggil Yesus menjadi

murid-Nya dan ia berasal dari keluarga petani. Misi Yudas Tadeus tertuju ke daerah Asia kecil

bagian Utara, bahkan sampai ke Armenia dan Siria. Oleh sebab itu Yudas Tadeus bersama

dengan Bartolomeus mendapat devosi di Armenia. Bahkan ada tradisi mengatakan bahwa

Yudas Tadeus bertemu dengan Simon dari Zelot di Persia pada waktu melaksanakan misi dan

akhirnya Yudas Tadeus dijadikan martir dengan menjadi kurban kepada dewa matahri dan

bulan.

Rasul terakhir adalah Matias. Berdasarkan Kisah Para Rasul 1:15-26, ia adalah salah

satu dari 70 murid Yesus yang menggantikan Yudas Iskariot. Matias memiliki arti sama dengan

Matius, yaitu pemberian Tuhan (donum Dei). Ia mewartakan Injil pertama-tama di Yudea

kemudian ia pergi ke Etiopia. Kemudian kembali ke Yerusalem dan akhirnya ia mati dirajam

dengan batu di kota tersebut. Reliqui Matias kemudian dibawa oleh Helena, ibu kaisar

Kostantinus, ke Roma. Kita hanya mengetahui sedikit hidup Matias.

Berdasarkan misi para rasul, Paulus bersama dengan Kristiani lainnya, kita melihat

perkembangan awal Gereja dari periode satu ke periode lainnya yang memberikan gambaran
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kepada kita bagaimana usaha mereka untuk membentuk, memelihara dan mengembangkan

Gereja. Mereka memberikan segalanya kepada Gereja, termasuk hidup yang dijiwai oleh

Yesus Kristus. Bagi Kristiani awal, hidup adalah untuk Gereja dan Kristus.
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BAB II

GEREJA DAN KEKAISARAN

Pada pembahasan sebelumnya, kita telah melihat Krstiani yang mengalami banyak

persoalan dari Yudaisme mengenai kebiasaan-kebiasaan yang masih dipraktikkan Yahudi-

kristiani, walaupun mereka sudah menjadi Kristiani. Dalam perjalanan Gereja selanjutnya,

persoalan yang dihadapi datang dari kekaisaran yang secara fisik lebih berat dibandingkan

dengan sinkritisme Yahudi-kristiani, karena menyangkut eksekusi.

2.1. Kaisar Nero

Pengejaran pertama secara resmi terhadap Kristiani datang dari kaisar Nero yang

dilakukannya pada tahun 64. Dia berusaha menggunakan berbagai cara untuk melenyapkan

Kristiani dari kekaisarannya. Bahkan dengan cara yang sangat kejam sekalipun dengan

membakar kota Roma dengan tuduhan bahwa Kristian sebagai pelakunya. Selama

kekuasaannya Kristiani mengalami penyiksaan di segala penjuru kekaisaran. Di Roma karena

imbas pembakaran kota Roma, tentara romawi menangkap Kristiani  dengan tuduhan

pemusnah kota Roma. Oleh sebab itu nama Kristiani yang pertama sekali digunakan di

Antiokia (42) semakin lazim disebut dan semakin dikenal di kekaisaran karena imbas kejadian

kota Roma dan akhirnya menjadi alasan resmi untuk dasar penangkapan dan penganiayaan.

Sangat menarik sekali untuk disimak alasan kaisar Nero menganiaya Kristiani.

Kelihatannya ada semacam dendam kesumat kaisar terhadap orang Yahudi. Karena

pengetahuan yang minim, ia mengira bahwa Kristiani adalah kesinambungan Yudaisme atau

sekte Yudaisme atau bahkan identik. Memang sejak dari beberapa kaisar sebelumnya

pertikaian selalu terjadi dengan Yudaisme dan memuncak pada kekuasaan Nero. Kaisar ini

juga menuduh Yudaisme sebagai ritus sadisme dan hal yang sama juga dituduhkan pada

Kristiani, karena setiap kali dalam perayaan Ekaristi, selalu ada pertumpahan darah di altar

dan makan tubuh dan minum darah manusia yang dianggap pembunuhan atau pengurbanan

anak-anak. Krsitiani juga saling memberikan salam damai dengan sun yang dituduh sebagai
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sikap incest. Dalam ritus romawi, laki-laki dan perempuan adalah selalu terpisah. Dengan

alasan ini, kaisar dan juga orang-orang romawi mengaggap Krsitiani sebagai agama aneh.

Sikap Kristiani sehari-hari menjadi lebih aneh lagi, karena mereka menolak untuk pergi ke

tempat-tempat hiburan dan theater. Mereka malah dituduh berkumpul di rumah-rumah dan

membicarakan revolusi untuk menggulingkan pemerintahan kaisar. Kristiani juga dianggap

kaisar sebagai kelompok inklusif di masyarakat, karena tidak mau bercampur baur dengan

kebiasaan-kebiasaan romawi.

2.2. Domitianus

Pada kekuasaan Galba, Ottone, Vitellius, Vespasianus pengejaran terhadap Yahudi

dan Kristiani agak berkurang, akan tetapi selama pemerintahan Domitianus (81-96)

pengejaran dan penganiayaan mencuat kembali dan bahkan lebih luas, sampai ke Asia.90

Dalam pembahasan misi Yohanes ke Efesus, telah disinggung masalah pengejaran dan

penganiayaan terhadap Kristiani, termasuk juga di Lidia dan Frigia, sementara Yohanes sendiri

berada di pengasingan di Patmos.91 Gereja di Efesus menderita karena nama Kristiani.92 Di

Pergamus, Antipa telah dihukum mati karena ada hubungannya dengan mahkota setan yang

kemungkinan besar merujuk pada kuil di Roma.93 Kemudian Yohanes menginformasikan

bahwa di Smirna banyak Kristiani dimasukkan ke penjara.94

Setelah Domitianus, kaisar berikutnya adalah Nerva dan dilanjutkan dengan Traianus

(98-117). Kebencian pada Kristiani semakin menjadi-jadi dan semakin banyak memakan

kurban. Akan tetapi, walaupun Kristiani berada di bawah pengejaran dan penganiayaan,

jumlah mereka semakin hari semakin bertambah banyak dan hal ini semakin membangkitkan

kebencian dan kemarahan kaisar. Bahkan penduduk kekaisaran romawi sudah mulai turut

menaruh benci kepada Kristiani dan tidak jarang mereka mengadukan Kristiani untuk

90 Eusebius. H.E., II,6,9; III,17.
91 Why. 1:9.
92 Why. 2:3.
93 Why. 2:13.
94 Why. 2:10.
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ditangkap dan dianiaya. Tuduhan yang diberikan kepada mereka bukan karena kriminalitas,

melainkan karena nama Kristiani. Uskup Antiokia, Ignatius juga dibunuh di Roma.95

Kaisar selanjutnya dalah Adrianus (117-138). Kaisar yang satu ini agak lunak

memberlakukan Kristiani, tetapi bukan berarti bahwa pengejaran dan penganiayaan berhenti.

Kekejian tak kalah sadis terjadi selama kekuasaan Antonius dan Marcus Aurelius (161-180),

seorang kaisar yang sekaligus filsuf dan penulis. Pada zaman para kaisar ini, tidak ada lagi

belas kasihan diberikan terhadap Kristiani. Mereka menjadi tontonan di sirkus untuk melawan

binatang-binatang, terlebih-lebih pada waktu pesta kekaisaran, misalnya saat ulang tahun

kaisar. Kekejaman ini berlangsung terus sampai pada awal abd IV (312), sebelum kaisar

Konstantinus berkuasa.

2.3. Sikap Kristiani terhadap kaisar

Yohanes dalam Kitab Wahyu melukiskan kepada kita bagaimana kekejaman kaisar

terhadap Kristiani di Efesus dan Smirna. Yohanes melukiskan kekejaman kaisar ini dengan

binatang buas yang datang dari laut. Binatang itu memiliki sepuluh tanduk dan tujuh kepala

melambangkan garis kekuasaan kaisar.96 Roma dilambangkan dengan Babilon sebagai tempat

paganisme yang suka membunuh97 di segala penjuru kekaisaran.

Kaisar diberi julukan sadisme yang sebenarnya sudah disandang sejak dari kaisar Nero.

Kemungkinan besar bahwa angka 66698 merujuk padanya. Menjadi pertanyaan besar:

Mengapa kaisar membenci Kristiani? Sekitar tahun 42, orang Yahudi sudah dibantai di Roma,

dan mereka semua diusir dari kota tersebut. Kaisar menganggap bahwa Kristiani adalah sekte

Yudaisme yang membahayakan. Memang pada waktu itu ada sekte yang menjanjikan hari

kiamat, atau hari kepenuhan yang sebenarnya tidak lama lagi akan terjadi. Aliran ini disebut

dengan Millenarisme. Sekte ini muncul dalam latarbelakang Yudaisme yang percaya akan

kegenapan 7000 tahun dari penciptaan. Sekte ini mengalkulasi bahwa kepenuhan 7000 itu

95 Eusebius. H.E., III,36.
96 Why. 13:1.
97 Why. 14:8.
98 Why. 13:18.
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sudah diambang pintu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kristiani awal banyak datang dari

Yahudi, sehingga tidak jarang mereka juga hanyut dalam aliran itu. Di lain pihak, kaisar tidak

bisa membedakan Kristiani dengan Yahudi-kristiani dan Yudaisme sehingga kaisar juga

mengejar Kristiani, walau mereka tidak berulah. Tentu saja kaisar khawatir akan millenarisme

ini, karena takut akan kedatangan Yesus kembali dan meraja, sehingga menjadi saingan

potitik paling berbahaya.

2.4. Aplogi

Prasangka yang negatif baik itu dari kaisar maupun dari lingkungan memberikan

inspirasi kepada Kristiani dalam lembaran sejarah. Kristiani tidak tinggal diam, mereka

mencari jalan untuk membela religiusitas. Oleh sebab itu muncul era apologi yang berusaha

untuk meluruskan prasangka tersebut dan menjelaskan eksistensi Kristiani yang sebenarnya.

Mereka melakukan apologi ini terutama dengan tulisan dan juga dengan diskusi-diskusi.

Dalam apologi itu, para apolog juga menghadap pememerintah setempat untuk mejelaskan

iman Kristiani. Para apolog dengan kemampuan yang mereka miliki, berusaha memberikan

penjelasan yang terbaik untuk mempertahankan iman. Bisa dikatakan, semua Kristiani

menjadi apolog, karena praktis masing-masing mereka mengalami permasalahan yang sama.

Sebenarnya, apologi mereka bukan saja terhadap kaisar dan orang-orang romawi, tetapi juga

dari ajaran sesat yang mulai marak muncul pada zaman tersebut.99

Hal yang perlu dicatat melalui apologi ialah, bahwa mulai dari saat itu Kristiani

terlebih-lebih mereka yang memilki latarbelakang helenistik (Yunani) berusaha menggunakan

metode filosofis untuk berapologi. Artinya bahwa era baru lahir dalam Kristiani. Sebelumnya

Kristiani bercokol pada kultur Yudaisme, terlebih-lebih untuk meluruskan pemikiran Yahudi-

kristiani, tetapi saat apologi mulai diterapkan dalam Gereja, pemikiran filosofis juga

diikutsertakan untuk berapologi, karena yang dihadapi adalah orang-orang yang memiliki

latarbelakang filosofis. Era baru ini semakin berkembang pada zaman berikutnya dan bahkan

filsafat tidak bisa terpisahkan lagi dari tubuh Gerja. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan

99 Ajaran-ajaran sesat ini bisa dilihat pada Bab selanjutnya (III).
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skeloah-sekolah Kristiani dan fisafat menjadi sangat vital sekali. Inilah awal filsafat masuk di

dalam Gereja. Memang, Yohanes telah menggunakan unsur Filsafat dalam Injilnya, tetapi hal

itu terbatas pada pribadinya yang mengetahi dan memiliki latarbelakang filosofis dan

pendengarnya (Efesus dan Smirna) memiliki latarbelakang filosofis.

Apologi pertama lahir pada periode kekuasaan kaisar Adrianus dan apolog pertama

bernama Quadratus. Ia melakukan apologinya di Atena pada tahun 124-125. Kita tidak

memiliki apologinya, kita hanya memiliki fragment (kitipan-kutipan) apologi tersebut. Apolog

kedua bernama Aristide yang dilakukan pada periode Adrianus. Kita mendapat informasi

mengenai kedua apolog ini dari catatan sejarah Eusebius.

Apolog yang sangat dikenal dalam Gereja adalah Yustinus. Ia lahir di Smirna dari

keluarga Yunani. Ia adalah seorang filsuf yang mencari kebijaksanaan dan kemudian menjadi

Kristiani. Ia melakukan apologinya pada kekuasaan kaisar Antonius. Beberapa waktu setelah

menjadi Kristiani, ia kemudian pindah ke Efesus dan berdialog dengan Trifone, sorang Yahudi.

Tentu saja dialognya dengan Trifone bersifat apologis yang berusaha meluruskan iman yang

sebenarnya, karena pengaruh sinkritisme dari Yudaisme banyak dipraktikkan Yahudi-kristiani.

Dari hasil dialog dengan Trifone, lahir buku Dialog dengan Trifone. Setelah dari Efesus, ia

pindah ke Roma pada tahun 150 dan mendirikan sekolah filsafat dan kemudian dijadikan

martir pada tahun 165. Kehadirannya memberikan nilai baru dalam dunia Kristiani, karena

membuat filsafat menjadi bagian yang sangat penting dalam Kristiani yang tampak dalam

tulisan-tulisan apologis yang dimiliki Gereja sampai sekarang. Walaupun kita tidak memiliki

semua karyanya, tetapi apa yang kita miliki sudah merupakan suatu kekayaan yang sangat

berharga bagi Sejarah Gereja. Bukunya yang berjudul Dialog melawan Orang Yunani

menjawab berbagai pertanyaan filosofis mengenai “natur” dan setan. Bukunya yang berjudul

Keagungan Tuhan berbicara mengenai argumen tentang Alkitab dan juga mengenai buku-

buku Yunani. Bukunya yang berjudul Jiwa lebih bersifat filosifis Yunani. Ketiga buku ini berjiwa

filsafat, akan tetapi kita hanya mendapat informasi buku ini dari Eusebius, karena teksnya

tidak sampai ke tangan kita.

Buku lain adalah Melawan Marcion dan Melawan Semua Eresi. Untung kita masih

memiliki bukunya yang berjudul Apologi yang ditulis sekitar tahun 150-165. Buku ini terdiri

dari dua bagian, buku pertama ditujukan kepada kaisar Antonius dan buku kedua ditujukan
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kepada Markus Aurelius. Dalam bukunya ini Yustinus menyerukan pemikiran filosofis kepada

kaisar agar menaruh belas kasihan dan kebajikan terhadap Kristiani. Tujuan utamanya ialah

mau menunjukkan bahwa Kristiani memiliki belas kasihan yang sebenarnya dan ajaran

Kristiani sesuai dengan ajaran para filsuf terbaik Yunani, seperti Sokrates, Eraclitus dan Plato.

Apolog Apollinare menulis buku Untuk Orang-orang Yunani dan Kebenaran. Kemudian

apolog lain yang bernama Atenagoras dengan bukunya yang berjudul Apologi yang ditujukan

kepada kaisar Markus Aurelius. Apolog yang bernama Milziade dari Asia juga perlu

diinformasikan; bukunya juga berjudul Apologi dan Melawan Orang Yahudi dan Yunani.

Uskup Antiokia juga tidak ketinggalan menulis apologi kepada Markus Aurelius dengan judul

buku Kepada Autolicus pada sekitar tahun 180. Aplog berikutnya yang perlu dicatat adalah

Tazianus. Apologinya ditujukan kepada orang-orang Yunani. Sayang sekali kita tidak memiliki

sebagian besar dari buku apologis ini, akan tetapi apologi yang kita miliki sampai saat ini

adalah suatu kekayaan yang tidak terhingga nilainya untuk mengetahui situasi Gereja pada

waktu itu dan menjadi informasi yang sangat berharga dalam perjalanan Sejarah Gereja.

Para apolog bersama dengan Kristiani, berusaha untuk mempertahankan dan

menyerang. Inilah karakter apologi. Untuk bisa mempertahankan, para apolog harus

pertama-tama tahu eksistensi Kristiani dan juga mengetahui eksistensi pihak penyerang. Oleh

sebab itu, para apolog berusaha menguasai filsafat baik itu yunani dan romawi, seperti pola

pikir, kebiasaan, moral dan juga kepercayaan, dan dari situasi tersebut mereka memulai

strategi untuk berapologi. Mereka berusaha menunjukkan bahwa Kristiani tidak melakukan

kesalahan secara moral. Sikap mereka bisa dipertanggungjawabkan dan iman yang mereka

anut tidak bertentangan dengan kepercayaan penyerang. Setelah paham akan strategi

mempertahankan dan membela Kristiani, para apolog memiliki kesempatan untuk

menyerang para lawan-lawan dengan menunjukkan aspek-aspek yang tidak benar dalam

eksistensi para lawan. Mereka juga memberikan wejangan yang mengarahkan penyerang

agar sadar akan kebiasaan yang tidak baik yang mereka anut, termausk juga kepercayaan yang

merka jalankan, seperti mitos, kultus, sikap kepada kaisar. Tidak jarang orang juga bertobat

menjadi Kristiani berkat apologi tersebut.

2.5. Filsafat dan Retorica
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Filsafat dan Retorica adalah dua fenomena yang dihadapi Kristiani awal. Tidak

diragukan lagi bahwa Filsafat sudah berkembang jauh sebelum kelahiran Kristiani. Para filsuf

yang sangat dikenal, seperti Sokrates, Plato, Aristotoles dan Zenon Citius masih tetap

diteruskan saat kelahiran Kristiani. Permasalah yang sekrang dihadapi Kristiani ialah

bagaimana mereka harus menjelaskan iman mereka dihadapan para filsuf atau mereka yang

sudah memilki latarbelakang atau bahkan tradisi filsafat.

Fenomena yang lain yang juga harus dihadapi Kristiani ialah tradisi retorica yang

berkembang di dalam kebudayaan romawi. Memang, filsafat tidak begitu berkembang di

kekaisaran romawi, kecuali sejak kekuasaan Adrianus, mulai populer di kekaisaran. Hal ini

terbutki bahwa Yustinus saat berada di Roma, sudah mendirikan sekolah filsafat. Retorica

sangat populer dan sangat berkembang di kekaisaran romawi dan banyak menghasilkan retor

ulung seperti Elius Aristide, Dione, Erode Attico dan bahkan kaisarpun hrus belajar retorika

yang sangat diperlukan dalam mejalankan kekuasaannya. Disamping retorica, masyarakat

romawi juga mempelajari seni yang sejalan dengan retorica, karena berbicara adalah suatu

seni, suatu permainan kata. Dengan perkembangan dua unsur penting ini, terlebih-lebih

dalam filsafat, ada gerakan pemikiran para filsuf terkenal sebelumnya, seperti Plato muncul

kembali. Aliran ini disebut dengan Neoplatonisme.

Dalam hal ini, para apolog membuka era baru dalam Kristiani, karena mereka

melakukan apologi dengan mengintegrasikan filsafat dan retorica ke dalam Kristiani sebagai

suatu pola pikir untuk mempertahankan dan memperkenalkan religiusitas mereka. Usaha

mereka menghasilkan buah dalam Gereja dan mecatatatkan sebagai suatu inkulturasi yang

sangat berguna sampai saat ini. Mereka adalah para pionir dalam penggunaan Filsafat di

dalam Gereja. Oleh sebab itu, para filsuf mestinya tahu akan catatan Sejarah Gereja yang

sangat penting ini.

Selain Yustinus, apolog yang perlu juga dicatat, bernama Militus. Bukunya yang

berjudul Apologi, ditujukan kepada kaisar Marcus Aurelius antara tahun 176-180, tetapi

sayang sekali buku tersebut tidak sampai ke tangan kita, yang hanya mendapat informasi dari
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catatan sejarah Eusebius.100 Militus adalah uskup di Sardi yang sekaligus seorang filsuf, retor

dan poetis. Kita mendapat informasi uskup ini dari Eusebius yang mengatakan bahwa ia

penulis artistik karena setiap tulisannya sungguh-sungguh mengagumkan seni dan retorika

yang indah, terlebih-lebih homilinya yang banyak menggunakan retorika yang bersifat

antitesis dan poetis.101 Nama-nama lain yang mengombinasikan retorika dan filsafat dalam

tulisan-tulisan adalah Teofilius dari Antiokia, Tazianus, Egesippus, termasuk juga Atenagoras.

Yustinus misalnya, menggunakan Logos yang dikemukakan pertama sekali oleh

Sokrates dan Plato. Tazianus dan Atenagoras lebih menyukai fisafat Aristoteles dalam apologi.

Para apolog ini, disamping menggunakan retorika, juga menggunakan logika dalam

pembicaraan sehingga apa yang mereka bicarakan masuk akal dan logis. Para apolog juga

tidak ketinggalan menggunakan filsafat stoicisme.102 Dengan era baru ini, di berbagai tempat

berdiri sekolah-sekolah yang mengajarkan aspek-aspek yang perlu untuk memperkenalkan

Kristiani. Kita juga melihat bahwa karena tuntutan sosial, Kristiani mau tidak mau ikut berbaur

di dalam kehidupan itu. Kristiani awal melihat kebutuhan mendesak inkulturasi filosofis dan

jasa mereka ini sangat dibutuhkan Gereja sampai saat ini.

100 Eusebius. H.E., IV, 13,6.
101 Bdk. Eusebius. H.E., V,24,2-8; IV,13,8; 26,1-14.
102 Stoicisme adalah aliran filsafat yang dikembangkan oleh Zenón Citius (341-216) yang lebih

menekankan pada ajaran moral. Ia melihat bahwa dunia ini harus diatur dengan hukum dan kebajikan untuk

mengarahkan hidup sesuai dengan eksistensinya.
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ERESI GEREJA PURBA

Pada pembahasan sebelumnya kita telah melihat bagaimana Krstiani menghadapi

banyak persoalan dalam pelaksanaan misi. Pada zaman para rasul, belum ditemukan ajaran

sesat yang berarti, yang berusaha memisahkan diri dari Gereja, kecuali Simonisme. Gerakan

sinkritisme yang melahirkan Yahudi-kristiani berusaha mengikuti tradisi Yahudi, walau tidak

memberikan eresi ketat. Sesudah zaman para Rasul, muncul berbagai ajaran sesat di dalam

tubuh Gereja. Akibatnya, banyak Kristiani menyeberang ke ajaran itu dan bahkan menyerang

balik Gereja. Mengapa muncul berbagai ajaran sesat? Ada dua alasan mendasar, yang

pertama ialah karena sinkritisme dari Kristiani yang datang dari berbagai budaya dan

kepercayaan dan Gereja sendiri belum memiliki kemapanan mengikat baik itu dalam hirarki

dan dalam ajaran sebagai pegangan, sehingga para pemimpin Gereja mengalami kesulitan

untuk mengarahkan mereka. Tidak jarang para tokoh Gereja sendiri juga hanyut dalam ajaran

sesat ini, seperti Tertulianus misalnya yang jatuh ke ajaran Montanisme. Alasan kedua ialah

eskatologis. Bisa dikatakan bahwa semua agama, kepercayaan, aliran mengajarkan hidup

eskatologis yang merupakan tujuan terakhir hidup ini. Sebagai tujuan hidup adalah tidak

salah, tetapi cara untuk mencapai tujuan sering sekali disalahgunakan. Orang dengan

gampang sekali tergiur dengan cara, meskipun itu dengan kejahatan asalkan masuk

secepatnya ke dunia eskatologis itu.

Kedua alasan ini menjadi pemicu ajaran-ajaran sesat Gereja purba yang muncul dalam

perjalanannya. Ada begitu banyak ajaran sesat tersebut, tetapi kita akan melihat beberapa

aliran saja yang memilki pengruh besar dalam perjalan Gereja.

1. Arti

Eresi berasal dari kata αίρεσις: sekte/pembiasan; yaitu pembiasan dari ajaran resmi

(όρθόδοξος: ortodox). Kategori ini tidak ada dalam Ibrani, karena mereka tidak memiliki

doktrin yang ditetapkan, melainkan halal atau haram yang diatur di dalam kultus; jadi

mereka mengenal eresi berdasarkan kultus, (bandingkan dengan agama lain). Contoh:

orang Samaria walaupun mereka adalah orang benar, bahkan lebih benar dari orang Ibrani,



tetapi mereka adalah eretik berdasarkan kultus. Siapa yang tidak melaksanakan hari Sabad

berarti melawan kultus. Pada abad pertama Kristiani yang bertobat dari Ibrani, masih

sering mempraktikan halal-tidak halal berdasarkan kultus (ingat Yahudi-Kristiani).

2. Kriteria ortodox-eresi

ORTODOX ERESI

1. Apostolik Dari luar apostolik. 1

2. Pengakuan akan iman Ajaran pribadi atau orang lain. 2

3. Berdasarkan argumen/alasan Kepentingan pribadi/kelompok. 3

4. Berdasarkan R. Kudus dan Karisma Berdasarkan roh lain & karisma pribadi. 4

5. Berdasarkan Tradisi Ajaran pribadi/kelompok. 5

6. Berdasarkan Kitab Suci Sumber lain/KS dimodifikasi. 6

7. Membawa ke iman Kepentingan pribadi/kelompok. 7

3.3. Beberapa contoh referensi melawan eresi dari Kitab Suci

 Galatia: problem sunat untuk melaksanakan hukum Musa dan kemudian Paulus

menjawab: otoritas apostolik (1:6-8), konili Yerusalem (2:9), kehadiran Roh Kudus dan

tergantung pada Kitab Suci (3:1-3), ajaran Kristus (9:11).

 1 Korintus: karena bagi Helenistik tidak mungkin ada kebangkitan (1Kor. 15:1-5).

 Kolose dan Ibrani: Kristus bukan salah satu dari malaekat (Kor. 1:15-), (Ib. 1:5-).

 Kisah Para Rasul: Konsili Yerusalem menekankan otoritas Roh Kudus untuk ortodox.

Johannes: polemik melawan mereka yang menolak untuk percaya akan Kristus, murid

Johannes Pembaptis, 2:22-: melawan Yahudi-Kristiani; 6:60-63; 1Yoh. 4:14; 5:1-5: melawan

Roh Kudus.

3.1. Simonisme



Simonisme adalah eresi yang muncul pada zaman para rasul. Pendirinya adalah Simon

Magis1 yang kemudian dibantu oleh Helena yang berasal dari Tirus bekas pelacur yang

dipertobatkannya dan menjadi pengikut setia. Somon sendiri berasal dari Gitton, Samaria.

Sebelum bertemu dengan Filippus, Simon telah mempraktikkan ritus magis, sehingga ia

disebut dengan Simon Magis. Waktu Filippus mewartakan Kristiani ke Samaria, banyak orang

yang memberikan diri dibaptis, termasuk juga Simon. Waktu Petrus mengunjungi Samaria, ia

membuat berbagai mukjizat. Melihat kuasa mukjizat yang dimiliki Petrus, kemudian Simon

meminta kuasa tersebut agar mampu membuat mukjizat. Tentu saja Petrus menolak niat

Simon ini, karena karunia mukjizat bukan masalah memberi dan menerima, melainkan suatu

anugerah Tuhan kepada orang yang layak untuk menerimanya. Akan tetapi Simon bersikeras

untuk mendapatkan kuasa itu, bahkan berniat untuk membelinya. Petrus tidak tahan melihat

sikap Simon, maka iapun mengutuk Simon, karena karunia tidak diperjualbelikan.

Dari sikap Simon ini, lahirlah Simonisme yang sifatnya menyalahgunakan hal-hal

spiritual/ilahi dengan motif uang atau menyalahgunakan karunia Tuhan. Mengapa muncul

sikap seperti ini? Simon menganggap bahwa ia adalah tuhan yang maha tinggi; ia juga

menganggap diri seorang nabi dan Helena, teman perempuannya, adalah orang yang memiliki

kuasa untuk menghubungkan para malaekat dengan dunia. Simon turun ke dunia untuk

membebaskan Helena dan dunia karena ia adalah juga putra allah yang berinkarnasi di

Samaria. Oleh sebab itu keselmatan dengan sendirinya datang dengan perantaraan Simon

dan untuk itulah ia datang (berinkarnasi) ke dunia.

Ajaran lain Simon ialah bahwa tubuh manusia adalah penjara bagi hal-hal yang bersifat

ilahi, oleh sebab itu Simon sebagai penebus berusaha membebaskan yang ilahi itu dari

penjaranya; dengan alasan ini, penebus yaitu Simon berinkarnasi dan untuk mewujudkan

tujuan ini dibutuhkan bantuan dayangnya Helena.

Simonisme kemudian berkembang bersamaan dengan Kristiani dan para misionaris

yang mewartakan kristianitas selalu mengingatkan mereka agar berhati-hati akan ajaran

Simon Magis. Dalam perjalanan Sejarah Gereja, praktik simonisme selalu hidup walau

bentuknya berbeda-beda dari zaman yang satu ke zaman berikutnya dan bahkan sampai ke

zaman kita sekarang, Simonisme tidak jarang ditemukan.

1 Informasi mengenai Simon bisa ditemukan di Kis 8:9-24.



3.2. Millenarisme

Millenarisme adalah suatu eresi yang muncul pada abad pertama. Aliran ini mengusik

Kristiani di berbagai tempat pada waktu itu. Eresi ini memiliki latarbelakang eskatologi extrim,

karena Millenarisme menetapkan bahwa akhir dunia sudah diambang pintu. Alasan mereka

ialah bahwa umur dunia hanya 7000 tahun, dikalkulasi sejak penciptaan. Aliran ini menyebut

hari itu sebagai hari kepenuhan atau hari kiamat.2 Tentu saja ada hubungannya dengan angka

7 yang dianggap sebagai angka kepenuhan dalam tradisi Yudaisme atau angka sempurna.

Ingat hari Sabat, adalah hari ketujuh dan dianggap sebagai hari yang sempurna.

Millenarisme berasal dari pemikiran Yudaisme yang masih mengharapkan kedatangan

kerajaan mesias dalam bentuk politik dan materil. Sudah pasti, pemikira ini dibawa oleh

Yahudi-kristiani ke dalam Kristiani. Millenarisme muncul pertama sekali di daerah Asia,

tempat Yahudi-kristiani berkembang pesat.

Gambaran ajaran Millenarisme ini diilhami Kitab Wahyu 20-21 yang berbicara tentang

kebangkitan orang-orang benar dan mereka akan berkuasa bersama dengan Kristus yang

turun kembali ke dunia dan mengangkat orang-orang pilihan itu ke Yerusalem baru dengan

kemuliaan yang tidak terhingga, dipenuhi dengan kenikmatan daging yang tidak habis-

habisnya.

Reaksi Millenarisme datang dari Alexandria yang mengartikan Kitab Wahyu 20-21

sebagai pengertian eskatologis yang lebih sipiritual yang merupakan kekhasan Kristiani.3

Alasan penolakan ialah karena aliran Millenarisme menafsirkan Kitab Wahyu 20-21 secara

leteral/harafiah sehingga menghasilkan pemikiran bahwa hari kepenuhan itu sudah dekat.

Untuk melawan pemikiran itu, mereka menerapkan penafsiran allegoria yang berusaha

melihat arti lain di balik apa yang tertulis dalam teks, terlebih-lebih menampilkan arti spiritual.

Hasilnya ialah bahwa hari kepenuhan itu memang ada, tetapi tidak tahu kapan persisnya,

sehingga dengan sendirinya menolak pendapat Millenarisme.

Millenarisme, walau mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan,

perkembangannya tidak dapat terbendung baik itu ke Timur maupun ke Barat. Di Barat

perkembangan Millenarisme sampai pada pertengahan abad III. Aliran ini memperbarui lagi

2 Bdk. Ireneus. Adv. Haer., V,33-35.
3 Origenes. Princ., II,11,2-3.



apa yang telah mereka katakan pada abad sebelumnya (II) dengan mengatakan bahwa hari

kepenuhan 7000 itu sudah akan datang. Akan tetapi kalkulasi Millenarisme selalu ditentang,

terliebih-lebih oleh Hironimus, Victorinus dan juga Agustinus dengan meluruskan arti

penafsiran Kitab Wahyu 20-21 yang menunjukkan bahwa kita tidak tahu akan waktu

pemenuhan itu dan tidak ada satupun yang akan tahu.

Dalam perjalanan Gereja, tidak bisa disangkal bahwa aliran Millenarisme selalu ada

bahkan sampai pada saat ini yang menafsirkan 2012 lalu sebagai hari kiamat. Bahkan berbagai

kelompok-kelompok muncul untuk menetapkan hari kepenuhan itu dengan tujuan

materialisme.

3.3. Gnosticisme

Sampai dengan tahun 1950, kita mengetahui gnosticisme hanya melalui para Bapa

Gereja yang berusaha untuk melawannya. Tetapi sesudahnya, kita juga memiliki sumber lain,

karena tahun 1947 ditemukan Nagahamadi di Mesir yang berisikan teks-teks asli

Gnosticisme. Itu berarti bahwa sekarang kita mempelajari Gnosticisme langsung dari

sumbernya, bukan hanya dari orang kedua, walaupun itu juga perlu.

Gnosticisme berasal dari kata gnosis (γνῶσις: pengetahuan, hubungan intim, instruksi,

penenlitian) yang mengacu pada pemikiran/pengetahuan yang secara khusus menaruh

perhatian pada hal-hal misteri ilahi dan hanya dikhususkan bagi orang-orang tertentu saja

yang disebut dengan orang terpilih. Gnosticisme bukan bertujuan untuk membuka

“kebenaran” mengenai mausia dan alam yang bisa diperoleh melalui akal budi, melainkan

hanya mengarah pada pengetahuan yang diperoleh melalui ajaran-ajaran rahasia. Gerakan

ini muncul pada abad pertama, karena sinkritisme Yahudi-kristiani menekankan aspek

spiritual manusia dan juga pengaruh pemikiran helenistik. Bisa dimengerti alasan gerakan ini

muncul, karena pada waktu ini sinkritisme berkembang dalam perjalanan Sejarah Gereja.

Gnosticisme sudah banyak memengaruhi tulisan-tulisan Gereja pada abad kedua dan menjadi

suatu gerakan yang berekembang pesat dan sulit dibendung.

Problematika



Para ahli belum sependapat akan karakter Gnosticisme. Bultman4 misalnya

mengatakan bahwa Gnosticisme adalah pra-Kristiani yang dijiwai Perjanjian Baru, terlebih-

lebih Yohanes dan Surat-surat Paulus. Ugo Bianchi (1951) menerbitkan Nagahamadi dan

berkesimpulan bahwa Gnosticisme persisnya pada abad I-II, dan menyangkal pendapat

Bultman yang mengatakan periode pra-Kristiani. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa

Gnosticisme adalah bukan Kristiani atau pra-Kristiani. Gnosticisme adalah bukan suatu

kesatuan, karena banyak sekte dan penebus dan ditebus bukan ajaran Gnosticisme. Pada saat

ini Gnosticisme dikenal sebagai eresi, suatu agama yang pararel dengan Kristiani. Pezzi Grossi,

Barbara Alan dan Manlio Simonetti berpendapat bahwa Gnosticisme adalah eresi Kristiani.

Maria Grazia Mara menambahkan bahwa Gnosticisme adalah percampuran Kristiani,

Yudaisme dan Elenisme.

Asal usul

Dalam buku Gnosticisme, sebenarnya kita bisa menemukan kumpulan ajaran

Yudaisme, Elenisme, agama-agama Timur dan bahkan Kristiani. Mereka mengambil berbagai

ajaran agama-agama ini yang menarik bagi mereka dan juga mengumpulkan ajaran-ajaran

filsafat platonisme dan unusr-unsur magis. Prosesnya adalah sebagai berikut: di diaspora,

beberapa orang-orang Yahudi disingkirkan dari komunitas dengan berbagai alasan. Kemudian

mereka menerima ajaran Elenisme, Kiristiani dan unsur-unsur lain yang telah desebutkan

sebelumnya, lalu mereka memfilternya dan merumuskannya menjadi suatu ajaran yang mirip

dengan ajaran Kristiani, Yudaisme atau agama lain. Ireneus mempelajari persamaan

Gnosticisme – Kristiani dan mengatakan kepada paus Victorius bahwa orang-orang ini

(kelompok Gnosticisme) bukan kelompok kita. Mereka mendekati Kristiani dan kelompok ini

adalah sangat berbahaya. Pada waktu itu di Roma telah banyak terdapat pengikut

Gnosticisme. Ireneus kemudian mengatakan bahwa Gnosticisme adalah kelompok yang mirip

dengan Kristiani dan berusaha memengaruhi Kristiani. Ireneus akhirnya menyatakan bahwa

Gnosticisme adalah eresi yang kemudian melahirkan sekte lain, Manikeisme.5

4 Rudolf Bultman adalah seorang teolog yang lahir pada 20 Agustus 1884 dan meninggal 30 Juli 1976.
5 Haereses, 3, 15, 1 dan 3.



Eskatologi

Gnosticisme sangat menekankan pemikiran eskatologi yang pendapat ini kita peroleh

dari Ireneus yang adalah emanasisme, artinya, kepribadian kembali berfungsi sesudah

kematian melalui cahaya yang bertindak sebagai penebus, penerang untuk membangunkan

jiwa dari tidurnya untuk mengenal dirinya kembali untuk kembali ke kehidupan di dunia.

Kebangkitan tidak mungkin terjadi karena kepercayaan mereka akan emanasi/penerangan

kepada jiwa bersifat indifidual dan melalui ritus magis. Dengan demikian teori eskatologi ini

menciptakan rasa bingung terhadap Kristiani yang juga percaya akan eskatologi.

Kemudian Clemen menerangkan teologi Gnosticisme degan mengatakan bahwa ide

akan Tuhan tidak bisa diketahui. Materi adalah jahat dan sumber kehancuran. Cara

membebaskan diri dari yang jahat melalui pengetahuan.

Kristologi

Yesus bisa menjadi Krustus, karena mampu sebagai terang atau apa saja yang bisa

mebangunkan jiwa. Yesus berubah menjadi Kristus pada saat pembaptisan-Nya, pembebas

pada saat kebangkitan-Nya. Kristus terpisah dari Yesus pada saat kematian-Nya. Seblum

baptisan, Dia bukan Kristus, teapi sesuatu turun dari langit. Sesudah pembaptisan dalam diri-

Nya terdapat dua pribadi (ilahi dan manusiawi). Mereka menafsirkan Kitab Suci secara

allegoria, menolak beberapa buku Perjanjian Lama. Injil adalah bukan sabda Tuhan melainkan

pewahyuan/rivelasi, karena murid-mudrid Yesus menulis kitab ini secara rahasia.

Gereja

Gnosticisme tidak memiliki oraganisasi karena bersifat dindividual dan pneumatik.

Beberapa sekte memiliki sakramen, simbol, baptisan, perminyakan, krisma, perkawinan.

Mengapa gerakan ini lahir? Dunia Yahudi-kristiani menganggap bahwa Tuhan itu adalah maha

agung dan maha tinggi. Tuhan yang sperti itu tidak mungkin dikenal manusa, apalagi

menemuinya. Karena kesulitan ini, gerakan Gnosticisme ingin membuat jalan keluar untuk

mecapai yang tertinggi (Tuhan dan logos). Gnosticisme mengambil ide inkarnasi atau

perantara antara dunia Tuhan – logos dengan manusia sebagaimana telah dilakukan Yesus



Kristus untuk tujuan yang sama. Ada juga berpendapat bahwa Simon Magis adalah pencetus

Gnosticisme, karea diatara penganutnya ada bernama Cleobius, Dositeus, Gorteius yang

menjadi promotor Gnosticisme. Bisa saja terjadi demikian tetapi yang penting diketahui

bahwa Gnosticisme adalah sinkritisme dari berbagai aliran, termasuk Kristiani.

Dalam kenyataan, Gnosticisme sulit dimengerti baik itu sebagai konsep perantara dua

dunia atas dan bawah. Sebagai perantara, tingkat atas masih memiliki deretan tingkatan

subordinasi yang begitu panjang dan setiap tingkat memilki dunianya sendri. Untuk memasuki

dunia yang lebih tinggi, seseorang harus memenempuh berbagai persyaratan yang rumit.

Konsep keselamatanpun sulit dimengerti karena banyak tergantung dari kemampuan

sesorang sampai level tertentu. Semakin tinggi tingkat dicapai, semakin mulia kehidpannya

diperoleh dan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, tergantung pada tingkat spiritualitas

yang dimiliki yang diperoleh melalui askese yang keras. Inilah prinsip hidup Gnosticisme.

Sehubungan dengan ini, perempuan dan sexualitas adalah setan yang dianggap sebagai

penghambat atau pengganggu askese.

Konsep penciptaan

Demiurgo berada di tingkat bahwah Tuhan. Ia adalah perantara Tuhan dari Perjanjian

Lama dengan dunia yang dibawahinya. Demiurgo diyakini sebagai pencipta dunia dan

manusia. Jika ada orang bisa sampai ke tingkat dunianya, maka ia tidak memikirkan sesuatu

lagi, tidak merasa apa-apa (apatheia), pikirannya tidak terbagi-bagi, tidak memiliki keinginan,

tidak mengalami penderitaan. Hanya ketenangan ada di dalam dirinya, tidak diganggu oleh

keinginan-keinginan daging.

Konesp tentang kejahatan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Gnosticime adalah dualisme. Aliran ini

mengenal konsep dunia terang dan dunia kegelapan. Dunia terang adalah tempat segala

kebaikan. Sedangkan dunia kegelapan dipenuhi dengan kejahatan. Untuk penyelamatan,

mereka yang ada di dalam dunia kegelapan harus pergi ke dunia terang. Oleh sebab itu

perantara/penebus dibutuhkan untuk menjembatani mereka dari kejahatan, mengangkat

mereka dari dunia kegelapan ke dunia terang.



Gnosticisme memiliki banyak sekte dan aliran yang satu dengan lainnya berbeda-

beda. Oleh sebab itu para ahli mengalami kesulitan untuk merangkum secara umum ajaran

Gnosticisme. Masing-masing tokoh mendirikan komunitas masing-masing dan memiliki

ajaran tersendiri juga.

Berbagai sekte Gnosticisme

 Valentinianus: Tuhan adalah super, tidak bisa diketahui (platonisme). Untuk sampai

kepada pencipta, Tuhan memiliki tingkatan/subordinasi yang lebih rendah yang harus

dilewati. Tingkat pertama ada 4 (Nous/intelligen, (αλήθεια: kebenaran, λόγος: sabda,

nus). Tingkat kedua ada 10 (Bythyos, Ageratos, Antofilos, Acinito, Monogenes, Mivis,

Henosis, Hedone, Sincresis). Tingkat ketiga ada 12 (Paracleto, Patricos, Metricos,

Ainos, Ecclesiasticos, Theletos, Pistis, Ephys, Agape, Synesis, Macarieto, Sofia). Tingkat

yang lebih rendah adalah Achamod dan kemudian Demiurgo yang adalah pencipta

dunia. Dunia dibagi menjadi tiga: tingkat yang lebih tinggi adalah langit yang adalah

tempat para malaikat yang bersifat spiritual; di tengah-tengah adalah dunia hidup

yang memiliki kemungkinan untuk memilih dunia atas dan bawah; dan tingkat yang

lebih rendah adalah material yang tidak memiliki lagi kemungkinan untuk emanasi.

Aliran ini hanya menerima sebagian Perjanjian Lama.

 Minander: Pada akhir abad I ia mengajar di Antiokia dengan ajaran: Tuhan tidak dapat

dimengerti, menciptakan para malaekat yang menciptakan dunia. Kita mengenal

orang ini dalam surat kepada Kolose bab 2 dan Ibrani 9: 11-12. Menurut sekte ini,

Kristus kadang-kadang menampilkan diri sebagai malaekat; Kristus adalah pencipta

malaekat. Yang jahat berasal dari malaekat.

 Saturninus: Ia hidup pada pertengahan abad II. Pencipta dunia adalah salah satu dari

malaekat. Kristus terpisah dari Yesus dan Kristus memusnahkan Tuhan Perjanjian

Lama.

 Basilide: Ia menerima tradisi rahasia dari rausl Mattias, yang telah menerima rahasia

yang sama dari Yesus. Doktrinnya adalah pessimisme. Penebusan Yesus adalah

membebaskan diri dari reinkarnasi yang praktis diambil dari Budhisme. Moral adalah

kasih kepada segala sesuatu, karena semuanya memiliki hubungan dengan manusia,



tidak menginginkan apapun, tidak membenci apapun, Tuhan hadir di: nous, logos,

pemikiran dan kebijaksanaan. Dari Tuhan sampai dengan tingkat paling bawah (para

malaekat) ada 360 tingkat dan kepala dari malaekat menciptakan dunia. Asal yang

jahat adalah malaekat, dan Tuhan mengutus Kristus untuk membebaskan manusia

dari kungkungan jahat malaekat.

 Carpocrates: Manusia harus melakukan setiap jenis yang jahat, dengan demikian ia

dibebaskan. Yesus adalah hanya manusia, anak dari Yosef, tetapi memiliki kekuatan

yang bisa menyelamatkan.

 Apelles: Ia adalah murid Marcion, tetapi menerima PL, walau penuh dengan

kesalahan. Jiwa adalah percikan ilahi (stoicisme).

 Ebionisme: Aliran ini berasal dari kata ibrani yang artinya miskin. Ebion, nama orang

yang dianggap pendiri sekte ini, sebenarnya adalah palsu.6 Muncul sekitar tahun 70

pada saat Yahudi mengungsi di seberang sungai Yordan, di Pella. Kelompok ini

kemudian didukung komunitas Yahudi-kristiani dalam bahasa aram yang masih sangat

memelihara tradisi yudaisme. Kelompok ini juga suka akan exorcisme. Yustinus sudah

menyebutkan aliran ini pata tahun 150 dalam Dialognya dengan mengatakan bahwa

walaupun kelompok ini mengenal Kristus yang adalah manusia yang tinggal di tengah-

tengah manusia, akan tetapi sangat berbahaya bagi Kristiani.7 Mereka mengakui

bahwa Kristus lahir dari Yosef dan Maria yang telah diramalkan para nabi sejak zaman

Musa. Akan tetapi ia bukan putra Allah. Ia adalah hanya manusia biasa. Ireneus

menyebutkan pertama sekali aliran ini sebagai eresi.8

 Nicolaitus: Sekte ini mendasarkan ajarannya pada Kitab Wayu yang melihat bahwa

manusia harus hidup dengan kebebasan total. Aliran ini malah menolak Tuhan

Perjanjian Lama yang menurut mereka membatasi kebebasan manusia.

 Cerintus: Sekte ini lahir dari kombinasi Yahudi-kristiani dari Palestina dan Asia dan

Korintus. Ireneus mengatakan bahwa Gnosticisme ini lahir bersamaan dengan zaman

Yohanes.9 Ajaran sekte ini ialah: memelihara sunat dan hari sabat, mengharapkan

6 Tertulianus. De Praescr. Haer., IV,8.
7 Yustinus. Dial., XLVIII,4.
8 Ireneus. Adv. Haer., I,26,2.
9 Ireneus. Adv. Haer., III,3,4.



kedatangan kerajaan dunia Kristus yang penuh dengan keagungan dan kekuasaan

duniawi serta kekayaan materil, kebagkitan kembali ritus Yerusalem yang telah

musnah.10 Sekte ini mengajarkan bahwa dunia tidak diciptakan Tuhan, melainkan

suatu kekuatan di luar Tuhan. Yesus lahir dari Yosef dan Maria dan hanya manusia

biasa seprti kita dan Kristus turun ke atas-Nya dalam bentuk burung merpati pada

waktu ia dibaptis dan suara yang datang dari langit, bukan berasal dari Tuhan,

melainkan dari yang tidak dikenal, kemudian suara itu naik ke surga sebelum

penderitaannya. Aliran ini percaya bahwa dunia tidak diciptakan Tuhan, karena

menyangkal keberadaan-Nya, tetapi diciptakan Demiurgo.

 Menandrus: Ia berasal dari Samaria, sama dengan Simon Magis, kemudian pindah ke

Antiokia dan kemudian ke Sira bagian barat dan mulai mempraktikkan ritus-ritus

magis sebagaimana kekhasan Samaria. Kemudian ia mengombinasikan ritus magisnya

dengan paganisme. Menandrus mengajar murid-muridnya bahwa kematian tidak ada

yang berarti. Ia mau melawan mesianisme yang mengajarkan nilai kematian dan

kebangkitan (2 Tim. 2:17). Menandrus memperkenalkan dirinya sebagai penyelamat

yang turun dari surga, dari dunia eoni yang tidak kelihatan untuk menuyelamatkan

manusia dan dunia. Berkat baptisan yang diterimanya, ia malah melebihi pra malaekat

dan ciptaan.

 Satornilus: Ia adalah murid Menandrus yang mulai mengembangkan ajarannya antara

tahun 100-130 di Antiokia. Dia mengatakan bahwa dunia atas terdiri dari 7 malaekat

dan kepala malaekat ialah Tuhan yang diimani Yahudi. Malaekat ini menciptakan

manusia. Ajaran yang paling melenceng ialah bahwa ia mengutuk pernikahan yang

melahirkan setan, karena penciptaan berasal dari para malaekat. Ia menekankan

hidup asketisme yang ketat.

 Barbelonyosticus: Kemungkinan besar sekte ini berasal dari Siria pada awal abad

kedua. Ajarannya mengacu pada kedatangan kembali Yesus Kristus di bukit Jaitun,

tempat-Nya menderita. Ia menekankan peran Kebijaksanaan yang memberikan roh

dan penghidupan, termasuk Tuhan yang diyakini orang Yahudi.11

10 Eusebius. H.E., III,28,2.5.
11 Ireneus. Adv. Haer., XIX.



 Sethitus: Sekte ini merupakan perkembangan Gnosticisme yang lebih rumit dan

semakin melenceng dari ajaran Kristiani sehubungan dengan ajaran mengenai Bapa,

Putra dan Roh Kudus. Kemudian Kristus dan Gereja adalah satu tingkatan yang

menghasilkan kebijaksanaan (sophia) dan juga menghasilkan 7 malaekat yang yang

lebih rendah satu dengan yang lain. Kristus turun ke dunia harus melalui tingkatan

ketujuh yang paling akhir. Ketujuh malaekat ini juga melahirkan peristiwa penting

lainnya seprti kenaikan Yesaya bahkan juga Gembala/Pastor dari Erma.

 Carpokrates: Gnosticisme juga berkembang di Mesir, di Alexandria sekitar tahun 120.

Di tempat ini, Gnosticisme dikembangkan oleh Carpokrates yang mengajarkan

penciptaan yang dilakukan oleh para malaekat dan Yesus lahir dari Yosef dan Maria

kemudian roh turn ke atasnya untuk membuatnya semakin kuat sehingga bisa sampai

melakukan mukjizat. Ia dikenal sebagai orang amoral yang menentang Tuhan Yahudi

dan juga menentang hukum.

 Basilide: Ia juga berasal dari Alexandria dan waktunya sama dengan Carpokrates.

Ajarannya mengenai malaekat lebih rumit karena ia membagi 365 tingkatan surga dan

setiap tingkat memiliki malaekat. Basilide sendiri memperkenalkan diri sebagai

perantara antara yudaisme dan Kristiani.

Kesimpulan yang bisa kita ambil ialah bahwa sinkritisme Yhaudi, Kristiani, Helenisme

dan aliran lain membawa akibat sangat fatal dalam Gereja, karena menimbulkan Gnosticisme

yang terdiri dari berbagai macam itu. Ditambah lagi dengan gambaran Kitab Wahyu memicu

pertumbuhan berbagai ide akan dunia. Gnosticisme berusaha menerangkan dunia atas

dengan berbagai cara agar bisa dipahami, dan pada akhirnya semakin sulit untuk dipahami.

Bukan itu saja, bahkan penggerak Gnosticisme selalu menyebut diri sebagai perantara atau

Wahyu yang tampak, turun dari surga. Gnosticisme juga lahir karena Yesus sendiri menjajikan

kedatanganNya. Janji ini dimanfaatkan untuk menyatakan diri sebagai Wahu yang datang dari

dunia atas.

3.4. Montanisme

Montanisme diprakarsai Montanus di Frigia, Asia antara tahun 155-160. Ia

menyatakan bahwa ia telah mendapat kepenuhan Roh Kudus yang telah dijanjikan Yeus



Kristus yang berinkarnasi pada dirinya. Dasarnya ialah Injil Yohanes 14:26 yang menjanjikan

Roh Kudus: “Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaKu, Dialah

yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua

yang telah Kukatakan kepadamu” dan juga 16:7: “Adalah lebih berguna bagi kamu, jikalau Aku

tidak prgi, Penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, Aku akan

mengutus Dia kepadamu.”

Kita tidak mengetahui persis motif Montanus menekankan aliran yang dia miliki,

kemungkinan besar adalah untuk menekankan aspek spiritualis yang pada zaman itu mulai

berkembang berkat pewartaan para rasul dan misionaris lainnya. Kita tidak mengetahui

banyak mengeai ajaran Montanus dan juga tulisan dua nabi perempuannya Priscilla dan

Maximilla kecuali hanya dari Eusebius,12 karena semua tulisan mereka tidak ada sampai ke

tangan kita. Tetapi bagi kita mejadi jelas bahwa aliran ini tidak bisa dipisahkan dengan

pembaruan gerakan profetis.

Ajaran Montanisme mirip dengan Millenarisme, akan teapi penekanannya berbeda.

Millenarisme lebih menekankan aspek eskatologis, sedangkan Montanisme lebih

menekankan aspek profetis dan pneumatis, walaupun akhirnya juga bersifat eskatologis. Yang

menjadi perbedaan ialah bagaimana mencapai eskatologi itu. Montanisme menekankan

bahasa spiritual (bahasa roh) yang adalah konsekuensi kepenuhan Roh Kudus, askese dan

antusiasme. Montanus, Priscilla dan Maximilla merasa bahwa mereka itu pembawa suara Roh

Kudus dan Yesus Kristus. Konsekuensinya ialah bahwa pengikut harus mengikuti perkataan

mereka, bahkan taat secara total. Mereka tidak mengakui otoritas hirarki. Sikap seperti ini

lahir karena mereka merasa lebih tinggi dari orang lain, karena merasa mendapat bahasa ilahi.

Aliran ini menafsirkan kejadian alami atau sejarah dalam hubungannya dengan hal-hal ilahi

dalam bentuk hukuman atau suatu anugerah Tuhan. Misalnya, penganiyaan yang dilakukan

Markus Aurelius terhadap Kristiani ditafsirkan sebagai suatu hukuman Tuhan. Montanisme

tidak melihat nilai perkawinan di dunia ini, karena hanya mementingkan perkawinan ilahi.

Aliran ini juga menekankan puasa yang keras, tidak melihat arti karitas dan nilai-nilai

kemartiran. Sehubungan dengan Kitab Wahyu 21:1,10, Yerusalem yang baru akan turun di

Pepuza atau di Timione, keduanya terletak di daerah Frigia dan orang yang diselamatkan,

harus berada di tempat itu waktu kejadian tersebut sedang terlaksana. Montanisme juga

12 Eusebius. H.E., V,14-19.



percaya akan kebangkitan badan. Montanus dengan pernyataan suara Roh Kudus atau suara

Tuhan yang dimiliknya, bahkan menyatakan posisinya lebih tinggi dari Kitab Suci, baik itu

Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru.

Montanisme berkembang dengan pesat sekali, terutama di daerah Asia, terlebih-lebih

di daerah Frigia, tempat asal usul aliran ini. Gereja mengalami kesulitan untuk menangkal

aliran Montanisme, sebagaimana juga aliran eresi lainnya. Para uskup di Asia melakukan

sinode, dan iniliah sinode pertama dalam Sejarah Gereja,13 untuk membicarakan bagaimana

mengatasi aliran Montanisme yang semakin hari pengikutnya semakin banyak. Dalam sinode

itu, Montanisme diexkomunikasi. Walaupun demikian, bukan berarti pengikutnya semakin

berkurang, malah semakin menyebar ke berbagai tempat termasuk ke Eropa. Aliran ini sudah

mulai di kenal di Roma sekitar tahun 177-178 dan di Gallia (Perancis) pada waktu yang sama

sudah mendapat perhatian dari masyarakat. Ketika Maximilla meninggal pada tahun 179, hari

yang diramalkan akan tiba, akan tetapi Kristus tidak kunjung datang. Mulai dari saat itu,

pengikut mereka semakin berkurang, karena merasa ditipu dan pengikut aliran ini tidak bisa

menjelaskan mengapa hari itu Kirstus tidak kunjung datang. Oleh sebab itu aliran ini

memindahkan kedatangan Kristus pada tahun 200. Pada waktu itu Kristus juga tidak kunjung

datang, maka aliran ini mulai menerapkan peraturan lebih keras dan mulai menyalahkan

Gereja dan bahkan menuduhnya menjadi alasan hari yang telah ditetapkan itu tidak kunjung

tiba.

Karena situasi tidak menguntungkan untuk perkembangan aliran ini, maka

Montanisme mulai mencari strategi baru dengan menerapkan askese dan peraturan moral

yang lebih keras lagi. Cara ini berhasil, karena pengikut mereka bertambah lagi dan tidak

jarang penulis Gereja juga jatuh ke aliran ini, seperti Tertulianus pada tahun 207. Akan tetapi,

beberapa waktu kemudian, Montanisme semakin surut dalam jumlah dan sampai akhir abad

ke IV masih disebut sebagai salah satu eresi dalam Gereja dan sesudah itu tidak kedengaran

lagi. Akan tetapi, dalam perkembangan Gereja, Montanisme selalu muncul dalam Kristiani

walau dengan cara yang berbeda. Motifnya, lagi-lagi adalah materialisme.

3.5. Marcionisme

13 Eusebius. H.E., V,16,10.



Pada tahun 140 Marcion mendirikan sekte yang membedakan tuhan Perjanjian Lama

(jahat) – Perjajian Baru (baik). Yang jahat berasal dari tuhan PL, artinya ia menolak Perjanjian

Lama. Marcion menciptakan kanon, tetapi hanya menerima Lukas dan 10 surat Paulus. Sekte

yang didirikannya menjadi model bagi semua dan juga mentahbiskan imam perempuan.

Doktrin: tuhan yang benar tidak bisa dikenal, hanya melalui Kristus. Tuhan benar ini

membebaskan manusia bukan dari dosa dan kejahatan melainkan kemalangan PL/dari yang

lampau. Yesus adalah historis dalam arti mati dan darahnya menebus bukan dosa melainkan

dari kekuasaan PL. Marcion mengenal PL tetapi menyingkirkannya, karena kitab ini hanya

pedagogi untuk Kristus. Marcion mengambil aliran Paulus (Roma 3: 1 dst.), karena Paulus

mengatakan bahwa hukum tidak ada lagi dalam arti sudah dibebaskan dari kungkungan

hukum PL. Aliran ini ditekankan gereja Lutheran yang memegang surat Paulus kepada Roma.

Ia mengambil Lukas, untuk menekankan perkawinan yang ditemukan pada bab 19. Marcion

percaya akan perkawinan. Oleh sebab itu menurutnya, Kristiani yang sebenarnya harus

mengikuti pemikiran Paulus dan untuk tujuan itu, ia mengurangi Kanon dan hanya menerima

Injil Lukas dan Surat-Surat Paulus. Marcion menyangkal tradisi.14

Marcion menurut Hipolitus adalah anak seorang uskup di Sinope. Aliran ini

berkembang di Asia. Dalam kehidupannya ia melakukan pembaptisan dengan mengoleskan

minyak jaitun, susu dan madu. Berdoa harus berkiblat ke Timur dan mendaraskan Mazmur

dan kidung dan merayakan Paska sesuai dengan kalender Samaria. Hirarki yang diajarkan

terdiri dari uskup, diakon, presbiter dan lektor dan juga mengakui diakon perempuan.

Menurut Tertulianus, pengikut Marcion memperkenankan perempuan mengadakan

exorcisme, menumpangkan tangan kepada orang sakit dan yang dibaptis.15

Ia sebenarnya orang yang memiliki kemampuan untuk berorganisasi yang tampak

dalam komunitas yang dikelolanya hidup secara teratur. Sekitar tahun 150, Yustinus sudah

membuat apologi terhadap aliran ini, terlebih-lebih akan doktrinnya,16 kemudian dilanjutkan

oleh Ireneus, walau hanya menyinggunya.17 Informasi komunitas Marcion kita peroleh dari

Tertulianus dan bahkan ia menulis satu buku khusus untuk aliran ini yang diberi judul dengan

14 Ireneus. Haereses 2, 3, 2.
15 Tertulianus. Praescript., 41.
16 Yustinus. I Apol., XXVI,5.
17 Ireneus. Adv. Haer., IV,6,2.



Adversus Marcionem. Melalui buku ini, kita mengetahui bahwa komunitas Marcion kuat

secara institusionial dan menyebar di daerah Mesopotamia.

3.6. Manikeisme

Manikeus lahir pada 14 April 216 di Patrik dari keluarga Yahudi-kristiani, di Al-Biruni,

Babilon. Pada umur 12 tahun, ia mendapat Roh Kudus dan mengatakan bahwa sebenarnya di

dunia ini ada perang antara terang dengan gelap. Kemudian pada umur 24 tahun, ia mendapat

terang Roh Kudus lagi dan menjadi rasul terang dan penyelamat. Selanjutnya ia membuat

perjalanan ke India melalui laut dan bertemu dengan ajaran Hinduisme pada kerajaan Shapur,

kemudian ia kembali ke Persia dan memperkenalkan agama yang baru ke seluruh kekaisran

Romawi. Kemungkinan besar ia membuat skinkritisme Hinduisme-Yahudi-kristiani. Beberapa

waktu kemudian, ia pergi lagi ke daerah Timur dan kali ini tujuannya bukan saja ke India tetapi

juga ke Tibet dan Cina untuk belajar Budisme. Setelah Shapur meninggal, ia digantikan oleh

Hormizd I (274) dan kemudaian Manicheus dipanggil dan ditangkap, lalu disalibkan selama 26

hari dan pada tahun 277 ia meninggal.

Ajaran Manikeisme sngat berbelit-belit, karena sinkritisme dari berbagai kepercayaan

karena menekankan dualisme yang ekstrim. Menurut aliran ini, keselmatan adalah

penebusan dari kegelapan menuju ke terang dan dalam peristiwa ini butuh penebus yang juga

berfungsi sebagai perantara yang jahat dengan yang baik. Yang baik itu digambarkan dengan

Utara dan yang jahat adalah Selatan dan masing-masing tempat memiliki raja. Elemen terang

adalah pengetahuan, pikiran, refleksi, kehendak dan rasio; sedangkan elemen kegelapan ialah

asap, api, angin, air, kekelaman. Aliran ini menekankan askese yang kuat, sehingga hanya

menganjurkan makan sayur-sayuran dan buah-buahan dengan roti, sedangkan daging

dilarang secara total. Manikeisme memiliki kelompok yang disebut dengan orang terpilih yang

diaggap memilki hidup lebih baik dan memiliki askese yang lebih sempurna. Hidup mereka

terpisah dari anggota yang lain yang disebut dengan pendengar. Kelompok terpilih ini

menolak sex, kejahatan dan bekerja, sehingga hidup mereka tergantung dari kelompok

pendengar atau umat biasa. Tugas mereka hanya berkotbah, studi dan menyalin manuskrip.

Bagi aliran ini satu tahun hanya 100 hari. Hanya mereka yang menjadi anggota yang terpilih

bisa diselamatkan. Oleh sebab itu agar supaya bisa diselamatkan, harus bisa menjadi yang



terpilih. Orang terpilih memiliki hak untuk mengampuni dosa-dosa pendengar dan setelah itu

mereka kembali lagi ke aktivitas sehari-hari.

3.7. Valentinisme

Kalau Marcion dikenal sebagai organisator, Valentinus (pencetus Valentinisme)

dikenal sebagai mistikus dan teolog. Ia barasal dari Mesir kemudian pergi ke Roma. Bahkan

dengan cara yang dimiliki, hampir berhasil menjadi uskup Roma (Paus). Valentinus mendapat

suatu pewahyuan mengenai kelahiran kembali Logos. Valentinus memiliki kecenderungan

dengan Gnosticisme, karena yang memengaruhinya adalah Yahudi-kristiani. Sebagai teolog

dan mistikus, ia menulis beberapa buku yang bersifat teologi dan dua bukunya yang terkenal

berjudul Injil Kebenaran dan Tiga Hakekat. Ia juga mahir dalam berkotbah.

Valentinisme melihat bahwa Tuhan itu transendent absolut dan dunia membutuhkan

perantara yang disebut dengan kebijaksanaan (sophia). Dunia dilihat sebagai penjara dari hal-

hal yang spiritual, oleh sebab itu salah satu tugas kebijaksanaan adalah membebaskan yang

spiritual itu dari penjaranya.

Agar ajaran Valentinisme terpelihara, maka didirikan sekolah yang menghasilkan

penerus aliran ini seperti Marcus Magis, Floriunus, Heracleon, Ptolemy dan Theodotus. Pada

pertengahan abad ketiga, sekolah ini masih kuat dan dasar pemikiran mereka selalu pada

Kitab Wahyu sebagaimana juga dasar pemikiran Gnosticisme lainnya.

3.8. Monarkianisme

Pada akhir abad kedua, di Roma sudah ada semacam sekolah yang berusaha

menganalisa siapa sebenarnya Yesus itu yang diprakarsai oleh Bisantius dan Teodotus. Aliran

mereka berpendapat bahwa Yesus itu adalah hanya manusia biasa yang dipilih Tuhan. Artinya

bahwa kelompok ini menekankan monoteisme yudaisme. Akibatnya, Putra dan Roh Kudus

hanya kekuatan dari Tuhan yang tunggal itu, sebagaimana pemikiran yudaisme. Yang ilahi itu

ditambahkan atau ditempelkan dalam diri Yesus Kristus. Inilah pemikiran pertama mengenai

Trintias yang berusaha menjelaskan Bapa, Putra dan Roh Kudus, walaupun penjelasannya di

luar jalur yang sebenarnya. Pemikiran ini langsung dibantah oleh Tertulianus dengan



mengatakan bahwa pemikiran seperti itu adalah modalisme,18 yang dicetuskan oleh Noetus

dari Smirna, dan kemudian ditentang oleh Tertulianus dan Hipolitus.19

Pemikiran Monarkianisme lebih menekankan monoteisme, sehingga Kirstus itu hanya

suatu adopsi, karena tidak mungkin ada dua Tuhan. Yesus adalah hanya manusia biasa, tetapi

karena dia layak di hadapan Tuhan, maka Ia diangkat menjadi Putra Tuhan. Pemikiran ini biasa

disebut juga dengan Passianisme atau Sabelianisme (berkembang di Mesir dan di berbagai

tempat di Asia) atau Modalisme pada zaman modern yang berpendapat bahwa Bapa, Putra

dan Roh Kudus bersifat temporal, mode untuk penciptaan atau penebusan. Aliran

Monarkianisme kemudian dikembangkan oleh Paulus dari Samosata sekitar tahun 260-270.

Pada abad ketiga, aliran Monarkianisme dinyatakan ajaran sesat oleh Roma.

18 Modalisme adalah istilah yang berkembang sejak Kristiani purba dan kemudian ditekan kembali pada

abad XIX. Adolf von Harnack berusaha menjelaskan pemikiran berbagai ajaran sesat pada abad kedua yang

berusana menjelaskan Trintas dan ia menyebut aliran sesati trinitas tersebut sebagai Modalisme.
19 Tertulianus. Haer., 62; Adv. Prax., 10,1; Hippolitus. Haer., 9,6.



KEHIDUPAN KOMUNITAS KRISTIANI

Pada bagian ini kita akan membahas beberapa hal penting sehubungan dengan

aktivitas Kristiani yang sangat populer pada abad-abad awal dan juga beberapa tokoh yang

sangat berpengaruh dalam perjalanan Sejarah Gereja.

1. Paska (πάσχειν: lewat, memiliki keberuntungan, kebaikan/nasib, kegembiraan)

Problem pada abad pertama dan kedua, bukan saja mengenai masalah Yahudi-

Kristiani, berbagai ajaran sesat yang telah kita lihat pada pembahasan sebelumnya,

permasalahan dengan kekaisaran romawi dan juga terhadap pemikiran filosofis Yunani,

melainkan juga permasalahan internal Gereja sendiri. Salah satu persoalan itu adalah

mengenai tanggal perayaan paska. Gereja para rasul dan juga Asia, karena pengaruh Yahudi-

kristiani, merayakan paska sesuai dengan tradisi Yohanes yang menginformasikan paska

sesuai dengan tradisi Yahudi pada tanggal 14 pada bulan Nisan. Tradisi inilah yang

dipertahankan Yahudi-kristiani dan juga di berbagai komunitas di Palestina dan di daerah misi

Palestina dan Asia. Komunitas di luar yang telah disebutkan, merayakan paska pada hari

Minggu di luar perhitungan tanggal paska Yahudi.

Persoalan tanggal perayaan paska ini mejadi sangat sengit pada awal abad kedua,

tepatnya pada waktu Paus Sixtus, sekitar tahun 120, pada waktu itu ada perdebatan hangat

antara komunitas di Roma dengan kimunitas-komunitas di Asia. Untunglah pada akhirnya

antara komunitas Roma dan Asia ada kesepakatan untuk perayaan tanggal paska. Diskusi

muncul lagi sekitar tahun 155-156, saat kunjugan Polikarpus, uskup Smirna ke Roma, pada

waktu paus Anicetus. Dikatakan bahwa pada waktu itu tidak ada kesepakatan antara Anicetus

dengan Polikarpus untuk tanggal perayaan paska, walaupun paus sendiri telah menggunakan

segala cara untuk membujuk Polikarpus agar jangan mengikuti tradisi paska pada tanggal 14

Nisan, karena tanggal itu adalah tradisi Yohanes dan para rasul dan bersifat Yudaisme. Akan

tetapi Polikarpus mengatakan bahwa ia tidak bisa meniggalkan tradisi tersebut yang telah

dilaksanakan para pendahulu Kristiani. Mereka akhirnya berdamai setelah mengadakan



perdebatan.20 Ireneus juga ikut dalam diskusi mengenai tanggal paska tersebut dan bahkan

menasehati Anicetus dengan mengatakan bahwa memelihara tanggal paska para pendahulu

kita bukanlah sesuatu yang buruk.21

Setelah pernyataan Ireneus ini, persoalan tanggal paska semakin meruncing pada saat

Soter (166-175) menjadi paus, sampai-sampai mengakibatkan skisma antara Roma dengan

Eleuterius. Pada waktu Victor (189-199) diadakan sinode di mana-mana untuk mengambil

keputusan tanggal paska. Eusebius mengirim surat kepada para uskup di Palestina mengenai

Sinode yang diadakan di Roma yang membicarakan tanggal paska. Kemudian ada sinode lagi

yang diadakan antara para uskup Gereja Barat dan Gereja Timur seperti uskup dari Pontus,

uskup dari Gallus, uskup Osroene dan uskup Korintus22 dan juga uskup dari Alexandria.23

Semua komunitas ini setuju bahwa paska dirayakan pada pada hari Minggu, bukan pada bulan

Nisan.

Akan tetapi para uskup di Asia tetap berpegang teguh pada pendirian mereka untuk

memegang tradisi yang telah ditetapkan Yohanes dan Filippus dan kemudian oleh Polikarpus

dan Militus. Ia (Militus) juga telah menulis homili mengenai Paska yang menegaskan agar

merayakan paska pada perhitungan Yahudi. Victor malah menjawab pernyataan komunitas

di Asia ini dengan exkomunikasi. Tentu saja pernyataan Paus ini dianggap skandal oleh para

uskup. Oleh sebab itu Ireneus campur tangan untuk mencari jalan tengah dengan mengatakan

bahwa walaupun telah menyatakan perayaan paska pada hari minggu, ia tetap menghimbau

Victor agar tetap memelihara tradisi pendahulu dengan menerima kebiasaan mereka untuk

merayakan paska Yahudi. Dan mulai dari saat itu terjadi perbedaan antara Gereja Timur dan

Barat mengenai perayaan paska dan sampai saat ini masih tetap menjadi suatu perbedaan

yang tidak bisa dipecahkan.

Kita yang hidup pada zaman yang sudah jauh dari pendahulu kita hanya bisa

mengalami akibat dari perbedaan itu dan hanya bisa merefleksikan dengan bertanya:

“Mengapa perbedaan itu sampai terjadi? Bukankah tradisi Gereja Timur itu sungguh-sungguh

injili?” Alasan yang diambil Gereja Barat waktu itu ialah usaha untuk menghindari tradisi

20 Eusebius. H.E., V,24,16.
21 Eusebius. H.E., V,24,14.
22 Eusebius. H.E., V,23,3-4.
23 Eusebius. H.E., V,25.



Yahudi-kristiani dengan sendirinya juga tradisi Yahudi, agar tidak masuk dalam tradisi

Kristiani. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, jelas tampak bahwa perayaan paska

berdasar pada paska Yahudi diambil alih Yahudi-kristiani yang menguasai semua komunitas

di Asia.

2. Para Uskup

Kelahiran pemikiran kristologi pada awal pertengahan abad kedua, walau banyak

meyimpang dari konsep yang seharusnya, tetapi beberapa penulis seperti Tertulianus dan

Ireneus yang sangat memiliki peran pada zaman ini dan ditambah lagi dengan para uskup,

berusaha untuk meluruskan pendapat mereka yang ajarannya menyimpang dari iman. Pada

saat ini, komunitas-komunitas besar sudah mulai memiliki struktur yang terorganisasi dan

peran hirarki sudah mulai difungsikan dengan baik dengan menekankan pernan seorang

uskup di dalam komunitas. Dengan demikian teritorial sorang uskup yang sering kita sebut

dengan keuskupan mulai terbentuk untuk mempermudah pelayanan pastoral. Jumlah umat

beriman juga semakin bertambah, sehingga dengan sistem hirarki yang sudah mulai berfungsi

dengan baik, semakin mendukung institusi Gereja. Pertumbuhan ini bukan saja berkat kaum

hirarkis yang giat untuk mengembangkan kesaksian, tetapi sebenarnya juga berkat jasa umat

beriman. Usaha mereka tidak kalah penting dari kaum hirarki, karena mereka memberikan

kesaksian itu di dalam aktivitas dan melalui kesaksian hidup mereka di dalam bertetangga,

pekerjaan, perjalanan dan bahkan di tempat-tempat hiburan. Maka kita melihat bahwa

aktivitas gerejawi dipikul besama seluruh anggota Gereja yang merupakan keunggulan

kehidupan umat Kristiani awal.

Di berbagai keuskupan, peran uskup sudah banyak ditempati oleh mereka yang

terpelajar, sehingga para uskup sudah bisa memutuskan iman yang benar dan ajaran yang

harus disingkirkan. Uskup Antiokia, Teofilius misalnya sangat gigih mempertahankan iman

dari serangan Montanisme dan juga ajaran sesat lainnya yang banyak muncul di Asia, baik itu

dengan melalui kotbah-kotbah maupun juga melalui tulisan-tulisannya.24 Ia juga terjun untuk

menyeleksi apokirf yang sarat muncul pada zaman ini.25 Di Gerapoli, uskup Apollinare

24 Eusebius. H.E., V,19.
25 Eusebius. H.E., VI,12,2.



berusaha untuk membela iman dari kaisar Markus Aurelius. Di Sardi, uskup Melitus juga

berusaha untuk membela iman dari berbagai ajaran sesat melalui Apologinya. Juga tidak

ketinggalan Tertulianus meninggalkan banyak tulisan untuk membela iman dan untuk

memberikan pengajaran kepada umat beriman, meneguhkan para janda dan para perawan;

uskup Policrates dari Efesus mejadi patriah (semacam keuskupan agung) yang berusaha

mengarahkan Gereja di Asia ke jalan yang benar dan menjadi penghubung Roma dan Asia.

Dionisius, uskup Korintus, melalui surat gembalanya, berusaha mengarahkan umat di

keuskupannya dan juga umat di Kereta dan Pontus melakukan hal yang sama. Ia juga menjalin

hubungan kerja pastoral dengan berbagai uskup untuk perkembangan dan untuk

menjernihkan iman yang sesunggunya dari ajaran-ajaran sesat. Uskup di Alexandira juga

sudah menunjukkan fungsi hirarkisnya yang mengarahkan Kristiani di Mesir. Dan akhirnya,

uskup Roma juga semakin menunjukkan fungsinya untuk mengarahkan Gereja di Roma dan

juga secara keseluruhan, yang mulai tampak sejak waktu Pius (140-155), Anicetus (155-166),

Soter (166-174), Eleuterius (174-189) dan Victor (189-199).

Kerjasama antar keuskupan juga sudah mulai dijalin dengan baik bukan saja untuk

pelayanan pastoral tetapi juga untuk menetapkan hal-hal yang perlu untuk iman terlebih-

lebih untuk melawan berbagai ajaran sesat. Justru serangan yang datang dari dalam Gereja

sendiri membutuhkan pemikiran dan kerjasama yang lebih baik untuk menetapkan dan

merumuskan iman yang sesunggunya, karena menyangkut hal kesemalatan jiwa-jiwa.

Kerjasama ini tampak dalam berbagai sinode para uskup. Kemudian beberapa waktu

berikutnya konsili juga diadakan di Gereja yang dimulai dengan Konsili Nnicea (325) yang

merupakan konsili ekumene pertama. Memang tidak bisa disangkal bahwa kadang Gereja

kelihatannya selalu di belakang untuk mengambil keputusan atau terlambat untuk

mengantisipasi permasalahan aktual. Akan tetapi, justru dalam situasi seperti inilah Gereja

tanggap akan situasi yang ada, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi tanggap

akan situasi aktual, harus dilakukan Gereja. Hal in dilakukan Gereja awal, untuk selalu tanggap

dan merumuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman. Berbagai ajaran sesat mulai

dari zaman para rasul sampai pada zaman kita saat ini bermunculan, akan tetapi Gereja awal

selalu memberikan contoh kepada kita bagaiamana harus menaggapi segala ajaran sesat itu

dan juga bagaimana menghadapi serangan yang datang dari luar Gereja. Inilah ciri khas

mereka yang memberikan contoh dan pelajaran sangat berharga kepada kita. Ireneus,



Tertulianus, Igansius dari Antiokia, Polikarpus dan semua para bapa Gerja awal bahkan umat

beriman saling bahu membahu untuk menjunjung iman dan Gereja.

Sampai pada saat ini, Gereja Roma sudah mulai menunjukkan perannya yang lebih

khusus dalam hal otoritas dalam beberapa hal seperti penetapan tanggal paska. Memang

bebrapa uskup seperti Polikarpus (155) datang untuk berdiskusi dalam beberapa hal dengan

Anicetus yang berkaitan dengan situasi Gereja di Smirna. Demikian juga dengan beberapa

uskup lainnya dari Asia, selalu mendiskusikan permasalahan di keuskupan mereka dengan

uskup Roma. Dalam hal ini, kita tidak melihat bahwa ada unsur politik uskup Roma yang

berambisi untuk menjadi uskup universal yang mengatur Gereja secara keseluruhan atau

bahkan karena pengaruh kaisar. Situasi seperti ini dengan sendirinya lahir begitu saja.

Memang ada tradisi yang ditinggalkan Petrus sebagai misionaris yang datang ke kota ini dan

juga Paulus, misionaris karismatis ini juga meniggal di kota tersebut termasuk juga beberapa

tokoh lainnya seperti Yustinus. Apakah karena mereka menumpahkan daranya di kota ini?

Bagi kita yang hidup sekarng ini, sulit menjawabnya. Akan tetapi kita mengetahui bahwa

sudah sejak Gereja purba peran uskup Roma telah menunjukkan fungsinya untuk Gereja

universal.

3. Ireneus

Pada peride ini, dengan tidak bermaksud untuk mengesampingkan jasa para tokoh

yang lain, termasuk juga para awam, Ireneus patut dicatat lebih dari mereka karena jasanya

untuk Gereja secara umum dan terlebih-lebih di Perancis, tepatnya di Lion. Ia sebenarnya

berasal dari Asia, tepatnya dari Smirna yang lahir pa tahun 155. Ia masih sempat mengenal

baik uskup Smirna, Polikarpus dan juga menerima tradisi Yohanes yang berakar di Gereja

Smirna dan Efesus. Ia sempat tinggal di Roma sebelum ia berangkat ke Lion pada tahun 177.

Ia menjadi imam dan kemudian menjadi uskup di kota Lion. Dengan pengetahuan yang

dimilikinya akan Kristiani dan juga didukung dengan kemampuan filosofisnya, ia menulis buku

yang berjudul Adversus Haereses yang memberikan catatan yang sangat berharga bagi

Gereja, menerangkan argumentasi yang tepat dan sesuai dengan iman untuk menghadapi

berbagai ajaran sesat yang ada sapai pada zamannya. Ia juga menulis buku katekese yang

menunjukkan bagaimana seharusnya berkatekese, terlebih-lebih pada waktu itu.



Bukunnya Adversus Haereses banyak diminati sampai saat ini dan juga banyak mejadi

bahan penelitian. Ireneus dengan keras mengatakan bahwa para tokoh ajaran sesat ini hanya

memberikan ilusi yang tidak memiliki dasar iman. Mereka berkotbah tentang dan untuk diri

mereka sendiri, memberikan kesaksian tentang dan untuk dirinya sendiri. Ajaran mereka tidak

memiliki dasar ilahi dan juga tidak meletakkan dasar pada tradisi Gereja, melainkan hanya

doktrin manusiawi saja. Ireneus, untuk menyerang para doktor ajaran sesat, mengatakan

bahwa para uskup pendahulu dan juga para rasul adalah dasar Tradisi dan satu dari rasul ini

bernama Yohanes yang datang ke Smirna dan menurunkan Tradisi iman itu ke Polikarpus. Ia

juga menunjuk Tradisi Paulus yang ditanamkan di Efesus dan kemudian di Roma bersama

dengan Petrus. Tradisi ini adalah satu dan sama dengan rasul lainnya.

Melalui suksesi para rasul, umat beriman menerima Tradisi para rasul yang dilanjutkan

secara turun-temurun dan demikian selanjutnya untuk semua generasi Gereja. Para uskup,

sebagai suksesi para rasul, diberikan kuasa untuk mengajarkan Tradisi itu agar selalu terjaga

dalam perjalanan waktu. Para rasul sendiri, terlebih-lebih Paulus, telah mempersiapkan para

perintis untuk melanjutkan dan mengajarkan Tradisi tersebut.

Dalam pengajaran ini, Ireneus melihat bahwa para uskup memiliki kesatuan dan

keseragaman dalam pengajaran yang menghasilkan ajaran iman yang menjadi simbol

kesederhanaan dan keragaman. Sikap seperti ini tidak dimiliki para ajaran sesat, yang hanya

berusaha untuk menonjolkan ajaran sendiri dan ajaran yang satu dengan yang lainnya

berbeda dan malah bertentangan. Mereka tidak memiliki dasar yang sama. Tetapi para uskup

memiliki sumber yang sama yaitu Tradisi para rasul dan juga Kitab Suci, dengan demikian

pengajaran yang dierikan para uskup sangat mendalam dan memberikan kekayaan spiritual

serta menghasilkan kesaksian ilahi yang otentik.

Melalui karyanya ini, Ireneus mewariskan pengetahuan dan kesatuan iman yang tidak

dimiliki para ajaran sesat, terlebih-lebih Gnosticisme, karena masing-masing doktor eresi,

hanya menonjolkan diri sendiri, bahkan melawan Tuhan penyelamat dan pencipta yang

diungkapkan, baik itu dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru dan melawan

eksistensi Yesus Kristus. Untuk melawan itu, Ireneus mengatakan bahwa Tuhan yang sama

telah membimbing Abraham, Sabda yang berinkarnasi dalam bentuk manusia dan hadir di

dunia.

Pusat pemikiran Irenus ini ialah rekapitulasi segala sesuatu berpusat keapada Kristus

(kembali ke Kristus). Maksudnya ialah bahwa Kristus adalah Sabda yang berinkarnasi menjadi



manusia; Ia adalah Tuhan dan juga manusia biasa sama seperti kita. Kesatuan Kristiani telah

dimulai sejak penciptaan dan dilanjutkan dengan Perjanjian Lama yang merupakan suatu

perintis untuk kedatangan Kristus, Sabda Tuhan yang mengarhkan pada pemenuhan

kemanusiaan dalam bimbingan Roh Kudus melalui baptisan.

4. Struktur Gereja dalam Pewahyuan di Erma

Struktur Gereja pertama kali diilhami oleh tulisan Gembala dari Erma. Kita tidak tahu

secara lengkap riwayat hidupnya. Kemungkinan besar ia lahir di Roma. Tulisannya berbentuk

pewahyuan yang dibagi dalam 5 dan struktur Gereja bisa ditemukan pada pewahyuan yang

ketiga, bab 2.26 Tentu saja kita juga menemukan hal tersebut di berbagai tempat. Tahun

penulisan pewahyuan dan juga dua tulisan lain (Similitudes dan Peraturan-Peraturan) adalah

juga simpang siur. Ada ahli mengatakan bahwa karya tersebut ditulis sekitar tahun 89-99 yang

referensinya pada paus Clemen. Ada juga ahli berpendapat bawa penulisan wahyu tersebut

berkisar tahun 140-145 yang menyatakan bawa Gembala dari Erma ini saudara dari paus Pius

I. Pendapat terakhir, wahyu tersebut ditulis sekitar tahun 235, pada zaman Hipolitus.

Pendapat ini diperkuat Tertulianus yang menyebutkan Gembala dari Erma dalam apologinya

melawan Marcionisme.

Dalam penglihatan tersebut, Gembala ini sedang berada di padang rumput dan

melihat seorang perempuan tua yang melambangkan Gereja. Perempuan itu duduk di suatu

tempat dan ditemani enam orang muda. Ia meminta Erma untuk duduk di sebalah kirinya dan

menunjuk ke langit dan melihat sebuah perjamuan agung. Kemudian perempuan tua itu

bertanya kepada Erma, “Anda melihat sesuatu?” Dan kemudian Erma mejawab, “Aku tidak

melihat apa-apa.” Lalu perempuan itu berkata, “Coba lihat lagi! Tidakkah anda melihat sebuah

menara yang sedang di bangun di atas air dengan batu quadrat yang bercahaya?”27 Kemudian

perempuan itu menjelaskan bahwa menara itu adalah Gereja; air itu adalah pembaptisan dan

26 The Ante-Nicene Fathers, Alexander Roberts, DD and James Donaldson, LL.D., Editors, v. 2. Edinburgh-

Michigan: T&T Clark-Grand Rapids, 1994, 9-18; http://www.newadvent.org/fathers/02011.htm (akses, 24-10-

2010).
27 Pastor dari Erma. Pewahyuan, 1.4.



enam orang muda itu yang sedang membangun menara itu adalah para malaekat; sedangkan

batu quadrat itu melambangkan berbagai kategori Kristiani.

Kategori batu pertama adalah batu yang berwarna putih, yaitu para rasul, uskup,

pengajar (para doktor) dan diakon. Kemudian batu yang ada di bagian dasar menara yang

terrendam air ialah mereka yang telah menderita untuk nama Kristus, yaitu para martir.

Mereka telah setia di jalan yang benar sampai menumpahkan darah. Kelempok para martir

ini termasuk juga Kristiani adalah setia pada iman mereka. Dalam pembangunan menara itu,

ada juga batu yang baru, yaitu mereka baru masuk menjadi Kristiani. Batu yang tersebar di

mana-mana yang tidak digunakan untuk membangun menara tersebut adalah mereka yang

berdosa; batu itu tidak bisa digunakan karena terlalu besar, terlalu kecil dan tidak tidak kras.

Akan tetapi, jika mereka bertobat, maka akan menjadi batu yang sesuai dengan kebutuhan

pembangunan menara, yang kemudian akan digunakan untuk membangun menara tersebut.

Diantara batu yang berserakan itu, ada juga yang munafik, yang kelihatannya beriman,

akan tetapi sebenarnya adalah tidak. Mereka ini tidak berani menyangkal yang jahat.

Sebagian batu menjadi susut karena pengaruh panas terik dan suhu tanah, yaitu mereka yang

tidak bertekun dalam iman, dan akan mejadi pengecut jika ada goncangan atau pencobaan.

Batu yang putih dan bulat yang tidak bisa digunakan untuk menara adalah mereka yang

brfoya-foya dengan kekayaan. Batu yang tersebar di mana-mana yang tidak bisa digunakan,

adalah mereka yang telah meninggalkan jalan kebenaran. Bahkan ada juga batu yang tidak

digunakan sampai ke api, yaitu mereka telah meninggalkan secara definitif Tuhan. Sedangkan

batu yang tidak digunakan yang mendekat ke air, adalah jiwa-jiwa yang belum sempat sampai

pada pertobatan, walaupun sebelumnya ada keinginan untuk itu.28

Pewahyuan berikutnya adalah Similitudinis yang juga menggambarkan Gereja, tetapi

cara pengungkapannya berbeda dengan buku Pewahyuan karena struktur Kristiani dimulai

dari yang paling rendah sampai pada yang tertinggi. Gambaran yang dipakai juga berbeda,

yaitu dengan gambaran 12 gunung dan setiap gunung menggambarkan struktur dalam

kehidupan Gereja.29 Struktur itu adalah sebagai berikut:

Gunung I adalah apostatis: untuk kelompok ini, tidak mungkin lagi tertolong walau

dengan penitensi jenis apapun.

28 Pastor dari Erma. Pewahyuan, 3,2.
29 The Ante-Nicene Fathers, v. 2, 43-55.



Gunung II ditempati oleh orang munafik.

Gunung III ditutupi oleh duri, yaitu orang-rang kaya, mereka yang sibuk dengan urusan

duniawi.

Gunung IV adalah mereka yang tidak tetap pendiriannya (plin-plan), sehingga kalau

dalam situasi sulit, seperti penganiayaan, mereka akan meninggalkan

imannya.

Gunung V menggambarkan orang beriman akan tetapi tidak mendalam dalam

pengajaran; kelompok ini tidak memiliki niat untuk mengetahui banyak hal dan

pada akhirnya mereka tidak tahu apa-apa (contohnya, ajaran sesat

Gnosticisme).

Gunung VI ditempati orang-orang tekun dalam perasaan dan sentimen.

Gunuung VII ditutupi dengan sayur-sayuran, yaitu orang memiliki belas kasihan, akan

tetapi mengharapkan balasan setimpal dengan apa yang telah diperbuat.

Kelompok ini juga termasuk Kristiani yang melakukan karitas untuk tujuan

materialistis.

Gunung VIII menunjuk pada para rasul dan pra pengajar (para doktor) yang telah

berkotbah dan mengajarkan Sabda Tuhan.

Gunung IX berisikan para diakon yang melakukan berbagai aktivitas. Mereka ini

memberikan pelayanan pastoral bagi para janda dan yatim piatu; dalam

pelayanan itu mereka berusaha memberikan pelayanan spiritual dan juga

kebutuhan kehidupan sehari-hari; pelayanan mereka juga mencakupi para

mendikan.

Gunung X ditumbunhi barbagai pohon yang memberikan tempat perlindungan pada

kambing yang merujuk para uskup. Mereka selalu menerima banyak orang

dengan keramah tamahan dalam pelayan Tuhan. Para uskup ini selalu

melakukan pelayanan terus menerus bagi orang gelandangan, miskin dan para

janda dan mengarahkan mereka untuk kehidupan lebih baik. Sehubungan

dengan itu, hal yang perlu ditekankan keramah tamahan dalam diri para uskup

adalah penerimaan tamu, pelayanan kepada orang miskin dan para janda.

Oleh sebab itu, salah satu tanggungjawab utama seorang uskup adalah

menyediakan sembako untuk dibagi-bagikan yang dikumpulkan dari umat



beriman atau komunitas-komunitas di bawah pimpinan orang yang

bertanggunjawab dalam komunitas.

Gunung XI diisi oleh mereka yang telah menderita karena Yesus Kristus, seperti para

martir. Kelompok ini malah berada di atas hirarki uskup dan diakon.

Gunung XII yang terakhir ini berwarna putih. Kelompok ini adalah kelompok yang

sempurna dalam hidup Kristiani. Mereka ini bagaikan bayi yang tidak memiliki

pemikiran hal-hal jahat. Mereka ini tidak pernah melalaikan perintah Tuhan,

melainkan selalu melaksanakannya sepanjang hidup.

Hirarki

Pada Gereja awal, ada hal-hal tertentu yang bagi kita saat ini agak membingungkan,

apalagi setelah melihat struktur Gereja menurut Gembala dari Erma. Ia tidak menyebutkan

secara langsung hirarki, tetapi dalam pembagian kelompok di dalam Gereja, karena ia lebih

menekankan tingkatan kualitas hidup Kristiani di hadapan Tuhan. Dalam tulisan-tulisannya,

Erma menyebut presbiter sebagai uskup, kemudian juga menyebutkan misionaris, rasul dan

doktor ke dalam satu kategori. Disamping pra presbiter, juga ada diakon yang berfungsi

sebagai fungsionaris sehari-harian Gereja. Erma sendiri tidak menyinggung bahwa uskup

adalah sebagai kepala komunitas, akan tetapi Clemen menyebutkan status ini. Sebelumnya,

Ignatius dari Antiokia telah menyinggung bahwa uskup, pertama-tama adalah pemersatu

komunitas dengan berkata:

“Hendaknya anda sekalin melakukan sesuatu dengan segenap hati sesuai dengan Roh-

Nya dibawah pimpinan uskup yang merupakan wakil Tuhan, para imam menempati

persekutuan para rasul dan diakonnya sebagai pelaksana, yang kepada mereka telah

dipercayakan pelayanan Kristus. Biasakanlah dengan hal-hal yang ilahi: hendaklah saling

mencintai satu sama lain dalam Kristus.30

Seorang uskup saat memimpin ekaristi dikelilingi presbiter yang menunjukkan

persatuan Gereja. Mulai saat ini, bisa dikatakan bahwa di mana ada uskup, di situ ada

30 Ignatius dari Antiokia. Surat kepada Orang Maknesi, VI,1-2.



komunitas dan perayaan ekaristi yang selalu dipimpin oleh uskup atau yang didelegasikan.

Demikian juga dengan baptisan, bahwa tidak diperbolehkan untuk mengadakan baptisan

selain uskup. Uskup juga memimpin pertemuan komunitas, liturgi dan juga pertemuan lain

yang berhubungan dengan komunitas. Pertemuan lebih sering adalah lebih baik dan semua

anggota komunitas diundang dan uskup menyapa mereka nama per nama. Juga tidak

menelantarkan para janda dan merupakan kewajiban komunitas untuk memperhatikan

mereka. Komunitas juga memberikan perhatian kepada para budak dan perempuan. Hidup

perkawinan juga mendapat perhatian; mereka juga memiliki kesempatan untuk mendapat

pertemuan dengan uskup.31 Oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa tidak ada kelompok dalam

komunitas yang tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan uskup.

Dengan aktivitas yang demikian, tampak betapa penting tugas seorang uskup yang

berusaha merangkul semua kelompok komunitas. Ignatius mengungkapkan sikap seperti ini

melalui ajakannya kepada Polikarpus, dengan berkata:

“Hendaklah memperbaiki kelayakan keuskupanmu dengan meningkatkan hal-hal

duniawi dan ilahi; berilah perhatian pada pertemuan yang merupakan sesuatu yang

lebih penting dalam komunitas. Hendaklah bersabar terhadap semua anggota

komunitas, sebagaimana Kristus telah melakukannya kepadamu; dukunglah mereka

dengan karitas. Hendaklah selalu berdoa dengan tidak henti-hentinya, mohonlah

kebijaksanaan lebih besar dari apa yang telah kamu miliki. Kalau umatmu baik, janganlah

beranggapan sebagai hasil jerih payahmu. Sebenarnya alangkah lebih baik jika umat

beriman dijiwai oleh kelemahlembutan yang sekarang memanggilmu.”32

Situasi para janda

Tema mengenai janda, sebenarnya sudah mendapat tekanan sejak zaman para rasul,

bahkan Paulus sudah menekankan hal ini dengan berkata,

Yang didaftarkan sebagai janda, hanyalah mereka yang tidak kurang dari enam puluh

tahun, yang hanya satu kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang

31 Ignatius dari Antiokia. Polikarpus, V,2.
32 Ignatius dari Antiokia. Polikarpus, II,2.



baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara

seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan--pendeknya mereka yang telah

menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda

yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang

menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin dan dengan memungkiri

kesetiaan mereka yang semula kepada-Nya, mereka mendatangkan hukuman atas

dirinya. Lagipula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri

bermalas-malas dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan

mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku

mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah

tangganya dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama

kita. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut Iblis. (1 Tim 5:9-15)

Ada beberapa alasan mengapa para janda mendapat penekanan. Alasan pertama

ialah, untuk menghilangkan pemikiran mitos yang beranggapan bahwa menjanda adalah

suatu hukuman Tuhan atas perbuatan atau kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan.

Menjadi duda, tidak pernah dipersoalkan, apakah secara mitos dianggap berkah, karena

setelah meduda ia bisa lagi menikah? Apalagi dengan memiliki harta kekayaan, segala sesuatu

akan menjadi lebih gampang. Alasan berikutnya ialah karena pada zaman itu, banyak orang

menjadi serdadu dan tidak jarang mereka gugur di pertempuran atau tidak kembali, sehingga

menjandakan para istri. Alasan yang ketiga ialah karena situasi Kristiani dalam penganiayaan,

mengakibatkan angka kematian semakin tinggi. Alasan terakhir ialah karena suami meninggal

karena sakit atau lain-lain.

Realitas seperti ini, Kristiani mengambil sikap untuk memperhatikan mereka dengan

dasar yang telah dikatakan oleh Surat Paulus kepada Timoteus yang telah dikutip sebelumnya.

Berdasarkan surat itu, hal yang perlu ditekankan ialah aspek hidup askese dan kontemplatif

para janda, fungsi dan kedudukan mereka dalam komunitas. Kelihatannya ada semacam

sensus untuk persyaratan menjadi janda, akan tetapi situasi zaman Kristiani purba, hal ini

lebih longgar, mengingat perempuan menjanda semakin marak.

Tidak jarang para janda layak menjadi pelayan komunitas. Eksistensi mereka ini sudah

ada dalam tulisan-tulisan para bapa Gereja. Polikarpus misalnya menyebut mereka ini sebagai

“altar Tuhan” untuk menunjukkan aktivitas mereka di dalam komunitas dan hidup spiritual



mereka.33 Ignatius dari Antiokia malah menyebut mereka dengan para janda perawan34

(walau mungkin tidak perawan) untuk menunjukkan aspek askese yang mereka laksanakan

dalam hidup. Gembala dari Erma menyebutkan perempuan Grapte35 yang kelihatannya

merujuk pada seorang janda yang menyebutkan aktivitasnya dalam komunitas. Berbagai

tulisan ini memberikan gambaran bagaimana para janda melaksanakan aktivitas di dalam

komunitas Kristiani dengan menunjukkan hidup askese dan spiritual.

Sebenarnya di dalam kehidupan Kristiani awal, bukan hanya para janda saja

membantu kemajuan komunitas, tetapi semua Krstiani, termasuk juga perempuan.

Pelayanan mereka sumbangkan biasanya di dalam karitas dan juga di dalam liturgi. Mereka

ini disemangati oleh Roh ilahi dan profetis untuk menyampaikan Sabda Tuhan ke tengah-

tengah umat. Maka bisa dikatakan bahwa setiap Kristiani bertanggungjawab akan kebutuhan

pelayanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan komunitas dan janda mendapat nilai

hidup di dalam Kristiani.

Penitensi

Pada pembahasan sebelumnya, kita telah melihat bahwa Gembala dari Erma

memberikan kategori Kristiani. Sebagian dari kategori ini membutuhkan penitensi, agar

memperoleh keselmatan. Oleh sebab itu Erma mengatakan, “Mereka yang hendak

melakukan penitensi, tidak dibuang jauh dari menara yang sedang dibangun dan mereka

masih bisa digunakan untuk menjadi bagian konstruksi menara tersebut, karena masih

sedang dalam pembangunan.”36 Pernyataan Erma ini perlu sekali dalam Sejarah Gereja untuk

menjadi dasar sakramen pengakuan. Memang Kristus selalu menginginkan kebutuhan

pertobatan, akan tetapi Ia tidak pernah mengatakannya dalam bentuk yang nyata (sakramen).

Akan tetapi, Gembala dari Erma memberikan tanda untuk sakramen ini sebagai salah satu

cara untuk menjadi bagian yang sangat penting anggota Gereja.

33 Polikarpus. Phil., IV,34.
34 Ignatius dari Antiokia. Smyrn., XIII,1.
35 Gembala dari Erma. Vis., II,3.
36 Gembala dari Erma. Vis., III,5,5.



Bagaimana caranya? Bila dibandingkan dengan sakramentologi saat ini, cara dan siapa

yang melakukan penitensi, masih sangat “primitif”; bahkan Erma sendiri kelihatannya tidak

begitu konsisten dengan apa yang dikatakan sehubungan dengan penitensi. Karena di suatu

tempat ia berkata bahwa mereka yang telah dibabtis lalu murtat, tidak membutuhkan

penitensi lagi, hanya kematian menanti mereka. Akan tetapi di tempat lain ia berkata bahwa

jika anda telah menyadari kesalahan-kesalahan masa lampau, maka akan memperoleh

pengampunan, tetapi jika masih toh berbuat dosa, tidak terselamatkan lagi.37 Kemudian ia

menambahkan dengan mengatakan bahwa setelah pertobatan, juga perlu perubahan cara

hidup yang merupakan sifat metanoia dengan melakukan keadilan di dalam hidup, dengan

demikian akan menyembuhkan penyakit yang telah dilakukan.38 Oleh sebab itu, pertobatan

saja belum cukup, tetapi harus ditunjukkan di dalam hidup dengan kerendahan hati di dalam

segala macam peristiwa hidup.

Penitensi dan pengampunan dosa, belum begitu dikenal pada abad pertama, baru

kemudian pada abad kedua dan ketiga, temasuk melalui teks Gembala dari Erma yang

menunjukkan eksistensi penitensi di dalam Gereja. Hal yang penting diperoleh dalam

penitensi ini ialah bahwa Kristiani yang berdosa selalu memiliki kemungkinan untuk

diselamatkan, asalkan ada pertobatan dan pelaksanaannya di dalam hidup. Hidup Kristiani

bukan suatu predestinasi, melainkan setiap orang mampu memperoleh keselamatan dengan

penitensi.

Gereja awal memberikan daftar dosa-dosa, yang juga bisa ditemukan di dalam teks

patristik.39 Biasanya daftar ini diberikan pada pelajaran katekese. Dosa-dosa itu dimulai dari

yang terberat: adulteri, pembunuhan, penyembahan berhala, magis, cemburu, sombong,

tidak melakukan karitas, tidak tetap pendirian. Jika seseorang melakukan penitesi terlebih-

lebih terhadap dosa seperti ini, maka harus disertai dengan doa, air mata tanda pertobatan,

pantang dan karitas.40 Cara peniten melaksanakan pertobatannya, ia harus menghadap

presbiter, meminta untuk melakukan pengakuan dengan berlutut dan melakukan pengakuan

dan setelah itu ia dengan iman harus hidup dalam doa,41 baik itu secara pribadi maupun

37 Gembala dari Erma. Vis., III,2,4.
38 Gembala dari Erma. Praec., XII,6,2.
39 Daftar itu bisa kita temukan seperti di Didahcè, V,6; Erma, dll.
40 Ignatius dari Antiokia. Smyrn., IX,2; I Clem., VIII,4; LVI,1 ecc.
41 Polikarpus. Phil., VI,1: XI,2.



secara bersama-sama dengan komunitas. Sementara itu mereka yang memilki dosa berat,

tidak diperkenankan mengambil bagian di dalam perayaan ekaristi dan untuk pertobatan, ia

membutuhkan proses yang panjang dan perlu dilihat apakah ia sungguh-sungguh bertobat.

Dalam hal ini, peran komunitas dibutuhkan untuk membantu dan memantaunya.

5. Bentuk Kehidupan

Selibat

Paulus telah menyinggung hidup selibat dengan cara berlebihan seakan-akan

mengesampingkan hidup perkawinan. Sebenarnya ia bermaksud untuk menunjukkan nilai

hidup tersebut.42 Kisah Para Rasul juga sudah berbicara mengenai hidup selibat

(keperawanan) dalam ke-empat anak Filipus.43 Pada awal abad kedua, Ignatius dari Antiokia

juga menyinggung selibat walau yang dimaksudkan adalah para janda agar melaksanakan cara

hidup selibat.44

Kemudian pada abad ketiga, hidup selibat sudah menjadi salah satu cara hidup yang

banyak dipilih orang. Ada begitu banyak tulisan memberikan nilai-nilai melalui cara hidup

tersebut. Cara hidup ini adalah untuk meniru (mengikuti) Kristus (imitatio Christi) dan para

rasul, walau termin ini (imitatio Christi) kurang disukai oleh para teolog di zaman modern ini,

karena Kristus tidak bisa ditiru melainkan mengkuti-Nya (obsequio Iesu Christi). Tujuannya

ialah untuk memperoleh jaminan kehidupan kekal. Walau pilihan cara hidup seperti ini bukan

gampang, malah suatu pilihan yang lebih sulit, akan tetapi menjadi pilihan favorit agar

memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk kehidupan yang kekal. Pilihan hidup ini, bukan

mengurangi atau merugikan komunitas, melainkan sebaliknya, karena para selibat dengan

giatnya melaksanakan karitas seperti mengunjungi orang sakit. Selibat menjadi suatu cara

hidup yang ideal pada waktu itu. Cara hidup ini menjadi roh dan sangat umum di seluruh

aktivitas Gereja. Selibat, tidak bisa disangkal, banyak dipengaruhi Yahudi-kristiani dalam

42 1 Kor. 7:17-42.
43 Kis. 21:9.
44 Ignatius dari Antiokia. Smirn., XII,10; bdk. Yustinus, Apol., XV,6.



kelompok Esseni. Dalam tradisi Yahudi, hidup selibat banyak dilakukan kelompok ini. Cara

hidup ini kemudian sangat berkembang di dalam Gereja dan mungkin mendorong kelahiran

hidup monastik dan pertapaan yang berkembang pada abad IV.

Hidup Perkawinan

Pada abad pertama, ada beberapa pemikiran dari ajaran sesat yang berkembang

mengenai perkawinan. Marcionisme, memberikan baptisan hanya kepada mereka yang

perawan atau mereka yang telah menikah akan tetapi telah memiliki janji selibat.

Montanisme memiliki pemikiran lebih progressif dengan mengatakan bahwa semua

pengikutnya wajib untuk melakukan hubungan seksual.45 Yang bukan ajaran sesat, melihat

lebih positif kehidupan perkawinan. Dalam tulisan Gembala dari Erma, malaekat

menganjurkan agar ia hidup dalam perkawinan yang melihat istrinya sebagai saudari.46

Sebagian dari kelompok Esseni yang telah menjadi Yahudi-kristiani, berdasarkan askese ketat

yang mereka usahakan, melihat perkawinan sebagai suatu yang merintangi dalam kehidupan

askese.

Hidup perkawainan pada abad pertama belum mendapat penekanan dalam

kehidupan Kristiani, baru kemudian zaman Clemen dari Alexandria († 213) menekankan nilai-

nilai kehidupan perkawinan. Ia mendedikasikan pada bagian yang ketiga dari bukunya

Stromata khusus untuk hidup perkawinan. Ia berusaha menepis berbagai kritik akan hidup

perkawinan, termasuk juga dari Valentinisme, Yulius Cassianus dan Tazianus. Dalam

pemikirannya mengenai hidup perkawinan, ia berkata, “Tentu saja mereka mengatakan

bahwa perkawinan dibentuk dan dipengaruhi setan akan tetapi menyatakan diri pengikut

Kristus dan tidak menikah. Mereka mengabaikan alasan pernikahan tersebut. Pertama-tama

sebenarnya Kristus memiliki mempelai, yaitu Gereja, dan kemudian bukan manusia pada

umumnya yang membutuhkan bantuan menurut daging, dia tidak membutuhkan anak, dan

dari saat itu ia menjadi Putra tunggal Tuhan. Selibat adalah kudus, jika dasarnya adalah kasih

untuk Tuhan,47 akan tetapi tidak baik kalau malah menghancurkan perkawinan. Laki-laki harus

45 Eusebius. H.E., V,18,2.
46 Gembala dari Erma. Vis., II,2,3.
47 Clemen dari Alexandria. Strom., III,6,49,1-4.



mencintai istrinya dengan kasih yang tulus, bukan hanya karena motif keinginan saja. Hidup

sexual bukan sesuatu yang tidak kudus. Clemen kelihatannya mengritik kebiasaan Yahudi

yang membuat purifikasi setelah mengadakan hubungan badan.

Tertulianus, melalui bukunya yang berjudul Ad uxorem juga tidak ketinggalan

memberikan dukungan pada hidup perkawinan dan ia menunjukkan hal itu dalam salah satu

kalimat yang bunyinya sangat indah sekali dengan berkata, “Kebahagiaan yang tidak

terlukiskan dalam suatu perkawinan di mana Gereja menyucikan, persembahan kurban

diterima, imam memberkati, para malaekat bernyanyi di surga dan Tuhan mengabulkan. Dua

saudara disatukan dalam pelayanan yang sama; tidak ada yang memisahkan baik itu daging

maupun roh. Sungguh, mereka menjadi satu daging. Di mana ada satu daging, di situ juga

terdapat kesatuan roh. Mereka berdoa bersama, tidur bersama dan juga berdua untuk

melaksanakan hukum Tuhan dan puasa. Mereka saling menasehati, mereka saling menyuruh,

mereka saling mendukung. Mereka bersama di dalam Gereja Tuhan untuk prjamuan Tuhan.

Kesedihan, penghiburan, semuanya ditanggung bersama.”48

Sejak abad pertama, persisnya dari Yustinus, Atenagoras kemudian dilanjutkan

dengan Clemen dari Alexandria diskusi tentang hidup perkawinan sangat positif, walaupun

dari segi lain (segi negatif seperti perceraian) juga menjadi bahan pembicaraan.

Mengenai ritus perkawinan, belum ada rumusan yang tetap sampai dengan abad IV.

Ignatius mengatakan bahwa dalam perkawinan, mereka harus pergi ke hadapan uskup.49

Kemudian dalam teks Tertulianus mengatakan bahwa mempelai tidak harus pergi ke uskup,

cukup mendapat berkat dari imam. Kelihatannya perkawinan Kristiani dalam hal ritus (bukan

rumusan) juga dipengaruhi ritus romawi, seperti: velatio, penumpangan tangan dan

pemahkotaan bunga, memberikan salam damai, berjabatan tangan.

Martir

Menjadi martir adalah cara hidup yang paling diminati Kristiani awal, walaupun

caranya tidak gampang, karena harus mengorbankan hidup. Mengapa Kristiani awal tidak

takut akan cara hidup seperti ini? Apa yang menjadi motivasi mereka? Kalau kita

48 Tertulianus. Ad uxorem, 2,9.
49 Ignatius dari Antiokia. Ep. A Policarpo, 5,2.



mebandingkannya dengan cara hidup saat ini, saya yakin bahwa menjadi martir hanya pilihan

orang tertentu saja, atau bahkan bukan menjadi suatu pilihan, tetapi menjadi konsekuensi

dari cara hidup. Akan tetapi, bukan demikian dengan Kristiani awal, menjadi martir adalah

suatu pilihan yang menyenangkan dan bahkan tidak jarang menjadi suatu harapan.

Alasan pertama ialah iman akan Kristus yang mati di salib dan mengorbankan hidup-

Nya untuk sesama. Cara menjadi pengikut Kristus atau murid Kristus yang sempurna ialah

mati mempertahankan iman kepada-Nya, dengan demikian mati bersama-Nya di salib dan

hidup bersama-Nya di kehidupan kekal. Alasan kedua ialah pengharapan eskatologis dalam

kehidupan Kristiani awal yang begitu kuat karena Kristus sendiri menjanjikan kehidupan itu

dan ditambah lagi dengan Kitab Wahyu yang menggambarkan kehidupan tersebut yang

sekaligus juga mengekpressikan kehidupan kemartiran yang merupakan cara hidup Kristiani

yang kudus,

“Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar; dan mereka telah

mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka

berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di Bait Suci-Nya. Dan Ia yang

duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahNya di atas mereka. Mereka tidak akan

menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka

lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu, akan menggembalakan mereka dan

akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari

mata mereka.”50

Kitab Wahyu juga menginformasikan bahwa menjadi martir adalah bagaikan jalan bebas

hambatan (jalan tol, bukan jalan tol Indonesia). Untuk memperoleh kehidupan yang dijanjikan

itu, tidak perlu menunggu di tempat penantian,

“Sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya,

dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba,

memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka dan dengan suara

nyaring mereka berseru: ‘Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak

Domba!’”51

50 Why. 7:14b-17.
51 Why. 7:9-10.



Menjadi martir adalah suatu perjuangan dan yang pertama adalah melawan setan,

bahkan inilah perjuangan yang paling tinggi tingkat kesulitan dan kesuciannya. Sehubungan

dengan itu, Erma menulis bahwa mereka yang telah dimahkotai adalah mereka yang telah

berjuang melawan setan dan telah menang; mereka telah menderita dan mati untuk Tuhan.52

Kemudian Polikarpus melukiskan perjuangan martir ini dengan mengatakan bahwa setan

telah berusaha menjelaskan untuk melawan para martir yang telah mengorbankan segala-

galanya, akan tetapi tidak seorangpun bisa dipengaruhinya.53 Kesaksian yang lebih tajam

dikemukakan oleh Perpetua dengan mengatakan bahwa ia melihat bahwa ia digiring ke

amphiteater dan penonton ada disekeliling untuk menakut-nakuti. Akan tetapi ia didampingi

banyak orang muda yang berusaha memberikan semangat. Perjuangan setan itu dipimpin

sorang mesir yang berbadan tegap lengkap dengan senjata dan perisai perang dan ranting

yang terbuat dari emas di tangannya. Lalu ia mengatakan bahwa jika Perpetua menang, maka

akan mendapatkan ranting dari emas tersebut. Kemudian perjuanganpun dimulai untuk

melawan setan.54

Kemenangan atas setan melalui kemartiran adalah suatu gambaran sengsara Kristus

dan juga merupakan suatu transformasi kepada Tuhan yang digambarkan dalam kebangkitan

Kristus. Maka bisa dikatakan bahwa menjadi martir adalah suatu jalan transformasi kepada

Krisuts. Pemikiran ini diungkapkan oleh Ignatius dari Antiokia dengan mengatakan: “Sangat

indah bagiku meninggal sebagai martir untuk menyatukanku pada Kristus. Dialah yang kucari,

Dia yang telah mati untukku; aku menginginkan-Nya, Dia yang telah bangkit untuk kita.

Kelahiranku telah dekat. Biarkanlah aku menerima cahaya yang murni, dan jika saya nanti di

sana, saya akan menjadi manusia. Biarkanlah aku menjadi pengikut penderitaan Tuhanku.

Saya tidak memiliki semangat lagi untuk mencintai hal-hal materil, tetapi air yang gemercik

berkata di belakangku: ‘Datanglah kepadaKu.’”55 Waktu ia berkata: “Kelahiranku telah dekat”;

“jika aku nanti di sana, saya akn mejadi manusia” menunjukkan bahwa kemartiran itu

52 Gembala dari Erma. Similitudinis, VIII,3,6.
53 Kisah Martir Polikarpus, III,1.
54 Kisah Martir Perpetua, X,6-14.
55 Ignatius dari Antiokia. Rom., VI,1-VII,2.



diharapkan, diinginkan dan tidak ditakuti sama sekali. Dimana saja, menjadi martir adalah

menjadi murid Kristus sejati.56

Fenomena mistik biasanya menyertai saat seseorang dalam proses kemartiran yang

biasanya diungkapkan dengan penglihatan. Misalnya, Perpetua memperoleh pengalaman

mistik ini saat dia dipenjarakan. Polikarpus mengalaminya tidak lama sebelum ia dibunuh.

Demikian juga dengan Stefanus dengan memiliki penglihatan di surga. Mengapa hal ini

terjadi? Kalau kita mendengarkan hal ini, seakan-akan dibuat-buat dan tidak bisa dipercaya.

Akan tetapi, pengalaman mistik ini sebenarnya juga sering dialami para mistikus seperti

Teresa dari Yesus, Yohanes Salib dan Maria Magdalena de’ Pazzi. Pengalaman seperti ini

sebenarnya adalah buah dari hubungan istimewa mereka dengan Tuhan dan sebagai

anugerah Roh Kudus. Inilah fenomena mistik yang sering dialami. Menjadi martir adalah salah

satu hubungan istimewa dengan Kristus.

Kemartiran bukan saja memberikan kesaksian benar kepada Gereja tetapi juga

memiliki nilai penebusan. Alasannya ialah bahwa kemartiran itu memiliki karitas kepada

sesama, karena memberikan hidupnya sendiri kepada orang lain. Polikarpus dan juga martir

yang lain, bagaikan Kristus yang memiliki kesabaran saat penantian untuk dibunuh; ia

melakukan hal tersebut dan dengan cara ini, ia memberikan contoh kepada kita agar tidak

selalu memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga sesama. Inilah tanda solidaritas

yang sebenarnya tidak hanya mencari kesalamatan diri sendiri tetapi juga orang lain.

Ungkapan penebusan ini juga sering digambarkan dengan agàpe yaitu pemenuhan karitas

kepada sesama, karena kebajikan mereka kepda Tuhan, diarahkan juga kepada sesama.

Menjadi martir juga dikaitkan dengan baptisan. Apa hubungannya? Tertulianus

melihat bahwa menjadi martir adalah equivalen dengan baptisan.57 Origenes melihat bahwa

menjadi martir adalah baptisan kedua dan bahkan lebih sempurna daripada baptisan

pertama, karena dengan baptisan dengan darah lebih memurnikan dibandingkan dengan

baptisan dengan air.58 Ciprianus memberikan gambaran kemartiran itu seperti Origenes

dengan mengatakan bahwa kita untuk berhubungan dengan yang ilahi, telah dianugerahi

baptisan pertama, dan sekarang hendaklah kita mempersiapkan baptisan lain dan baptisan

56 Ignatius dari Antiokia. Rom., VII,2.
57 Tertulianus. De baptesimo, XVI,2.
58 Origenes. In Iud., VII,2.



ini lebih berrahmat dan memiliki kekuatan yang lebih dan berharga dibandingkan dengan

yang pertama. Dalam baptisan air, diperoleh pengampunan dosa sedangkan dalam baptisan

yang kedua dimahkotai dengan kebajikan.59

59 Ciprianus. Ad Fortunatum, pref., IV.
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mampu menghindari Berbagai Ajaran Sesat agar berkaitan dengan iman.



D. TABEL RENCANA PEMBELAJARAN

NO POKOK BAHASAN/
SUB POKOK BAHASAN

KEMAMPUAN AKHIR YANG
DIHARAPKAN

MATERI PEMBELAJARAN DAN PROSES
PEMBELAJARAN

JP SUMBER BAHAN
(REFERENSI)

1 Pertemuan 1
Pengantar Umum
Kuliah

Mahasiswa memahami informasi-
informasi pendahuluan tentang
perkuliahan

Dosen menyampaikan keseluruhan
rencana studi: penyampaian silabus,
bibliografi, tugas, penilaian, serta
kesepakatan teknis lain

2 JP Silabus

2 Pertemuan 2
Kriteria Ortodox dan
Eresi

Mahasiswa memahami dan mengerti
kriteria ortodox (ajaran resmi Gereja)
dan Eresi (ajaran sesat yang diajarkan
orang tentu di dalam Greja) di dalam
Sejarah Gereja awal
Indikator:
1. Mahasisa mampu menjelaskan

kriteria ortodox
2. Mahasisa mampu kriteria eresi
3. Mahasiswa mampu menerangkan

akibat eresi di dalam Gereja

1. Deosen menjelaskan kriteria ortodox
2. Dosen menjelaskan kriteria eresi
3. Dosen menerangkan akibat eresi di

dalam Gereja

2 JP Daniélou, Jean & Marrou,
Henri. Nuova storia della
Chiesa, Dalle origini a S.
Gregorio Magno. Genova:
Marietti, 1989.

3 Pertemuan 3
Ajaran sesat
Simonisme dan
Millenarisme

Mahasiswa memahami dan mengerti
ajaran dan latarbelakang Simonisme
dan millenarisme
Indikator:
1. Mahasisa mampu menjelsankan

ajaran dan latarbelakang Simonisme
2. Mahasisa mampu menerangkan

ajaran dan latarbelakang
millenarisme

3. Mahasiswa mampu menerangkan
akibat simonisme dan millenarisme

1. Deosen menjelaskan ajaran dan
latarbelakang Simonisme

2. Dosen menjelaskan ajaran dan
latarbelakang millenarisme

3. Dosen menjelaskan ajaran dan
latarbelakang millenarisme

2 JP .



di dalam Gereja bahkan sampai saat
ini

4 Pertemuan 4
Ajaran sesat
Gnosticisme dan
Montanisme

Mahasiswa memahami dan mengerti
ajaran dan latarbelakang Gnosticisme
dan Montanisme.
Indikator:
1. Mahasiswa mampu mengerti ajaran

dan latarbelakang Gnosticisme
2. Mahasiswa mampu menjelaskan

ajaran dan latarbelakang
Montanisme

3. Mahasiswa mampu menerangkan
akibat Gnosticisme dan
Montanisme bahkan sampai Gereja
saat ini

1. Dosen mengajarkan ajaran dan
latarbelakang Gnosticisme

2. Dosen menerangkan ajaran dan
latarbelakang Montanisme

3. Dosen menerangkan akibat
Gnosticisme dan Montanisme bahkan
sampai Gereja saat ini

2 JP Eusebius. Church History,
Philip Schaff and Henry Wace
(Eds.), (Nicene and Post-
Nicene Fathers of The
Christian Church Vol. 1).
Edinburgh-Michigan: Clark-
Grand Rapids, 1991.

5 Pertemuan 5
Ajaran Sesat
Marcionisme dan
Manikeisme

Mahasiswa memahami dan mengerti
ajaran dan latarbelakang Marcionisme
dan Manikeisme
Indikator:
1. Mahasiswa mampu menerangkan

ajaran dan latarbelakang
Marcionisme

2. Mahasisa mampu mengetahui
ajaran dan latarbelakang
Manikeisme

3. Mahasiswa mampu dan mengetahui
akibat Marcionisme dan
Manikeisme bahkan sampai dengan
saat ini

1. Dosen menerangkan ajaran dan
latarbelakang Marcionisme

2. Dosen menerangkan ajaran dan
latarbelakang Manikeisme

3. Dosen menerangkan akibat
Marcionisme dan Manikeisme bahkan
sampai dengan saat ini

2 JP

6 Pertemuan 6
Ajaran sesat
Valentinianisme dan
Monarkianisme

Mahasiswa memahami dan mengerti
ajaran dan latarbelakang
Valentinianisme dan Monarkianisme
Indikator:

1. Deosen menjelaskan ajaran dan
latarbelakang Valentinianisme

2. Dosen menjelaskan ajaran dan
latarbelakang Monarkianisme

2 JP History, Philip Schaff and
Henry Wace (Eds.), (Nicene
and Post-Nicene Fathers of
The Christian Church Vol. 1).



1. Mahasisa mampu menjelaskan
ajaran dan latarbelakang
Valentinianisme

2. Mahasisa mampu menjelaskan
ajaran dan latarbelakang
Monarkianisme

3. Mahasiswa mampu menerangkan
akibat ajaran sesat Valentinianisme
dan Monarkianisme bahkan sampai
dengan saat ini

3. Dosen menerangkan akibat ajaran
sesat Valentinianisme dan
Monarkianisme bahkan sampai dengan
saat ini

Edinburgh-Michigan: Clark-
Grand Rapids, 1991.

7 Pertemuan 7
Perayaan Paska purba

Mahasiswa mampu mengetahui dan
menerangkan perayaan dan
latarbelakang kelahiran dan makna
paska
Indikator:
1. Mahasiswa mampu mengetahui

latarbelakang paska
2. Mahasisa mampu mengetahui

peryaan paska Kristinai purba
3. Mahasiswa mampu dan mengetahui

penentuan tanggal paska dan
maknnya untuk Gereja saat ini

1. Dosen menerangkan latarbelakang
paska

2. Dosen menerangkan peryaan paska
Kristinai purba

3. Dosen menerangkan penentuan
tanggal paska dan maknnya untuk
Gereja saat ini

2 JP
Daniélou, Jean & Marrou,
Henri. Nuova storia della
Chiesa, Dalle origini a S.
Gregorio Magno. Genova:
Marietti, 1989.

8 Pertemuan 8
UTS

Mahasiswa memapu menjelasakan soal-
soal UTS dalam bentuk tulisan. Jika ada
mahasiwa tidak hadir dengan alasan
yang benar, maka ia diberi ujian susulan
dalam bentuk lain

Dosen memberikan soal-soal Ujian Tengah
Semester untuk dikerjakan mahasiswa. Jika
ada mahasiswa tidak bisa mengikuti UTS
dengan alasan yang benar, maka dosen
memberikan ujian susulan dalam bentuk
lain

2 JP

9 Pertemuan 9
Uskup Ireneus dari Lion

Mahsisa mampu menerangkan hidup
Ireneus dan situasi Kristiani di Lion pada
kekuasaan kaisar romawi
Indikator:

1. Dosen menerangkan latarbelakang
perjalanan Ireneus sebagai uskup

2. Dosen menerangkan situasi Kristiani di
Lion dan tantangan yang dihadapi

2 JP (Berbagai penulis). Storia
della Chiesa, 1-15
(rinascimento). Milano:
Edizioni San Paolo, 1995.



1. Mahasiswa mampu mengetahui
latarbelakang perjalanan Ireneus
sebagai uskup

2. Mahasiswa mampu menerangkan
situasi Kristiani di Lion dan
tantangan yang dihadapi

3. Mahasiswa mampu menerangkan
manfaat kehidupan Kristiani di Lion
dengan Kristiani saat ini

3. Dosen mampu menerangkan manfaat
kehidupan Kristiani di Lion dengan
Kristiani saat ini

10 Pertemuan 10
Struktur Gereja dalam
gembala dari Erma

Mahasiwa mampu mengerti strukur
Gereja dari gembala Erma sebagai awal
sistem institusi Gereja
Indikator:
1. Mahasiwa mampu bentuk Gereja

dan istitusi yand digambarkan
gembala dari Erma

2. Mahasiwa mampu menerangkan
situasi institusi awal dan
implikasinya dengan imat

3. Mahasiswa bisa menerangkan
hubungan sistem Gereja dari Erma
dalam hubungannya dengan saat ini

1. Dosen menerangkan bentuk Gereja
dan istitusi yand digambarkan gembala
dari Erma

2. Dosen menerangkan situasi institusi
awal dan implikasinya dengan imat

3. Dosen hubungan sistem Gereja dari
Erma dalam hubungannya dengan saat
ini

2 JP
Rufinus. Storia della chiesa,
Introduzione, traduzione e
note a cura di Lorenzo
Dattrino. Roma: Città Nuova,
1997.

11 Pertemuan 11
Bentuk kehidupan
Kristiani

Mahasiwa mampu mengerti dan
menerangkan bentuk kehidupan
Kristiani pada kekuasaan kekaisran
romawi
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan sikap

kekaisaran kepada Kristiani dan
akibatnya

2. Mahasiwa mampu menerangkan
sikap Kristiani terhadap kaisar

1. Dosen menerangkan sikap kekaisaran
kepada Kristiani dan akibatnya

2. Dosen menerangkan sikap Kristiani
terhadap kaisar

3. Dosen menerangkan akibat sikap
kekaisaran terhadap Kristiani

2 JP Bosio G., dal Covolo. E.,
Maritano. M. Introduzione ai
Padri della Chiesa, (Secoli I e
II). Torino: Sicietà Editrice
Internazionale, 1995.



3. Mahasiswa bisa menerangkan
akibat sikap kekaisaran terhadap
Kristiani

12 Pertemuan 12
Kultur Kristiani di
Alexandria

Mahasiwa mampu mengerti kultur
Kristiani secara umum dan secara
khusus di Alexandria
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan situasi

kultur Kristiani di Alexandria dan
kekhasannya

2. Mahasiwa mampu menerangkan
keunggulan kultur Kristiani di
Alexandria

3. Mahasiswa bisa menerangkan
hubungan kultur Kristiani
Alexandria dengan kultur Kristiani
saat ini

1. Dosen menerangkan situasi kultur
Kristiani di Alexandria dan kekhasannya

2. Dosen menerangkan keunggulan kultur
Kristiani di Alexandria

3. Dosen menerangkan hubungan kultur
Kristiani Alexandria dengan kultur
Kristiani saat ini

2 JP Eusebius. Church History,
Philip Schaff and Henry
Wace (Eds.), (Nicene and
Post-Nicene Fathers of The
Christian Church Vol. 1).
Edinburgh-Michigan: Clark-
Grand Rapids, 1991.

13 Pertemuan 13
Kultur Kristiani di
Timur

Mahasiwa mampu menerangkan Kultur
Kristiani di Timur, mulai dari Siria
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan situasi

kultur Kristiani di Timur dan
kekhasannya

2. Mahasiwa mampu menerangkan
keunggulan kultur Kristiani di Timur

3. Mahasiswa mampu mengetahui
hubungan kultur Kristiani
Alexandria dengan kultur Kristiani
saat ini

1. Dosen menerangkan situasi kultur
Kristiani di Timur dan kekhasannya

2. Dosen menerangkan keunggulan kultur
Kristiani di Timur

3. Dosen menerangkan hubungan kultur
Kristiani Alexandria dengan kultur
Kristiani saat ini

2 JP Venerabilis Beda. Storia
ecclesiastica degli angeli,
(Colanna di testi patristici,
68), Traduzione e note a cura
di Giuseppina Simonetti
Abbolito, Introduzione di
Bruno Luiselli. Roma: Città
Nuova, 1987..

14 Pertemuan 14
Kultur Kristiani di
Antiokia

Mahasiwa mampu menerangkan Kultur
Kristiani di Timur, mulai dari Siria
Indikator:

1. Dosen menerangkan situasi kultur
Kristiani di Antiokia dan kekhasannya

2. Dosen menerangkan keunggulan kultur
Kristiani di Antiokia

2 JP Evagrius di Epifania. Storia
ecclesiastica, (Colanna di
testi patristici, 141),
Introduzione, traduzione e
note a cura di Filippo



1. Mahasiwa bisa menerangkan situasi
kultur Kristiani di Antiokia dan
kekhasannya

2. Mahasiwa mampu menerangkan
keunggulan kultur Kristiani di
Antiokia

3. Mahasiswa bisa menerangkan
hubungan kultur Kristiani

3. Dosen menerangkan hubungan kultur
Kristiani

Carcione. Roma: Città Nuova,
1998.

15 Pertemuan 15
Kultur Kristiani di Barat

Mahasiwa mampu mengerti Kultur
Kristiani di Timur, mulai dari Siria
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan situasi

kultur Kristiani di Barat dan
kekhasannya

2. Mahasiwa mampu menerangkan
keunggulan kultur Kristiani di
Antiokia

3. Mahasiswa mampu menerangkan
hubungan kultur Kristiani

1. Dosen menerangkan kultur Kristiani di
Barat dan kekhasannya

2. Dosen menerangkan keunggulan kultur
Kristiani di Antiokia

3. Dosen menerangkan hubungan kultur
Kristiani

2 JP Teodore di Cirro. Storia
ecclesiastica, (Colanna di
testi patristici, 154),
Introduzione, traduzione e
note a cura di Antonio
Gallico. Roma: Città Nuova,
2000.

16 Pertemuan 16
UAS

Mahasiswa memapu menjelasakan soal-
soal UAS dalam bentuk tulisan atau
lisan. Jika ada mahasiwa tidak hadir
dengan alasan yang benar, maka ia
diberi ujian susulan dalam bentuk lain

Dosen memberikan soal-soal Ujian Akhir
Semester untuk dikerjakan mahasiswa. Jika
ada mahasiswa tidak bisa mengikuti UAS
dengan alasan yang benar, maka dosen
memberikan ujian susulan dalam bentuk
lain

2 JP

Dr. Edison R.L. Tinambunan
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KONTRAK PERKULIAHAN

1. DESKRIPSI SINGKAT

Mata kulian Sejarah Gereja I menjadi materi perkuliahan dalam rangka partisipasi aktif

mahasiswa. Materi yang dibahas memberi gambaran situasi Gereja dari abad pertama atau

sesudah Yesus Kristus sampai dengan abad X (mulai abad Pertengahan). Sejarah Gereja Satu

membedakannya dengan Sejarah Gereja Abad Pertengahan, Modern dan Indonesia. Pada

dasarnya Sejarah Gereja adalah satu kesatuan, akan tetapi karena dalam perjalanan Gereja

ada periode terntentu yang khusus, sehingga para ahli Sejarah Gereja membaginya menjadi

tiga bagian ditambah dengan Sejarah Lokal, Gereja Indonesia.

2. TUJUAN UMUM MATA KULIAH

Mahasiswa mengetahui gambaran umum akan perkembangan Gereja dalam kurun

waktu sepuluh abad pertama dan terlebih-lebih mengetahui ajaran-ajaran iman yang

ditetapkan pada periode ini. Disamping itu, mahasiswa juga diajak untuk memahami situasi

geografis, sosial, budaya dan polik yang memberikan pengaruh besar dalam perjalanan

Gereja. Pada akhirnya, mahasiswa mampu menafsirkan data-data historis untuk

menghasilkan suatu nilai-nilai sejarah.

3. PERBEDAAN SEJARAH GEREJA DENGAN PATROLOGI

Pada awalnya, Sejarah Gereja mencakup bagian Patrologi. Tetapi sejak tahun 1965,

Gereja melihat kekhasan dari abad pertama sampai dengan abad kedelapan (periode

Patristik), maka Periode itu dijadikan disiplin tersendiri yang mempelajari banyak aspek dari

para Bapa Gereja. Sedangkan materi Sejarah Gereja hanya berkisar pada Gereja secara

umum.

3. PRASYARAT



Sudah lulus Pengantar Teologi

4. STRATEGI PERKULIAHAN

 Metode: ceramah, eksplorasi pribadi dan diskusi.

 Media: buku-buku dan arkelogi, kalau memungkinkan.

5. EVALUASI UJIAN

 Pertengahan Semester: peper atau eksplorasi atau artikel, atau ujian (kalau ada

waktu).

 Ujian akhir semester dengan cara lisan.

6. SILABUS

DAFTAR ISI

BAGIAN I: SOSIETAS KRISTIANI ABAD III

6.1. Katekumenat

6.2. Organisasi Hirarki

6.3. Sidang Liturgi

6.4. Tempat Berkumpul

6.5. Katakombe - Makam Kristiani

6.6. Dekorasi Kristiani

6.7. Kebiasaan Kristiani

6.8. Pengaruh Kristiani dalam Keluarga dan Perkawinan

6.9. Pendidikan Anak

6.10. Situasi Ekonimi dan Sosial

BAGIAN II: AKHIR ABAD III

7.1. Situasi Gereja di Berbagai Tempat

7.2. Organisasi Gerejani



BAGIAN III: PENGANIAYAAN DIOCLETIANUS DAN ERA BARU

8.1. Dimensi Geografis Perkembangan Kristiani

8.2. Perkembangan Kristiani di Seputar Laut Tengah

8.3. Penetrasi Kristiani dalam Berbagai Aspek Sosial

8.4. Kabut Menjadi Terang

8.5. Sikap dan Politik Kostantinus

8.6. Buah Damai

BAGIAN IV: PERKEMBANGAN ABAD IV

9.1. Institusi Eklesiastik

9.2. Gambaran Kaisar

9.3. Skisma Donatisme

BAGIAN V: ARIUS DAN KONSILI NICEA

10.1. Subordinasi

10.2. Konsili Nicea

10.3. Situasi Setelah Konsili Nicea

KEPUSTAKAAN

Daniélou, Jean & Marrou, Henri. Nuova storia della Chiesa, Dalle origini a S. Gregorio Magno.

Genova: Marietti, 1989.

(Berbagai penulis). Storia della Chiesa, 1-15 (rinascimento). Milano: Edizioni San Paolo, 1995

(Histoire de l’église depuis les origines jusqu’à nos jours. Paris: Bloud & Gay Editeurs.

Eusebius. Church History, Philip Schaff and Henry Wace (Eds.), (Nicene and Post-Nicene

Fathers of The Christian Church Vol. 1). Edinburgh-Michigan: Clark-Grand Rapids, 1991.

Rufinus. Storia della chiesa, (GCS - Griechischen Christlichen Schriftsteller, 9, II, Leipzig),

(Colanna di testi patristici, 54), Introduzione, traduzione e note a cura di Lorenzo

Dattrino. Roma: Città Nuova, 1997.



Venerabilis Beda. Storia ecclesiastica degli angeli, (Colanna di testi patristici, 68), Traduzione

e note a cura di Giuseppina Simonetti Abbolito, Introduzione di Bruno Luiselli. Roma:

Città Nuova, 1987.

Evagrius di Epifania. Storia ecclesiastica, (Colanna di testi patristici, 141), Introduzione,

traduzione e note a cura di Filippo Carcione. Roma: Città Nuova, 1998.

Teodore di Cirro. Storia ecclesiastica, (Colanna di testi patristici, 154), Introduzione,

traduzione e note a cura di Antonio Gallico. Roma: Città Nuova, 2000.

BAGIAN I

KULTUR KRISTIANI

1. Alexandria

Alexandria adalah salah satu kota yang paling tua di dunia dan memiliki budaya yang

kaya dan bernilai sangat tinggi. Alexandria dan Mesir secara umum juga memiliki peran

penting dalam Kitab Suci, karena banyak kejadian dalam Kitab tersebut berhubungan erat

dengan Alexandria-Mesir. Itu berarti bahwa budaya diwarisi sudah jauh Sebelum Masehi dan

salah satu warisan itu adalah peninggalan kerajaan Mesir.

Walaupun secara struktur pemerintahan dan budaya kuat, Alexandria-Mesir terbuka

pada kultur lain, karena waktu Yahudi-kristiani mewartakan Injil ke daerah ini, mereka tidak

mengalamai kesulitan, karena tidak ada penolakan dari penduduk setempat. Bahkan pada

waktu Yerusalem dihancurkan kaisar Nero, banyak orang Yahudi mengungsi ke daerah ini.

Keterbukaan Alexandria-Mesir terhadap budaya lain, tampak dalam helenisasi daerah

tersebut pada abad pertama – kedua. Praktis pada waktu itu budaya Yunani sudah

memengaruhi cara pikir dan bahasa, walaupun bahasa setempat tetap dipertahankan. Hasil

pertemuan helenisme dan budaya Alexandria-Mesir menghasilkan budaya yang baru dengan

melahirkan bahasa Kopto. Bahasa ini menggunakan karakter bahasa Yunani untuk mengacu



pada kosa kata bahasa setempat.1 Bahasa Kopto ini menjadi salah satu bahasa yang digunakan

dalam periode Patristik dan pada waktu hidup pertapaan-monastik muncul di tempat ini dan

mereka menggunakan bahasa Kopto. Para eremit banyak meninggalkan karya tulis dalam

bahasa tersebut.

Inovasi kultur di Alexandria-Mesir membawa dampak positif dalam Kristiani, karena

menjadikan kota tersebut pusat budaya sejak abad kedua. Filsafat menjadi salah satu bagian

sangat penting dalam budaya ini yang melahirkan produksi papirus yang sangat banyak sekali

jumlahnya yang tersimpan di berbagai perpustakaan di Alexandria-Mesir, yang mejadi

kekayaan tidak terhingga nilainya untuk generasi berikutnya, walaupun orang Muslim

kemudian membakar semua buku-buku papirus tersebut. Filsafat menjadi salah satu unsur

budaya Kristiani dan kota Alexandria juga menjadi pusat Filsafat dan Retorika.

Sekolah Alexandria

Pusat budaya Kristiani di Alexandria dimulai Clemen dari Alexandria. Kita tidak tahu

banyak mengenai riwayat hidupnya. Ia lahir di Atena, Yunani yang kita tidak tahu kapan

persisnya. Keluarganya kemudian tinggal di Alexandria. Hipotese lain mengenai dirinya ialah

bahwa ia berasal dari Alexandria. Nama lengkapnya ialah Titus Flavius Clemen. Nama ini

sebenarnya nama latin. Akan tetapi dalam periode kekaisaran Romawi, nama latin sudah

tidak jarang ditemui di daerah Timur. Keluarganya sebenarnya adalah keluarga pagan, akan

tetapi ia menjadi Kristiani. Ia juga membuat perjalanan ke Yunani, Siria, Palestina dan

sekembali ke Alexandria, ia menjadi murid Pantenus,2 yang kemudian menggantikannya

sekitar tahun 190. Kemudian pada tahun 215, ia meninggalkan Alexandria dan pergi ke

Yerusalem. Clemen meninggalkan tulisan berjudul Pedagogi dan Stromateis untuk kita.

Disamping apologi yang telah kita bahas sebelumnya, dunia filsafat mulai dimasukkan

dalam budaya Kristiani. Di Alexandria pengaruh Filsafat dalam Kristiani sudah dimulai pada

1 Bandingkan dengan Bahasa Indonesia yang mengambil karakter bahasa Latin untuk menggambarkan

kosa kata bahasa Indonesia. Contoh lain nama yang berasal dari Barat juga sudah digunakan dalam kultur

Indonesia. Bahkan kosa kta asing juga sudah di-indonesiakan seperti: momentum, datum, inovatif, kultur dll.
2 Pantenus meninggal sekitar tahun 200. Ia adalah seorang guru yang berasal dari Sicilia, Italia Selatan.

Ia menganut Filsafat Stoicisme. Disamping menjadi guru, ia juga seorang katekis dan salah satu muridnya adalah

Clemen.



abad pertama. Filo, seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria, dari keluarga yang sangat

kaya, mendalami Filsafat Yunani. Ia memulai karyanya dengan eksegese leteral (harafiah),

egesegese moral dan juga dengan eksegese alegori. Ia menafsirkan perjanjian lama dengan

metode ini kemudian penafsirannya diperkaya dengan dispilin ilmu lain yang didalami:

gramatika, retorika, dialektik, musik, geometri, astronomi, fisika untuk menjelaskan simbol

angka-angka dan terlebih-lebih Filsafat yang menjadi dasar (serva) untuk eksegesinya.

Clemen yang tidak jauh zamannya dengan Filo, banyak mengutip tulisan-tulisannya,

terlebih-lebih mengenai metode eksegese. Maka kita bisa melihat bahwa antara Kristiani-

Yudaisme menunjukkan kesinambungan. Clemen mengaplikasikan pemikiran Filo ini ke dalam

tradisi Kristiani, terlebih-lebih dalam eksegese baik itu Perjanjian Lama maupun Perjanjian

Baru. Clemen menggunakan metode eksegese alegori yang banyak digunakan Filo dalam

tafsirannya. Murid Clemen, yaitu Origenes melanjutkan tradisi Alexandria dan lebih

menyempurnakan metode eksegese tersebut yang kemudian menjadi ciri khas sekolah

Alexandria.

Mengapa Clemen bisa terpengaruh Filo yang nota bene adalah orang Yahudi?

Memang dia menafsirkan Kitab Yahudi yang nota bene juga kita akui sebagai Kitab Suci

Perjanjian Lama. Tampak jelas sekali bahwa Filo ingin menggunakan metode helenisme

sebagai metode untuk menafsirkan Kitab Suci dan dengan tujuan itulah ia berusaha

mendalami berbagai ilmu pengetahuan. Ia mendalami Gramatika untuk mendalamai

etimologi tentang apa yang hendak diterangkan. Setelah tahap ini, ia menggunakan retorika

untung mengembangkan pemikiran dan penjelasan. Langkah berikutnya, ia melihat

kebutuhan pengembangan argumen, untuk itu ia memerlukan dialektik untuk

menerjemahkan apa yang dipikirkan. Kemudian pengetahuan lainnya seperti aritmatika,

musik, fisika, astronomi untuk penggunaan simbolisme, terlebih-lebih simbolisme angka-

angka.

Metode ini diambil alih Clemen dengan bantuan gurunya Pantenus; kemudian

pemikiran Clemen ini dilanjutkan oleh Origenes dan para guru lainnya sehingga menjadikan

Alexandria sebagai pusat skolastik. Ciri khas mereka dalam Patristik dikenal dengan sebutan

Sekolah Alexandria. Memang, dalam pembahasan sebelumnya, kita telah melihat bahwa

Yustinus juga sudah memulai semacam gerakan skolastik di Roma, akan tetapi lingkup mereka

terbatas hanya di bidang Filsafat dan Analogi pada waktu itu.



Di antara pengetahuan yang sangat berpengaruh dalam hubungannya dengan

pengetahuan akan Kitab Suci ialah Filsafat. Alasannya ialah karena Filsafat membantu

penafsiran untuk merumuskan lebih tepat unsur-unsur iman; filsafat juga membantu peneliti

untuk merumuskan pengetahuan agar lebih scientifik. Di samping itu, filsafat juga membantu

dalam penelitian yang bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip yang khusus agar

lebih tepat walaupun dengan ungkapan yang sederhana, akan tetapi tidak mengurangi

ketepatan argumen. Hasil orang yang memiliki proses pemikiran seperti ini, tampak dalam

pembicaraan atau gaya berbicara atau mengungkapkan sesuatu.3

Metode filosofis

Clemen adalah orang yang berusaha mengaplikasikan metode Filsafat untuk

menafsirkan Kitab Suci. Dalam hal apa Filsafat bisa diaplikasikan? Padahal Filsafat memiliki

obyek penelitian dan metode yang berbeda, paling tidak itu pendapat umum. Akan tetapi,

bukan demikian halnya dalam pemikiran Clemen. Ia dengan kejeliannya bisa menemukan hal-

hal yang sangat membantu sekali dari Filsafat. Dari segi metode, Filsafat memiliki alegori

dalam menafsirkan teks filosofis dan ia berhasil mengombinasikan metode ini dengan

penafisran Kitab Suci yang juga memiliki metode yang mirip yang biasa disebut dengan

tipologi biblis. Clemen juga melihat pararel gnosi (pengetahuan scientifik) filosofis dengan

gnosi apokaliptis.

Untuk membuka hubungan Filsafat dengan Kitab Suci, Clemen bertitik tolak dari

pertanyaan filosofis. Siapa sebenarnya para filsuf awal itu? Apakah Orfeus atau Linus atau

Omerus? Mereka ini adalah para puitis kuno dari Yunani. Apakah Pitagoras, Aristoteles, Plato

atau Socrates? Pendapat umum demikian, sepertinya merekalah pencetus filsafat. Akan

tetapi para filsuf yang lebih purba bukan mereka, melainkan orang barbar yang telah

mempelajari hal-hal mengenai barbarisme. Mereka itu adalah para nabi dari Mesir, Caldei

dari Asiria, Dirundi dari Galia (Perancis), para magis dari Persia, Jimnosofistis dari India. Tentu

saja masih ada para filsuf lebih awal dari mereka, dan kita tidak tahu siapa mereka itu. Dan

asal dari filsafat atau (sofia atau kebajikan) itu adalah Tuhan yang menginspirasi setiap

pengetahuan. Dalam kebajikan awal itulah kita temukan kebenaran. Tuhan juga membuka

3 Bdk. Clemen dari Alexandria. Stromata, 8.



kebajikan itu kepada bangsa Israel dan kebajikan yang sebenarnya dan filsafat yang

sesungguhnya adalah Kristus yang datang untuk mengembalikan kebajikan yang sebenarnya,

seperti yang awal.

Sementara hubungan antara puisi kuno Yunani dengan Kitab Suci, Clemen melihat

bahwa Omerus dan Esiodus adalah orang terberkati, inspirasi Tuhan yang telah mengajarkan

sejarah yang benar. Mereka ini bersama dengan para puitis lainnya yang tercatat dalam

sejarah Yunani pararel dengan orang-orang yang terdapat dalam Kitab Suci yang unggul di

hadapan Tuhan untuk berusaha mebawa sejarah kebenaran. Misalnya, Clemen

mempararelkan Zeus dengan Musa, Orfeus dengan David. Orang-orang yang tercatat dalam

Kitab Suci adalah figur atau topogi Kristus sehingga, orang-orang yang ada di dalam sejarah

Filsafat dan Pusi Yunani yang telah memberikan kebenaran itu adalah juga figur Kristus.

Clemen membuka cakrawala baru dalam dunia Kristiani dengan membuka diri pada

dunia setempat dalam arti menerangkan Kitab Suci dengan metode atau dengan analogi

dengan budaya yang dihadapi. Ia dengan berani meninggalkan metode lama yang selalu

menjadikan Palestina atau bangsa Israel sebagai referensi. Cara Clemen ini bukanlah

sinkritisme yang banyak muncul sampai, bahkan sesudah zaman Clemen, karena ia hanya

menggunakan metode berbagai pengetahuan untuk menerangkan Kitab Suci, bukan

mengangkat “iman” dari pengetahuan tersebut untuk menggantikan iman Kristiani. Pada

akhirnya, pemikiran Clemen bisa dirangkumkan kalimat sebagai berikut: Kristiani adalah

Filsafat dan kebijaksanaan yang sesungguhnya.

Mengapa Filsafat berkembang di Mesir? Apakah Mesir tidak memiliki budaya yang

tidak kalah penting dengan Yunani, Filsafat? Di Mediteran, sebenarnya ada tiga tradisi yang

sangat berpengaruh pada awal Kristiani awal. Ketiga tradisi itu ialah Yahudi, Romawi

(kekaisaran) dan Yunani. Bahkan budaya Yunani, melalui Filsafat, bisa mengubah cara pkir di

berbagai tempat di Meditaran. Krsitiani melihat bahwa Filsafat memiliki peran penting di

dalam Kristiani, sehingga diintegrasikan ke dalam Kristianisme sebagaimana kita lihat pada

pembahasan ini dan juga pada pembahasan sebelumnya. Perjalanan Sejarah Gereja masih

melihat fungsi Filsafat dalam Gereja yang berlangsung sampai saat ini.

Origenes dan Plotinus



Clemen memiliki jasa yang sangat berharga dalam perkembangan Kristiani

selanjutnya, terlebih-lebih di Alexandria. Origenes sebagai penerusnya, mengembangkan

sekolah Alexandria bahkan menjadi zaman keemasan di saat periode Origenes. Seiring

dengan perkembangan sekolah tersebut, Kristiani juga semakin berkembang dalam hal

quantitas dan demikian juga dengan qualitas seiring dengan perkembangan kultur. Ternyata,

dunia Filsafat Yunani juga berkembang dibawah sosok Plotinus yang membangkitkan kembali

filsafat Plato yang disebut dengan Neoplatonisme.4 Aliran pemikiran Neoplatonisme ini

langsung disambut baik Origenes yang kemudian digunakan untuk berteologi yang menjadi

salah satu dasar untuk Gereja.

Waktu Origenses lahir, Gereja berada dalam penganiayaan di bawah kekaisaran

Severus dan ayahnya sendiri Leonida, menjadi salah satu korban dari kekejaman tersebut. Ia

adalah anak yang paling muda dari saudara-saudaranya dan ibunya menghendaki agar ia

tetap sekolah untuk menjadi guru literatur. Akan tetapi situasi yang dialami Gereja pada

waktu itu (pengejaran) tidak memungkinkan untuk melakukan pelajanan katekse di

komunitas, maka sebagian para katekumen datang ke Origenes untuk diajari. Tentu saja

uskupnya menyambut baik sikap Origenes tersebut karena merupakan salah satu sumbangan

baik dalam situasi yang sulit tersebut. Untuk memperkaya dirinya akan pengetahuan, ia juga

banyak belajar pengetahuan profan, termasuk mendedikasikan dirinya untuk studi Kitab Suci

demi katekese yang akan diberikannya kepada katekumen.

Kita mendapat informasi mengenai Orignes melalui Sejarah Gereja yang ditulis

Eusebius, termasuk mengenai bagaimana ia harus mempelajari Filsafat. Pada awalnya ia

konsentrasi pada pengetahuan literatur dan yang berhubungan dengan itu, kemudian

beberapa katekumen berasal dari filsuf ekstrimis, maka ia berusaha mempelajari Filsafat di

berbagai sekolah. Di sekolah tersebut, ia lebih banyak mempelajari Medioplatonisme yang

masih tetap ada pada waktu itu, dibawah filsuf Maximus Tirius, Albinus dan Plutarcus,

termasuk juga Ammonius Sacca.5

4 Neoplatonisme aliran Filsafat yang memengaruhi cara berpikir mulai pada abad III (sebelum abad ini

disebut dengan aliran Filsafat Medioplatonisme yang berakhir sampai pada zaman Philo (Filo). Para filsuf yang

bernaung dibawah aliran ini, berada dalam asosiasi Plotinus. Aliran Filsafat ini praktis sinkritisme dari aliran

folsafat sebelumnya, mulai dari Plato, Aristoteles, Stoa dan Neopitagoras, walaupun kelihatannya pemikiran

Plato tetap lebih dominan.
5 Eusebius. H.E., VI,19,12-13.



Apakah ada hubungan antara Plotinus dan Origenes? Sebagian besar para ahli

berpikiran bahwa Origenes dan Plotinus adalah dua filsuf yang indipenden, walaupun

kemudian pemikiran mereka pararel. Hal ini dimungkinkan karena mereka pernah belajar

aliran filsafat yang sama dibawah guru Ammonius Sacca.

Formasi Filsafat Origenes juga meneruskan pemikiran Pantenus dan Clemen yang

melihat bahwa dalam berteologi dan menafsirkan Kitab Suci juga membutuhkan bantuan dari

berbagai disiplin ilmu lainnya yang kemudian dituangkannya dalam buku semacam

Didaskalèion. Origenes belum berhenti di situ, ia juga pergi ke Yerusalem atas undangan

temannya uskup Alexander dari kota tersebut dan ia tinggal beberapa lama di sana untuk

memperdalam pengetahuannya akan Kitab Suci. Setelah itu ia kembali ke Alexandria dan

pada tahun 230, ia pergi lagi ke Yerusalem dan kemudian ditahbiskan menjadi imam oleh

uskup Cesarea, Teoctistus.

Hukuman pada Origenes

Pada tahun 231, tahbisan Origenes menimbulkan perselisihan terhadap uskup

Alexandria, Demitrius. Akibatnya, ia dinyatakan tidak layak untuk mengajar dan diusir dari

Alexandria. Kemudian ia pergi ke Cesarea, di mana ia ditahbiskan menjadi imam dan menjadi

salah satu tokoh di pusat studi di kota tersebut. Pada saat Origenes tinggal di kota tersebut,

ia juga berkontak dengan para Bapa Gereja Kapadocia, salah satu dari mereka adalah

Gregorius dari Nazianze. Pada saat inilah Orignenes muncul di publik seperti berkotbah. Akan

tetapi sebagian besar kotbahnya, tidak sampai ke tangan kita, mungkin karena waktu ia sudah

berumur 60 tahun, dia sudah tidak diperbolehkan untuk menulis lagi. Ia juga sempat pergi ke

Roma untuk berkunjung.

Pada tahun 235, kaisar Alexander Severus meninggal dan kemudian penggantinya

ialah Maximilianus dan penganiayaan semakin gencar dan pada kesempatan itu Origenes

menulis bukunya tentang Kemartiran. Kemungkinan pada kesempatan ini ia sempat pergi ke

Kapadocia dan kemudian kembali lagi ke Cesarea. Ia sempat diundang pemerintah Arab untuk

datang ke Bostra yang kemungkinan besar misionaris pertama datang ke Arab adalah Yahudi-

krsitiani dari Alexandria.

Dari Eusebius, kita banyak mendapat informasi mengenai sisa hidupnya yang

menceritakan bahwa dia diundang ke sana kemari untuk memberikan pengetahuannya.



Akhirnya pada tahun 247 di bawah kekuasaan Decius, ia ditangkap dan disiksa dan antara

252-253 ia meninggal di Tirus.

Eksegese Origenes

Sebagian besar karya Origenes tidak sampai ke tangan kita, hanya karya dari salinan

Rufinus dan Girolamus (Hironimus). Karya-karya Origenes sebagian besar adalah karya

eksegese; disamping itu ia juga menulis karya dogmatik, kemartiran dan juga apologi. Karya-

karya ini membuatnya menjadi salah satu orang yang dikenal di dalam Sejarah Gereja, karena

berusaha memberikan dasar teologi dan eksegese.

Karya eksegesnya bisa dikatakan lebih unggul dari karya eksegese yang ada pada saat

itu, karena disamping menganalisa teks, ia juga melihat etimologinya dalam bahasa Ibrani,

berusaha menemukan tempat geografis apa yang dia tafsirkan, terjun langsung dan

menganalisa secara antropologis dan arkeologis di Palestina dan sungai Yordan dan bahkan

ia juga menginterogasi para imam-imam Yahudi. Sedangkan karya apologinya lebih bersifat

dialog filosofis dengan orang-orang pagan dari Yunani. Dalam dialog tersebut, ia menunjukkan

titik kelemahan paganisme dan memasukkan keautentikan Krsitiani dan kebenaran secara

umum, kebenaran sejarah dengan pemikiran mendalam. Sedangkan dalam berkotbah, ia

menunjukkan pengetahuannya akan manusia, memiliki kebebasan dalam mengekspresikan

kotbahnya dan selalu menekankan pengertian spiritualis. Ia mengangkat manusia sebagai

umat Allah yang memiliki dimensi spiritualis dan mistik yang memberikan pengaruh akan

hidup monastik di kemudian hari, yang diikuti Atanasius, Gregorius dari Nissa dan Evagrius.

Sebagai teolog, ia berusaha memberikan metodologi unggul. Inti dari metodologi

(sistem) teologinya adalah penekanan pada Tradisi Gereja, iman, walaupun dipengaruhi

Yudaisme, karena menekankan spekulasi misteri bait Allah dan tempat kudus, kerajaan surga

yang merupakan dunia akan datang. Dalam teologi, ia juga menekankan aspek mistik dengan

memberikan semacam penglihatan/pewahyuan yang diinspirasi pemikiran platonisme

sebagai ide yang paling tinggi dan juga pengaruh stoicisme untuk mengungkapkan evolusi ide

tersebut.

Kelemahan Origenes



Origenes dalam konsepnya mengenai teologi, lebih tepatnya Trinitas, menekankan

semacam subordinasi, walaupun tidak begitu kuat. Ia mengambil pemikiran platonisme

mengenai ide yang tertinggi dan menganalogkan dengan Tuhan yang adalah tertinggi juga.

Maka penejelasannya tentang Tuhan itu adalah transenden dan tidak terpikirkan

(incompresible). Ia melahirkan Putra yang adalah gambaran-Nya yang sifatnya lebih rendah

dari Tuhan dan bisa dipikirkan. Sesudah Putra, muncullah hal-hal spiritual yang pada awalnya

adalah sama dan berpartisipasi dengan Logos. Kemudian, hal-hal yang spiritual ini jatuh

karena kesalahan mereka. Akan tetapi Tuhan kembali memasukan mereka ke dalam bagian

mereka untuk mengkordinir dunia, supaya tidak jatuh ke tangan setan. Tempat manusia

berada di tengah-tengah dan melalui pendidikan dan kebebasan mereka dibawa pada

pertobatan akan Tuhan.

Keunggulan Eksegese

Dalam eksegese, ia membangkitkan persoalan analogi. Ada banyak bagian sangat baik

yang diterangi pemikiran penulis sebelumnya seperti Yustinus, Militus walaupun ia

mengembangkannya dengan caranya sendiri. Ia menekankan sejarah keselamatan yang

belum ada penulis sebelumnya telah menerangkannya sebaik dia. Ia memberikan pengertian

spiritual tipologi yang baik untuk keselamatan jiwa manusia. Ia mengganti konsep Kitab Suci

dari kesaksian menjadi sejarah keselamatan dan menerangkannya dengan alegori dan setiap

kata bisa dikatakan mengandung banyak pengertian dan misteri. Apa yang ditekankan penulis

sebelmunya secara leteral, digantinya denga alegori, sehingga lebih menjadi misteri lagi,

walaupun ia kadang juga masih tetap mempertahankan aspek historis.

2. Kristiani di Timur

Pada pembahasan sebelumnya, kita telah melihat bagaimana Kristiani berkembang ke

seberang Sungai Yordan sampai ke Babilon dan bahkan sampai ke India. Perkembangan

Kristiani semakin baik dan bahkan sampai abad ketiga, telah memberikan nilai positif.

Eusebius telah memberikan beberapa catatan mengenai Gereja di Timur, walaupun tidak

lengkap, akan tetapi informasi tersebut mengandung nilai sangat berharga.



Pada abad ketiga, Bostra adalah kota sangat penting dalam perkembangan Kristiani.

raja Filipus, kemungkinan besar adalah Krstiani, memberikan dukungan pada Krsitiani. Ada

juga uskup bernama Berillus (240-254) yang menjadi uskup di Bostra. Uskup ini menjalin

kontak dengan uskup Alexander di Yerusalem dan kemungkinan juga dengan Origenes. Pada

periode Berillus, di Bostra pernah ada sinode pera uskup dan Origenes juga diundang. Setelah

Berillus, uskup berikutnya dalah Hipolitus yang jelas berbeda dengan Hipolitus yang di Roma.

Informasi selain dari Eusebius, bisa juga kita peroleh dari Didaskalia Para Rasul yang

memberikan informasi mengenai Gereja di Bostra, yang ditulis sekitar abad III. Sedangkan

dokumen lain, sangat jarang sekali menginformasikan mengenai Gereja di Bostra dan juga

secara umum di Arab. Kekurangan dokumen ini, mungkin karena pada kelahiran Islam,

dokumen-dokumen mengenai Kristiani semua dihanguskan.

Kristiani juga berkembang ke arah Timur lagi, tepatnya di sekitar dua sungai Efrat dan

Tigris, yang pada abad pertama sudah dibentuk oleh Yahudi-kristiani. Daerah ini pada abad

ketiga di tempat-tempat tertentu berbicara bahasa Yunani dan Aram. Informasi yang kita

peroleh mengenai Gereja ini dari buku Apologi yang ditulis oleh Caracalla (211-217) dalam

bahasa Siria dan juga dari tulisan Militus. Bukti berikutnya yang bisa kita lihat sampai sekarang

ialah dari aspek arkeologi. Di sekitar Sungai Efrat ditemukan beberapa bangunan yang berasal

dari abad kedua dan salah satu bangunan itu adalah gereja yang bermotif kultur setempat.

Tempat yang lain yang bisa kita ingat adalah kota Osroene yang pada akhir abad kedua

pernah juga memberikan pendapat mengenai paska.6 Bahkan pada awal abad kedua, Osroene

memiliki raja Kristiani yang bernama Abgar IX (179-214) yang menunjukkan bahwa pengaruh

Kristiani sudah kuat di daerah tersebut.

Osroene adalah salah satu tempat di Timur untuk sinkritisme, baik itu dari pengaruh

setempat dan bahkan dari India dan Iran seperti Brahmani, Sarmani dan juga Buddha. Hal ini

bisa dimengerti, karena pada zaman itu hubungan India dengan Timur Tengah sudah berjalan

dengan baik, seperti yang dialamai Ammonius Sacca, guru Clemen dan Origenes dan Plotinus.

Oleh sebab itu saling pengaruh budaya Alexandria - India sudah dirasakan sampai pada waktu

itu. Pengaruh tersebut juga dialami Kristiani dengan kehadiran kultur Timur. Disamping itu,

Kristiani juga mengalami perkembangan seperti seni dan askese. Seni misalnya, Osroene

mengombinasikan bangunan seni setempat dengan bentuk bangunan gereja dan juga dalam

6 Eusebius. H.E., V,23,4.



hal musik yang lirik lagu-lagu gerejawi diliris dengan kebudayaan setempat, seperti lirik

madrasce, bahkan dalam Sejarah Gereja menjadi catatan positif karena sudah membuat

inkulturasi, walaupun masih pada abad IV.

Askese sudah berkembang mulai pada abad kedua-ketiga dan bahkan mungkin askese

muncul pertama sekali dalam Gereja, berasal dari Osroene. Bentuk askese yang sudah ada

pada waktu itu ada dua: tidak menikah yang sumbernya kita peroleh dari Kisah Tomas dan

bentuk lain adalah keperawanan yang sumbernya dari Clemen dari Roma dalam bukunya yang

berjudul Mengenai Keperawanan.

Mani

Pada pembahasan sebelumnya, kita telah melihat Manikeisme sebagai ajaran sesat

dan pada kesempatan ini, kita akan melihat hubungannya dengan situasi Gereja di Timur.

Tentu apa yang telah dibahas pada Manikeisme, tidak perlu diulangi di tempat ini.

Sebelum dokumen mengenai karya Mani ditemukan pada tahun 1931, di Fayum,

Mesir, sumber yang kita miliki berasal dari orang kedua, artinya, kita mendapat infomasi Mani

bukan langsung dari tulisannya, melainkan orang-orang yang mengutip ajaran Mani, seperti

oleh Cirillus dari Yerusalem, Agustinus dan Egemonius. Akan tetapi, berkat penemuan baru

itu, sekarang kita sudah bisa mndapat informasi langsung dari sumber pertama. Tulisan yang

ditemukan itu ialah mengenai Homili dan Mazmur-mazmur.

Mani lahir pada tanggal 14 April 216 di Babilonia. Ia masih termasuk keturunan dinasti

persia, Sassanidi. Ayahnya pada suatu ketika mengalami suatu penglihatan dalam bentuk

askese, sehingga untuk merealisasikannya ia harus pantang daging, anggur, pernikahan dan

kemudian ia bergabung dengan sekte Baptis yang asalnya dari daerah Sungai Yordan. Mani

pertama-tama bergabung dengan sekte ini dan kemudian bertemu dengan berbagai

kepercayaan, mulai dari Iran sampai ke Timur jauh, India dan Cina. Ia juga bertemu dengan

eresi Marcion yang asalnya juga dari Babilonia. Tentu saja ia juga bertemu dengan Krsitiani,

termasuk dari Osroene yang telah mulai membuat inkulturasi di dalam Gereja.

Pada tahun 240, ia mendapat penglihatan yang menjadi titik awal dari misinya. Ia

berpikir bahwa ia adalah penerus Budda dan Yesus, sehingga ia merasa dirinya pemilik

otoritas absolut dan kebenaran tertinggi. Demi penglihatannya ini, ia mengadakam misi ke

berbagai tempat, termasuk juga ke India dan juga di sekitar sungai Yordan, dan kemudian



dihukum mati pada tahun 277 dibawah kekuasaan Bahram I. Ia percaya bahwa ia adalah

penemu agama baru yang dinyatakan berbeda dengan Kristiani. Dasar ajarannya adalah

Gnosticisme-dualisme. Ia praktis membuat sinkritisme dari berbagai kepercayaan yang

dialami dan dilihatnya selama perjalanan di berbagai tempat.

Dalam ajarannya ia mengatakan bahwa Yesus dan para malaekat memiliki fungsi sama

dengan gnosi yang dimiliknya, sehingga menurutnya sengsara Yesus bukanlah fakta sejarah

melainkan suatu mitos. Gerejanya dibagi dua, orang sempurna dan bukan sempurna. Bagian

orang sempurna adalah mereka yang melakukan askese dengan baik dan orang tidak

sempurna adalah mereka yang mengarah atau tidak bisa melakukan askese. Orang tidak

sempurna ini harus melayani yang sempurna. Pengaruh Mani berkembang sampai ke Barat,

bahkan sampai ke Afrika dan Cina.

3. Sekolah Antiokia

Setelah sekolah Alexandria, kelihatannya Gereja Timur (Asia) juga tidak mau

ketinggalan. Antiokia yang adalah salah satu kota terkenal Kristiani sejak zaman Paulus dan

Ignatius, sekarang pada abad ketiga muncul sekolah yang sangat memberikan pengaruh besar

pada Gereja di Timur bahkan termasuk juga telogi. Tokoh pemula sekolah ini antara lain

Doroteus, Malchionus dan Lucianus. Doroteus adalah pengajar yang memiliki latarbelakang

pendidikan Yunani (H.E., VII,32,2-4) dan juga memiliki pengetahuan akan Ibrani. Malchionus

adalah imam dari Antiokia yang memiliki keahlian dalam bidang retorika (H.E., VII,29,2) dan

Lucianus adalah imam dari Antiokia yang memiliki keahlian dalam teologi (H.E., IX,6,3).

Para pengajar sekolah Antiokia memiliki kecenderungan mempelajari aspek-aspek

pengetahuan dari tradisi Ibrani, bahkan mereka juga mengenal baik metode eksegese rabbini,

sehingga membuka pengetahuan mereka ke lebih praktis yang diungkapkan dalam bentuk

eksegese lebih sentifik. Bentuk eksegese mereka juga berbeda dengan Alexandria yang

menekankan alegori, karena Antiokia lebih menekankan leteral dan tidak terlalu menekankan

aspek Filsafat. Sementara itu sekolah Alexandria mempertahankan tradisi Yudaisme-elenisme

dan menekankan aspek Filsafat yang mengarah pda mistik platonisme. Sudah menjadi

kebiasaan bahwa Kristiani Antiokia terbiasa mengasimilasikan berbagai pengetahuan seperti:

disiplin Yunani, gramatica, dialektik, geometri dan ditambah lagi dengan pengetahuan dari



Ibrani, menuangkan kemahiran mereka dalam eksegese. Maka tidak heran bahwa eksegese

Antiokia juga mengarah pada pastoral, walaupun tidak mengurangi aspek sientifiknya.

Akan tetapi, pada tahun 260 Antiokia mengalami tragedi. Raja Siria diganti oleh Sapore

dan menguasai Asia dan Mesir. Uskup Antiokia, Demetrius, ditangkap dan dimasukkan ke

penjara. Paulus Samosata mengambil jabatan sebagai uskup di Antiokia. Sebagai uskup, ia

tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana telah dilakukan

pendahulunya, bahkan ia berusaha memperkaya diri sendiri dan memiliki kecenderungan

untuk mendekatkan diri pada kekuasaan Siria. Dalam sinode pada tahun 264, Paulus

Samosata dikucilkan dan setelah tahun 272, kita tidak mendengar lagi mengenai dia.

Sementara itu Sekolah Antiokia kemudian dilanjutkan oleh Eusebius, Basilius Agung,

Gregorius Nissa, Gregorius Naziane dan Yohanes Krisostomus yang memeiliki kejayaan seperti

sekolah Alexandria.

4. Situasi Gereja di Barat

Menjelang abad ketiga, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui, terlebih-

lebih di Barat. Peristiwa itu memberikan gambaran perjalanan Gereja untuk tahap berikutnya.

Berkat pengaruh eresi Montanisme yang menekankan hidup eskatologis, maka ada

kecenderungan untuk menuliskan peristiwa-peristiwa kehidupan yang akan datang. Oleh

sebab itu pada saat ini muncul berbagai tulisan mengenai Kisah, termasuk juga Kisah Para

Martir, karena kehidupan para martir mengarah pada kehidupan eskatologis yang sempurna.

Mulai dari abad kedua, perkembangan Gereja di Barat semakin pesat, walaupun ada

tekanan dari kekaisaran. Perkembangan itu terlebih-lebih di dalam quantitas seperti di

Perancis, Spanyol, Italia Utara dan Irlandia. Sebelumnya Gereja sudah ada di Lion dan semakin

hari jumlah mereka semakin banyak dan mulai menyebar ke seluruh Perancis. Di Roma

sendiri, berkat uskupnya yang terkenal itu, Calixtus memiliki peninggalan yang sangat

berharga yang sampai saat ini kita masih miliki, berbagai katakombe yang memberikan

banyak catatan sejarah yang penting. Salah satu informasi itu ialah bahwa sampai pada awal

abad ketiga, Kristiani di Roma masih menggunakan bahasa Yunani dalam liturgi mereka, dan

setelah itu perlahan-lahan menggunakan bahasa latin sebagai bahasa liturgi, terlebih-lebih

dengan penulis Novatianus yang meninggalkan tulisan-tulisan dalam bahasa Latin. Maka bisa

dikatakan bahwa mulai dari Novatianus, mulailah literatur Latin di Gereja Barat. Pada



pertengahan abad ketiga, tepatnya waktu zaman uskup Kornelius (251-253) di Roma sudah

ada 46 imam, 7 diakon, 7 calon diakon, 42 akolit, 56 exorcist dan lektor.7 Sedangkan di Italia

sendiri sudah ada 60 uskup, yang berkumpul pada tahun 251 untuk menjatuhkan hukuman

kepada Novatianus mengenai ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan iman. Hal ini mau

ditunjukkan bahwa organisasi gerejani atau hirarkis sudah berjalan baik dan tertata rapi di

keuskupan Roma.

Tertulianus yang kemudian juga menganut aliran Montanisme orang yang pertama

meulis Kisah yang mengambil obyek para martir yang kemungkinan besar ditulisnya pada

tahun 197. Sesudah itu menyusul berbagai kisah Kisah Para Rasul yang apokrif, termasuk juga

Kisah Paulus. Kemudian Kisah-kisah yang lainpun bermunculan seperti Kisah Petrus yang

menceritakan kemartiran Petrus dan juga menginformasikan liturgi ekaristi, akan tetapi

dengan roti dan air. Ada lagi Kisah Yohanes dan Andreas yang menceritakan mengenai

kemartiran, keperawanan dan perceraian yang praktis semunya dipengaruhi Montanisme.

Kisah-kisah yang lain yang muncul sekitar waktu ini ialah Kisah Yustinus, Kisah martir di Africa,

Kisah Polikarpus, Kisah Martir di Lion (Perancis) dan juga termasuk Kisah Perpetua dan

Felicitas.

Disamping berbagai Kisah yang telah disebutkan sebelumnya, pada periode ini muncul

juga berbagai tulisan yang menekankan aspek eskatologis kehidupan martir. Tulisan ini mau

meluruskan pemikiran Montanise yang menganggap bahwa hari eskatologis itu sudah

mendekat. Gerakan itu semakin diperkuat karena keagresifan kaisar Severus untuk

mengeksekusi Kristiani, dan sebagian berpikir bahwa parusia sudah dekat. Hipolitus misalnya,

dalam bukunya yang berjudul Komentar pada Kitab Daniel dengan tegas menolak bahwa hari

penghakiman sudah di ambang pintu. Memang parusia akan ada tetapi bukan berarti akan

segera tiba. Origenes juga menuliskan pemikirannya tentang kehidupan martir yang berusaha

memberikan nilai-nilai eskatologis cara hidup tersebut dan bahkan dengan semangat jiwa

muda yang masih sedang dialaminya, bahkan ia ingin menjadi martir.

Pada tahun 202 kaisar Severus mengeluarkan suatu dektrit yang berbunyi bahwa

Kristiani dijadikan proselitisme di seluruh kekaisaran yang artinya, suatu agama yang

terlarang. Akibatnya, banyak Kristiani menjadi kurban dekrit tersebut, terlebih-lebih

Montanisme, Marcionisme yang menekankan aspek eskatologis yang dianggap

7 Eusebius. H.E., 6,43,11.



membangkang pada kaisar dan kepercayaan yang dianut kekaisaran. Demikian juga dengan

pengganti Severus, yaitu Karakalla, Eliogabalus dan Alexander Severus masih tetap

memberlakukan dekrit kaisar Severus. Di mana-mana di kekaisaran, banyak orang

dipenjarakan, diadili dan dibantai. Kristiani lainnya dalam sisa-sisa hidup mereka berusaha

mendampingi mereka dengan mengunjungi di penjara, hadir selama pengadilan dan bahkan

juga hadir pada waktu kemartiran. Dalam hal ini peran Kristiani lainnya tampak dalam

soledaritas yang mereka lakukan.

Kaisar juga melarang persiapan pembabtisan dan termasuk baptisan itu sendiri.

Sehubungan dengan itu, katekis juga menjadi korban, seperti Saturus. Sedangkan katekumen

yang menjadi korban adalah Perpetua dan hambanya. Kejadian ini terjadi di Cartagus. Daftar

para martir lainnya yang terjadi sekitar tahun ini terjadi di Lion, Alexandria, Cappadocia,

Yerusalem, Antiokia dan di berbagai tempat di kekaisaran, termasuk juga Roma.

Hipolitus

Ia adalah penulis pada abad III yang menghasilkan banyak tulisan. Ia adalah seorang

uskup, tetapi kita tidak tahu persis keuskupannya. Tulisannya yang paling dikenal adalah

Daftar Semua Eresi dan juga berbagai tulisan lain walaupn sebagian tulisannya tidak lengkap

dan bahkan tidak menyebutkan bahwa ia sendiri adalah pengarangnya. Hal ini bisa kita

ketahui dari penulis lainnya seperti Tertulianus dan Hironimus yang membuat referensi atau

menyebutkan nama Hipolitus.

Dari bukunya Daftar Semua Eresi ini kita bisa mengetahui bahwa paling tidak ada 32

jenis eresi yang dilawannya, yang sedang berkembang pada saat itu. Eresi terakhir pada

zamannya adalah Noetus. Ia juga menlis eksegese Kidung Agung, Homili dari Mazmur dan

berbagai ekesgese lainnya. Ia menggunakan metode eksegese tradisional yang belum

mengenal metode alegori dan leteral yang sudah berkembang di Alexandria.

Pada tahun 222, Calixtus menjadi pengganti paus Urbanus dan Hipolitus ditunjuk

untuk menentukan tanggal paska, karena sampai pada waktu ini masih tetapi ada persoalan

mengenai tanggal paska. Kmudian ia juga berselisih paham dengan paus Urbanus mengenai

eresi Noetus.

Hipolitus juga dikenal sebagai pemula liturgi di Roma, walaupun sebenarnya telah

dimulai sebelumnya oleh Gembala dari Erma sudah kita lihat pada pembahasan sebelumnya.



Akan tetapi, karena tidak ada kesinambungan akan apa yang telah dimulai oleh gembala dari

Erma, maka pemikiran itu hilang begitu saja. Liturgi Hipolitus ini dimulai dengan perayaan-

perayaan paska yang pada waktu itu sangat penting, karena merupakan kelahiran ke dunia

eskatologis. Sedangkan perayaan Natal, belum kita temukan sebagai tradisi bahkan belum

terdengar sama sekali pada  zaman Hipolitus

Kalixtus

Kalixtus adalah seorang diakon antara tahun 217-222 yang ditahbiskan oleh paus

Zefirinus yang ditugaskan untuk mengurusi pemakaman Kristiani. Pada zama itu ada tiga

pemakaman di Roma, Domitilla, Priscilla dan yang terdapat di Via Appia yang sekarang dikenal

dengan katacombe Kalixtus.

Kalixtus adalah bukan seorang teolog, melainkan orang praktisi atau orang yang aktif

untuk pelayanan komunitas, terlebih-lebih di pemakaman (katakombe). Inilah salah satu

perselisihannya dengan Hipolitus yang menuduh Kalixtus dalam penyalahgunaan jabatannya

terhadap komunitas, para perempuan kaya dan bahkan terhadap orang miskin. Hipolitus juga

tidak suka dengan sikap Kalixtus bersama dengan paus Zefirinus yang menekankan disiplin

dan juga administrasi yang baik. Hipolitus mengatakan bahwa Gereja itu seharusnya

memerangi dunia, miskin, tanpa memiliki apa-apa, sedangkan Kalixtus menentangnya dengan

mengatakan bahwa Greja juga membutuhkan sesuatu untuk pelayanan, administrasi dan

institusi yang baik untuk kelangsungan Gereja tersebut.

Selama periode ini, di Roma juga sudah berkembang eresi Monarkianisme dan

Sabelianisme dan Kalixtus dan Zefirinus berusaha untuk melawan kedua eresi ini. Kalixtus

meninggal pada tanggal 14 November 222 di Roma, di daerah Trastevere, kemungkinan besar

dibunuh (martir).

Pada periode Kalixtus dan Zefirinus, Roma sudah yang sudah mulai menggunakan

bahasa Latin, kemungkinan besar tulisan pertama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin

adalah Didaché. Sementara itu Hipolitus masih menggunakan bahasa Yunani, sehingga ia

dikritik oleh Tertulianus dari Kartago yang sudah menulis dalam bahasa Latin, walau dia fasih

bahasa Yunani. Maka bisa dikatakan bahwa mulai dari periode Kalixtus, bahasa Latin

digunakan di dalam lingkungan Gereja dan sampai sekarang bahasa ini tetap menjadi bahasa

resmi Gereja, paling tidak sebagai bahasa dokumen.



Secara geografis, Libia, Tunisia dan sekitranya, termasuk Afrika persisnya Afrika bagian

Utara. Akan tetapi, Kristiani awal, termasuk dalam Gereja Barat, karena alasan bahasa Latin

yang memengaruhi daerah tersebut. Sedangkan Afrika, dimaksud dengan Alexandria, masih

tetap dipengaruhi budaya Yunani. Dengan alasan inilah maka penulis Kartago masuk ke

Patrologia Latina sedangkan penulis dari Alexandria masuk ke Patrologia Greca. Kartago, yang

sekarang dikenal dengan Tunisia, bisa dikatakan menjadi pusat Gereja di Afrika. Di kota

tersebut sudah terdapat pusat angkatan laut, angkatan darat kekaisaran, dan juga kota

tersebut menjadi salah satu pintu ke Timur. Kota ini semacam persinggahan bagi mereka yang

pergi ke Timur dan ke Barat. Maka bisa dimengerti bahwa kota tersebut juga kena pengaruh

helenisme, walaupun Kartago sendiri mejadi salah satu pusat literatur bahasa Latin.

Walaupun kota Kartago tidak sepenting Roma, akan tetapi kota tersebut sudah menjadi salah

satu kota terbesar pada periode itu. Akibat lainnya aalah bahwa eresi yang berkembang di

Timur juga dengan cepat berkembang di Kartago karena kestrategisan dan heterogen kita ini.

Kartago juga menjadi pusat pengembangan Kristiani. Pada abad kedua, Kristiani sudah

berkembang pesat di daerah tersebut. Hal ini bisa dilihat pada konsili Kartago pada tahun 216

yang dihadiri 71 uskup. Pada awalnya Kristiani menggunakan bahasa Yunani, tetapi sejak 180

bahasa latin sudah mulai digunakan dalam tulisan Kisah Para Martir Scillitanus. Kemudian

Tertulianus praktis menggunakan bahsa Latin di segala tulisannya dan pada saat itu Kitab Suci

juga sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Latin.

Beberapa tulisan Kristiani sebelumnya juga beredar di Kartago, seperti tulisan Ireneus

dari Lion dan Yustinus. Walaupun tulisan mereka dalam bahasa Yunani, tetapi Kristiani tidak

memeiliki kesulitan untuk membacanya dan tentu saja bahasa ini juga dipakai dalam

kehidupan sehari-hari.

Tertulianus

Tertulianus lahir pada tahun 160 dan kita tidak tahu persis kapan dia meninggal, tetapi

kemungkinan sekitar 212, mungkin karena pada akhir hidupnya ia menjadi penganut

Montanisme, sehinga Kristiani tidak lagi menaruh minat pada akhir hidupnya. Ia berasal dari

keluarga senator dan pada masa mudanya ia belajar Hukum di Kartago, kemudian ia pergi ke

Roma untuk belajar materi yang sama dan mendapat kedudukan yang baik di dalam

pekerjaan. Pada tahun 195 ia bertobat menjadi Kristen berkat pengalamannya bagaimana



para martir berjuang untuk mempertahankan iman mereka. Kemudian ia kembali ke Kartago

dan menjadi katekumen dan kemudian dibaptis. Tidak lama kemudian, ia ditahbiskan mejadi

imam dan ia langsung menulis berbagai buku seperti: De oratione, De baptismo, De

Poenitentia, Ad uxorem dan Adversus Iudaeos yang semuanya ditulis antara tahun 200-207.

Kemudan ia menulis Ad martyras, De spectaculis dan De cultu feminarum.

Mulai dari tahun 206/7 ia tertarik pada eresi Montanisme dan kemudian malah

menjadi anggota aliran ini. Ia telah mengenal eresi ini sebelum pertobatannya, sewaktu ia

masih di Roma. Kelihatannya tindakannya ini semacam pelarian, karena perselisihannya

dengan beberapa uskup. Hal yang sama juga dialami Hipolitus. Memang tindakannya ini agak

sulit dimengerti karena sejak ia sampai di Kartago, ia selalu membela Kristiani dari berbagai

eresi, akan tetapi sekarang ia malah meninggalkannya. Bahkan ia menjadi Kristiani karena

kekagumannya akan sikap para martir. Stelah ia menjadi penganut Montanisme, ia menulis

beberapa buku: Adversus Marcionem, Adversus Valentinianos, De resurrectione carnis, de

Lallio dan akhrinya De corona. Semuanya ini ditulis dari antara 207 sampai dengan 211 dan

setelah itu tidak terdengar lagi mengenai Tertulianus, kemungkinan besar dia sudah

meninggal. Tulisan-tulisannya setelah ia masuk Montanisme, banyak dipengaruhi kemartiran

sehingga ia malah berpikir bahwa Kristiani yang sesunggunya adalah Montanisme yang

berusaha untuk memperjuangkan Gereja.

Kalau kita membaca buku-buku Tertulianus, kita dapat menlihat bahwa ada beberapa

hal yang bisa kita catat sebagai tujuannya untuk menulis buku tersebut. Pertama, masalah

moral: ia selalu menenkankan nilai-nilai moral dalam buknya dalam menyampaikan gagasan.

Alpologi: ia juga selalu menyelipkan tema ini di dalam argumennya, baik itu melawan eresi

maupun ketidak puasannya terhadap hirarki dalam kepemimpinan atau kebijaksanaan.

Teologi: ia juga berusaha memberikan ajaran-ajaran Kristiani yang sebenarnya; ia dengan

gigih sekali mempertahankan pendapat tersebut. Hal ini kelihatan dalam prinsipnya yang

berani meninggalkan Gereja dan beralih ke Montanisme dan ia berusaha menunjukkan ajaran

Kristiani yang sebenarnya. Hal yang terakhir yang selalu ditekankan Tertulianus ialah aspek

yuridis yang tampak dalam tulisannya dalam memberikan argumen. Misalnya dalam Apologi,

ia menjelaskan terlebih dahulu secara yuridis posisi Kristiani, sesudah itu ia menunjukkan

kepada penyerang posisi yang sebenarnya yang dimiliki Kristiani. Demikian juga dengan

diskusinya dengan para uskup, ia menunjukkan secara yuridis posisi Gereja yang sebenarnya,

yaitu berdasarkan Kitab Suci untuk diwartakan. Ia dengan tegas mengatakan hal tersebut



sehingga mengundang ketidak senangan dari pihak hirarki dan tidak jarang menciptakan

konflik di antara mereka.

Disamping yuridis, Tertulianus juga dikenal dengan pemikiran filosofisnya, yang tentu

kalau dibandingkan dengan yang dari sekolah Alexandria seperti Clemen dan Origenes, masih

di bawah. Akan tetapi pemikiran filosofis sudah mewarnai argumennya. Filsafat yang

mmepengaruhinya adalah kombinasi Platonisme dan Stoicisme. Hal ini tampak jelas dalam

argumennya untuk menjelaskan jiwa yang mengombinasikan kedua aliran Filsafat itu.8

Ciprianus

Tokoh berikutnya yang tidak kalah pentingnya dengan Tertulianus adalah Ciprianus. Ia

praktis melanjutkan kejayaan yang telah dimulai Tertulianus di Kartago. Mulai pada abad

kedua, Kartago yang menjadi salah satu pusat Kristiani di Barat dan puncak ke-emasannya

pada zaman Agustinus. Ciprianus adalah uskup Kartago dan disamping itu ia juga penulis yang

ulung, mungkin karena ia memiliki latarbelakang retorika yang baik. Kemampuannya untuk

menulis ini dimanfaatkannya untuk tugas pelayanannya sebagai uskup. Ia menulis dua buku

yang sangat terkenal, De unitate ecclesiae dan Testimonia ad Quirinum.

Ciprianus, selama masa jabatannya menjadi uskup, berkonsentrasi di bidang pastoral

di keuskupannya yang didukung oleh tulisan-tulisannya yang praktis mengarahkan umatnya

pada bimbingan pastoral. Pada waktu itu yang menjadi persoalan aktual di keuskupan ialah

mengenai baptisan, penitensi dan kemartiran. Menyangkut tentang kemartiran, ia dengan

tegas mengatakan bahwa ia mengutuk orang yang mencari kemartiran; sikap ini tidak sesuai

dengan ajaran iman.

Salah satu persoalan yang harus diselesaikan Ciprianus pada waktu itu adalah masalah

lapsis.9 Pada tahun 251, kaisar Decius mewajibkan semua penduduk di Italia termasuk juga Kartago,

untuk mengambil bagian pada kurban yang dipersembahkan kepada dewa-dewi yang hidup selama-

lamanya. Dalam hal ini Kristiani juga harus mengambil bagian dengan membakar persembahan dan

dupa untuk dewa dewi ini. Yang menjadi persoalan ialah, mereka yang terlibat dengan kasus lapsis,

8 Edison R.L. Tinambunan. “Jiwa Menurut Tertulianus. Suatu Polemik Filosofis”, di Studia Philosophica

et theologica, Vol. 3, n. 1, Oktober 2003. Malang: STFT Widya Sasana, (2003), hlm. 31-44.
9 Lapsis adalah tindakan yang menyangkal iman Kristen dengan partisipasi pada perayaan kuluts pagan.

http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=  (22-1-2011).



bagaimana bentuk penitensi yang harus mereka lakukan? Bahkan lebih parah lagi, apakah mereka

harus dibaptis lagi? Ada dua kubu yang berbeda pendapat yang malah membingungkan Kristiani

lainnya. Kubu pertama mengatakan harus memberikan penitensi yang seberat-beratnya dan

menyejajarkan lapsis dengan dosa pembunuhan dan penyangkalan iman. Kemudian kubu yang sama

juga mengatakan bahwa perlu ada pembaptisan ulang bagi mereka yang terlibat dengan kasus lapsis.

Sedangkan kubu satunya mengatakan bahwa kasus lapsis bukan kasus berat dan hanya perlu

memberikan penitensi biasa dan juga tidak perlu dibaptis ulang.

Ciprianus, sebagai uskup memberikan kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah

dengan mengatakan bahwa mereka yang terkait dengan masalah lapsis harus diajak berbicara

terlebih dahulu sejauh mana orang tersebut terlibat dalam kasus ini, setelah itu baru

ditentukan penitesi yang harus dilakukan, artinya harus melihat berat kasus yang dilakukan.10

Dengan senidirinya mereka yang terkait dengan kasus ini tidak perlu dibaptis ulang, melainkan

bagaimana mereka harus dibimbing melakukan penitensi untuk membaharui cara hidup

Kristiani mereka.

10 Ciprianus. Ep., 15,3.



BAGIAN II

SOSIETAS KRISTIANI ABAD III

Sampai pada akhir abad kedua, Gereja awal kurang memperhatikan organisasi Gereja

universal, tetapi lebih mementingkan organisasi lokal yang bisa disebut dengan organisasi

komunitas, baik itu teritorial uskup maupun komunitas yang lebih kecil di berbagai tempat

atau daerah di keuskupan tersebut. Memang organisasi yang dilakukan ditaraf keuskupan,

tertata rapi yang dipimpin oleh uskup dan dibantu dengan para diakon, imam dan terlebih-

lebih umat beriman. Tetapi bukan berarti bahwa uskup Roma tidak memberikan andil untuk

mempersatukan Gereja, melainkan mengusahakan berbagai cara agar kesatuan dibina

dengan baik. Pada kesempatan ini akan dibahas tiga tema penting, (katekumenat, penitensi

dan formasi sosietas Kristiani) pada abad ketiga.

1. Katekumenat

Katekumenat adalah salah satu aktivitas gerejani yang memiliki sejarah sangat

panjang, karena sudah dimulai sejak zaman Yustinus. Walau caranya sederhana sekali dengan

pertemuan secara pribadi atau mengikuti konferensi atau dengan bacaan yang

diperdengarkan kepada calon baptis. Inilah cara awal metode dalam katekumenat yang bisa

kita sebut dengan metode katekumenat primitif. Kemudian pada waktu Origenes, yang pada

waktu itu juga diserahi tugas uantuk menangani katekumen, berusaha menemukan metode

dalam katekumenat dengan membagi katekumenat dengan periode yang memberikan tahap

demi tahap yang disesuaikan dengan cara hidup Kristiani. Jika pengajar sudah melihat

katekumen layak untuk mengikuti hidup Kristiani tersebut, maka tahap selanjutnya (kedua)

adalah persiapan untuk pembaptisan. Tahap ini sudah dianggap sebagai bagian dari iniziasi

baptisan. Pada bagian ini juga termasuk seleksi untuk katekumen untuk kelayakan dalam

penerimaan baptisan.11

Katekumenat yang lebih tertata teratur dikemukakan Hipolitus dari Roma yang bisa

kita temukan di dalam buku Tradisi Apostolik yang ditulisnya untuk katekumen di Roma. Ia

11 Origenes. Contra Celsum, 3,51.



juga membagi dua tahap masa ketekumenat, audientes dan electi atau competentes. Tahap

audientes ialah tahap awal; calon katekumen diperkenalkan kepada umat beriman yang

kemudian menjadi wali baptis untuk diajak berbicara oleh pengajar atau yang kita sebut

dengan katekis. Pengajar adalah orang yang bertanggungjawab dalam pengajaran selama

katekumenat berlangsung. Pngajar juga menanyakan motivasi pertobatan si calon, status dan

juga professi. Hipolitus memberikan daftar motivasi yang dijadikan menjadi penolakan

sebagai katekumen dan salah satunya adalah professi sebagai prajurit, karena ia tidak

memiliki stabilitas loci untuk menjalankan masa dan kewajiban-kewajiban yang harus

dilakukan selama periode katekumenat. Jika pengajar menganggap calon layak, maka ia

dimasukkan menjadi katekumen. Katekis yang membimbing selama masa ketekumenat bisa

seorang awam atau bisa juga seorang imam. Audientes ditutup dengan doa, salam damai dan

penumpangan tangan dari pihak katekis.

Setelah calon melewati tahap pertama, maka ia masuk ke tahap yang disebut dengan

electi atau competentes, yaitu katekumen dipersiapkan untuk menjadi terpilih atau layak

untuk menerima baptisan. Oleh sebab itu katekumen menerima pelajaran-pelajaran yang

dibutuhkan untuk penerimaan baptisan tersebut yang lamanya tidak disebutkan. Pelajaran

yang diberikan, pertama-tama menyangkut hidup Kristiani yang diperlihatkan selama masa

katekumenat. Kemudian juga diajarkan hal-hal yang berkaitan dengan iman yang dilakukan

dalam pertemuan-pertemuan dengan exorsis dan penumpangan tangan. Pada hari Jumat dan

Sabtu sebelum pembaptisan (biasanya dilakukan hari minggu) terpilih mengadakan puasa dan

pada hari Sabtunya, exorsis yang dilakukan oleh uskupnya yang diakhiri dengan penandaan

salib di dahi, telinga dan hidung. Kemudian pada malam sebelum baptisan, diadakan vigilia

(bacaan) bagi yang terpilih dan juga berbagai instruksi (latihan upacara) untuk penerimaan

pembaptisan.

Sejak dari katekumenat awal, kita telah melihat bahwa untuk menerima baptisan tidak

begitu saja diterima atau asal dibaptis, tetapi membutuhkan persiapan yang matang.

Memang pada awalnya belum begitu jelas mengenai metode dan masa katekumenat, akan

tetapi hal yang sangat dipentingkan ialah bisa disebutkan dengan koreksi hidup Kristiani.

Artinya bahwa agar supaya bisa menerima baptisan, katekumen harus dilihat terlebih dahulu

kelayakan hidupnya. Untuk memberikan penilain penting itu, katekumen didampingi bukan

hanya pengajarnya, yang biasa kita sebut dengan katekis, tetapi juga umat beriman. Seorang



katekumen mendapat pendampingan dari umat beriman untuk membimbingnya

melaksanakan cara hidup Kristiani dan terlebih-lebih perkembangan iman.

Ritus pembaptisan yang digunakan pada Gereja awal, tidak jauh berbeda dengan ritus

yang kita gunakan sampai saat ini; sedangkan rumusan tetap, selalu tidak berubah. Ritus

baptisan dimulai dengan pemberkatan minyak yang akan digunakan dalam baptisan, pakean

yang digunakan terpilih pada waktu baptisan, roti, madu, anggur dan air untuk diminum.

Setelah pemberkatan ini, maka mulai dengan baptisan di bejana pembaptisan yang terdapat

di luar gereja (umumnya ditempatkan di belakang gereja). Pembaptisan dimulai dengan

penolakan setan oleh terpilih. Sesudah itu baru baptisn yang biasanya dilakukan oleh seorang

uskup. Baptisan dilakukan dengan cara membenamkan ke dalam air sebanyak tiga kali sambil

mengucapkan bahwa pembaptisan dilakukan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.

Pembaptisan mulai dengan anak-anak kalau ada dan kemudian orang dewasa. Setelah

pembaptisan, terbaptis diajak masuk ke gereja dan umat beriman sudah siap untuk

menyambut mereka. Setelah terbaptis sampai di tempat, uskup menumpangkan tangan di

atas minyak yang telah diberkati sebelumnya dan setelah itu mengolesi dahi terbaptis.

Sekarang tiba saatnya umat beriman berdoa bersama dengan terbaptis dan setelah itu salam

damai. Acara selanjutnya, uskup memberkati persembahan, termasuk roti, anggur, susu yang

dicampur dengan madu yang melambangkan Tubuh Kristus, dan juga air sebagai lambang

purifikasi. Kemudian para diakon membagikan persembahan itu kepada umat beriman. Tentu

uskup dalam homilinya, menjelaskan arti baptisan ini kepada umat beriman terlebih-lebih

kepada baptisan baru. Ritus susu dan madu dicampur dan air sebenarnya juga sudah

dilakukan oleh Yahudi-kristiani.

2. Organisasi Hirarki

Informasi yang kita miliki dalam organisasi hirarki terdapat dalam Tradisi Apostolik dan

Ajaran Para Rasul dan ritus mengenai tahbisan bisa ditemukan dalam Pseudo Clemen.12 Pada

tradisi Kristiani awal sudah terdapat tiga hirarki yang penting, Episkopat, Presbiter dan

Diakonat. Seorang uskup dipilih oleh umat beriman dan kemudian ditahbiskan oleh uskup

yang ada saat itu. Imam, ditahbiskan uskup setempat, dalam persatuan dengan imamat,

12 Pseudo Clemen. Hom., 3, 50-70; Epist. Clem., 7.



sedangkan diakon ditahbiskan oleh uskup dan tugasnya untuk membantu uskup dalam

melaksanakan pelayanan (mereka yang bukan menjadi calom imam, yang sekarang disebut

dengan diakon permanen). Salah satu tugas penting dalam pelayanan Gereja awal ialah peran

seorang lektor yang tidak mendapat tahbisan, melainkan dengan penumpangan tangan dan

kemudian ditandai dengan penerimaan Alkitab. Mengapa penting lektor? Alasan utama ialah

bahwa pada waktu itu tidak semua orang bisa membaca terlebih-lebih Alkitab, oleh sebab itu

membutuhkan seorang yang tahu membaca. Alasan kedua ialah bahwa seorang lektor

membacakan untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, oleh sebab itu ia harus tahu dengan

baik tanda-tanda baca yang sebenarnya, seperti titik, koma, tekanan, tanda seru, tanda tanya,

dll., karena salah mengucapkan tanda baca, bisa akan mengubah pengertian. Pada Gereja

awal juga ada praktik kehadiran exorsis, walaupun tidak begitu umum, karena situasi

memungkinkan hal itu ada, karena masih banyak yang memiliki praktik-praktik magis-magis

yang bisa dibawa dari latar belakang kepercayaan yang dianut sebelumnya.13

Bapa pengakuan, pada Gereja awal terpisah dari presbiterat, karena seorang imam

belum tentu menjadi bapa pengakuan dan seorang bapa pengakuan belum tentu sorang

imam. Seorang bapa pengakuan, mendapat jabatan pelayanan tersebut tidak harus dengan

penumpangan tangan (dijadikan imam) tetapi lebih pada kelayakan. Dalam arti tertentu,

syaratnya sama dengan seorang imam dan digolongkan dalam presbiteriat. Sorang bapa

pengakuan bukan menekankan otoritas, melainkan saran untuk rikonsiliasi pendosa dengan

Tuhan.

Para janda pada Gereja awalai mendapat peran penting dalam Gereja yang memiliki

posisi sesudah diakon. Bhkan Clemen dari Alexandria dan Origenes memasukkan para janda

ke dalam hirarki dan posisi mereka seperti yang telah dikatakan, sesudah diakon.14 Alasan

mereka menjadi penting di dalam Gereja awal ialah karena mereka melaksanakan pelayanan

di dalam doa dan kunjungan kepada orang sakit. Posisi para janda ini disejajarkan dengan para

perawan, karena dengan panggilan khusus, mereka membaktikan diri juga dalam pelayanan

di dalam doa dan mengunjungi orang sakit dan juga memiliki kemungkinan lebih untuk

melaksanakan hidup Kristiani yang sempurna. Mereka berusaha mengikuti Kristus sedekat-

dekatnya. Oleh sebab itu para uskup disamping memberikan tugas pelayanan kepada para

13 Eusebius. H.E.,6,43,11.
14 Clemen dari Alexandria. Paed.,3,12,97; Origenes, Orat.,28,4.



janda, juga memberikannya kepada para perwan yang dianggap sebagai kuncup Gereja,

kehormatan dan jamahan Rahmat, kerja sempura, orang yang pantas mendapat pujian dan

kemuliaan, gambaran Tuhan yang bersinar dari kekudusan, bagian yang terbaik dari domba

Tuhan dan kemuliaan yang tinggi dari ibu kita Gereja.

Beberapa himbauan kepada seorang perawan: seorang perawan harus berpakaiyan

sopan, tidak menggunakan kosmetik, parfum atau sejenisnya untuk menarik perhatian kaum

laki-laki, harus memiliki sikap yang menjauhkan diri dari hal-hal duniawi dan keinginan daging,

bersikap untuk menyenangkan Kristus bukan seorang suami, diharapkan memiliki askese yang

sesungguhnya, penyangkalan diri terus menerus dan selalu berhati-hati dan siap sedia, sadar

bahwa hidup adalah suatu cara kemartiran di dalam daging yang selalu berlangsung terus

menerus.

Pada abad ketiga, para perawan sudah umum menggunakan kerudung. Pada waktu

itu, terlebih-lebih di Timur, kerudung biasanya digunakan pada waktu pernikahan dan

sesudahnya. Kerudung adalah simbol mahkota yang mulai dikenakan pada saat pernikahan.15

Pada abad itu, sudah ada pengertian teologis bahwa hidup sebagai perawan adalah suatu

hidup dalam pernikahan spiritual dengan Kristus, oleh sebab itu para perawan yang

melakukan hidup keperawanan, mengenakan kerudung untuk menunjukkan bahwa mereka

sudah hidup dalam pernikahan dengan Kristus.

Pertengahan abad ketiga, praktik diakon perempuan mulai muncul. Kelihatannya

institusi ini untuk membantu para janda dalam melaksanakan pelayanan dan lama kelamaan

malah mereka mengambil alih posisi untuk dimasukkan ke dalam hirarki yang sejajar dengan

para diakon laki-laki. Tugas mereka ialah: mengunjungi orang sakit dan terlebih-lebih dalam

pembaptisan, karena dalam upacara pembaptisan, laki-laki dan perempuan dipsahkan dan

diakon perempuan memiliki tugas untuk membaptis perempuan.16

3. Sidang Liturgi

15 http://www.rivistaliturgica.it/upload/2004/articolo6_1051.asp#_ftn1 (14 -1-2011).
16 Edison R.L. Tinambunan. “Diakon Perempuan pada Periode Kristiani Awal”, Studia Philosophica et

Theologica, Vol. 11, No. 2 Oktober. Malang: STFT Widya Sasana, (2011), hlm. 149-160.



Liturgi Gereja awal sudah memusatkan perhatian pada perayaan Ekaristi yang

biasanya dirayakan hanya pada hari minggu saja. Ekaristi biasanya didahului dengan doa yang

juga mengumandangkan doa-doa untuk Gereja universal (bandingkan dengan doa umat saat

ini yang sifatnya Gereja universal), sesudah itu dilanjutkan dengan salam damai. Kemudian

anggur dan roti dipersembahkan diakon kepada uskup. Pemimpin upacara menumpangkan

tangan ke atas roti dan anggur tersebut, kemudian dilanjutkan dengan doa konsekrasi yang

berbentuk dialog (bandingkan dengan doa syukur agung yang sekarang, telah menghilangkan

unsur dialog) yang isinya menerangkan inkarnasi, institusi Sabda, kenangan akan penderitaan

dan kebangkitan Kristus, seruan kepada Roh Kudus agar sudi mendampingi komunitas dan

ditutup dengan doxologi. Kemudian roti dibagikan kepada umat beriman dan kemudian

dibawa pulang.17

Disamping pertmuan mingguan, Gereja awal juga memiliki pertemuan harian. Yang

pasti bahwa uskup, imam dan diakon selalu bertemu setiap hari untuk berdoa. Sementara itu

Origenes menginformasikan bahwa pertemuan harian ini diisi dengan pengajaran yang

dimulai dengan pembacaan Alkitab secara bersambung dari hari yang satu ke hari berikutnya.

Kemudian pada ayat-ayat tertentu, Origenes berhenti, kemudian ia berusaha memberikan

ajaran moral berdasarkan teks tersebut (metode alegori) dan juga dengan ajaran-ajaran

spiritual. Pendengar yang biasanya hadir adalah kaum laki-laki, perempuan dan anak-anak,

yang telah dibaptis ataupun yang masih katekumen.18

Tradisi Apostolik juga berbicara tentang komunitas malam, artinya umat beriman yang

berkumpul pada malam hari. Di bawah terang lampu, pertemuan dipimpin oleh uskup dengan

bersyukur atas rahmat yang telah diterima sepanjang hari. Pertemuan didahului dengan

berkat kemudian dilanjutkan dengan nyanyian dari Mazmur dan memohon berkat atas

makanan dan minuman dan dilanjutkan dengan makan bersama.19 Pada pertemuan malam

itu, ada juga makanan untuk para janda.

Perlu diingat bahwa sitausi komunitas seperti ini semakin lama semakin sulit dan

bahkan kualitas semakin menurun, karena semakin bertambanya jumlah Kristiani dan juga

karena Kristiani semakin heterogen. Situasi ini sudah mulai terasa pada pertengahan abad

17 Bdk. Origenes. Hom. Ex., 13,3.
18 Origenes. Hom. Ex., 12,3.
19 Bdk. Tertulianus. Apol., 39,16-19.



ketiga. Ditambah lagi kekerasan yang semakin ditingkatkan terhadap Kristiani, dibawah

kekaisaran Severus, sehingga hidup komunitas seperti komunitas perdana semakin sulit untuk

dilaksanakan dengan baik.

4. Tempat Berkumpul

Sejak zaman para Rasul sampai dengan abad ketiga, Kristiani selalu berkumpul di

rumah perorangan secara bergiliran, tentu di rumah yang agak besar dan kadang terpencil

untuk menghindari intaian para pembenci Kristiani. Kristiani masih bisa melakukan hal itu

dengan tidak mengalami kesulitan, karena jumlah mereka masih kecil di masing-masing

komunitas. Akan tetapi, pada abad ketiga, pertumbuhan jumlah Kristiani tidak terbendung,

walaupun dalam suasana pengejaran. Pertemuan komunitas masih sering diadakan di rumah

tetapi kali ini harus memulih rumah yang lebih besar karena kuantitas Kristiani semakin

banyak. Bahkan kebanyakan rumah tidak bisa lagi menampung para anggota komunitas. Oleh

sebab itu mulai memikirkan untuk membangun gereja. Secara arkelogis memang sulit

dibuktikan akan pernyataan ini, akan tetapi dengan adanya beberapa gambar seperti burug

merpati dalam dinding atau lantai atau langit-langit di dalam peninggalan (katakombe)

menunjukkan bahwa rumah tersebut adalah tempat perkumpulan Kristiani yang kemudian

dijadikan menjadi tempat pembangunan gereja. Burung merpati adalah lambang Gereja,

komunitas yang di tempatkan di rumah atau tempat Kristiani berkumpul.20

Pada pertengahan abad ketiga, sebagian rumah yang tadinya tempat Kristiani

berkumpul, dijadikan menjadi gereja, dengan mengalih fungsikan beberapa kamar menjadi

fungsionaris gereja. Ada kamar yang diubah menjadi tempat berliturgi, tempat baptisterium,

tempat uskup tinggal (yang paling penting) dan kemudian tempat admisinstrasi gerejani.

Bentuk rumah pada waktu itu umumnya bersegi empat, sehingga menjadi sangat cocok sekali

menjadi bentuk suatu gereja yang kemudian bisa diperpanjang. Ada beberapa contoh rumah

tinggal yang dijadikan menjadi gereja. Contoh pertama adalah di Emmaus, Nikopolis yang

sebelumnya diperkirakan rumah tempat tinggal. Contoh berikutnya adalah gereja Santo

Clemen yag ditemukan di Roma; termasuk juga gereja di Aquileia yang masih memiliki mosaik

yang berasal dari abad ketiga. Memang dengan pengalihan fungsi rumah tempat tinggal

20 Tertulianus. Adv. Valt., 3,1; Clemen dari Alexandria. Strom., 7,5,29,4; Origenes. Orat., 31,5.



menjadi gereja, membutuhkan pengobahan dan penambahan sehingga bisa menampung

Kristiani lebih banyak. Bisa dikatakan bahwa pada akhir abad ketiga, Kristiani sudah mulai

bekumpul di gereja sebagai tempat referensi untuk bertemu dan kegiatan aktivitas gerejani.

5. Katakombe - Makam Kristiani

Salah satu peninggalan Kristiani awal yang sangat mengagumkan adalah katombe,

yang mengungkap banyak hal mengenai kehidupan Kristiani awal, terlebih-lebih di Roma.

Sampai sekarang, paling tidak ada 6 katakobe yang besar: Vatikan, Calixtus, Sebastian,

Domitilla, Priscilla dan Pancrazio. Katakombe Vatikan sampai sekarang yang paling tua.

Kuburan Kristiani di katakombe ini ditempatkan bersamaan dengan kuburan pagan, karena

pada abad pertama, belum ada khusus pemakaman Kristiani. Salah satu dari makam Kristiani

yang terdapat di Vatikan itu kemungkinan adalah Santo Petrus.

Katakombe lainnya, berdasarkan penelitian para arkeolog mulai dari abad kedua,

karena tulisan-tulisan yang ada di dalam katakombe tersebut dan mulai dengan katakombe

khusus Kristiani. Asal usul katakombe ini masih dalam diskusi para ahli arkeolog, dan mereka

hanya bisa mengatakan kemungkinan-kemungkinan:

1. Kemungkinan pertama ialah bahwa pemilik tanah katakombe tersebut serang Kristiani

yang kaya dan memberikan rumah dan tanahnya untuk pemukiman Kristiani,

termasuk juga pemakaman.

2. Kemungkinan kedua ialah bahwa pemilik tanah tersebut adalah seorang pagan dan

membiarkan orng Kristiani menempati tempat tersebut, karena seKristiani pada

zaman itu selalu mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak milik tanah.

3. Ternyata Etruschi memiliki tradisi bahwa membuat pemakaman di bawah tanah,

sehingga dalam pemakaman itu dibuat lorong-lorong dan jenazah di masukkan ke

lubang-lubang di sepanjang lorong-lorong. Kemudian orang-orang Roma mengikuti

tradisi itu dan Kristiani mengambil alih kebiasaan tersebut. Pemakaman di bawah

tanah ini juga ditemukan di beberapa tempat di Italia. Maka bisa dikatakan bahwa

katakombe bukan khas Kristiani.

Sesudah zaman damai (mulai sekitar 315) Kristiani banyak yang pergi ke katakombe

untuk menghormati para martir yang dimakamkan di sana, termasuk juga pemakaman bukit

Vatikan, bahkan katakombe yang paling banyak dikunjungi. Kalau disatukan semua



katakombe yang ada di Roma, panjang lorong-lorongnya antara 100-150 kilometer. Mereka

yang dimakamkan bisa dimasukkan ke dalam sarkofak, tergantung dari kemampuan ekonomi

yang meninggal, kemudian dimasukkan di lubang kuburan dan setelah itu ditutup dengan

marmar yang kadang-kadang dihiasi dengan lukisan burung merpati, jangkar, ikan, gembala

yang semuanya melambangkan kehidupan Kristiani awal. Kadang pintu juga dilukis dengan

mata uang, kaca, lampu kecil yang tujuannya agar makam tersebut dikenal keluarganya.

Sedangkan tulisan-tulisan yang tertulis dalam kuburan semuanya menggambarkan iman

seperti: Tidurlan dalam damai dalam Kristus, hiduplah dalam damai dalam Kristus, hiduplah

dalam Kristus, hiduplah dalam Yesus Tuhan, hiduplah dalam Tuhan. Tulisan-tulisan ini mau

menunjukkan pengharapan, iman akan kehidupan kekal yang bahagia. Kdang juga dalam

tutup makam tersebut bertuliskan ketenangan dan pengharapan akan kebangkitan. Kadang

juga bertuliskan Kredo, Kitab Suci baik itu Perjanjian Lama dan Baru yang memberikan

kesaksian akan iman Kristiani.

6. Dekorasi Kristiani

Dekorasi Kristiani yang paling tua dan bahkan yang pertama, bukan ditemukan di

rumah ibadat atau gereja, atau bekas rumah yang dijadikan menjadi gereja melainkan di

sarkofagus yang kemungkinan besar sejak abad kedua. Dekorasi ini bisa kita temukan sampai

sekarang di katakombe di berbagai tempat terlebih-lebih yang telah disebutkan sebelumnya.

Maka bisa dikatakan bahwa sampai abad kedua, dekorasi Kristiani tidak akan ditemukan di

bangunan-bangunan Kristiani, karena belum dimiliki. Baru mulai dari abad ketiga, sudah mulai

ditemukan dekorasi-dekorasi di bangunan Kristiani.

Dekorasi yang digunakan Kristiani, sebagian diambil dari dunia pagan, kecuali dekorasi

yang umum kita kenal yang terdapat di dalam Kitab Suci. Alasannya ialah bahwa beberapa

simbol itu juga ditemukan di makan orang pagan yang ditemukan di Vatikan, dan dunia pagan

jauh lebih dulu dibandingkan dengan dunia Kristiani. Maka bisa dikatakan bahwa Kristiani



“membaptis” simbol-dimbol itu ke dalam dunia Kristiani. Dekorasi yang kerap dipakai ialah:

jala, bunga,21 lumba-lumba,22 kupu-kupu,23 burung,24 dan ikan (lamban ekaristi).

Seni Kristiani lainnya yang kita temukan di sarkofagus dalam bentuk tema yang

mengungkapkan ajaran iman. Yang paling umum ditemukan adalah tema mengenai katekese

dan tema-tema personil dari Kitab Suci seperti Nuh, Isak, David, Daniel, Yona dan adegan Kitab

Suci seperti penyembahan tiga raja ke Yesus yang baru lahir, pembaptisan Yesus Kristus,

wanita Samaria, kebangkitan Lazarus dan juga simbol-simbol gereja seperti perahu, pohon,

21 http://www.giardinaggio.net/Fiori/significato-dei-fiori.asp (18-102011): Kembang adalah lambang

yang sudah ada sejak zaman Romawi dan Yunani kuno dan bahkan juga tradisi tua dari Cina, Jepang dan di Timur

Tengah seperti Persia. Kembang pada waktu itu banyak digunakan dalam dunia perasaan, kultur, mitos, puisi,

spiritual dan religius. Ada dua pengertian yang diungkapkan dalam dekorasi bunga, kehidupan dan kematian.

Bunga melambangkan kehidupan, karena tumbuh dalam suasana iklim yang baik, terlebih-lebih dunia yang

mengalami 4 musim. Musim semi, adalah musim yang menandakan kehidupan segala tanaman yang praktis

tidak bisa berbuat apa-apa pada musim dingin. Kembang juga mengartikan kematian, karena kembang tidak

akan bertahan lama. Kembang menjadi dekorasi dalam sarkofagus, melambangkan kematian dan terlebih-lebih

memberikan kehidupan setelah kematian tersebut. Oleh sebab itu, di Indonesia, peti mati sering sekali dihiasi

dengan berbagai macam bunga, sebenarnya untuk memberikan pengertian kehidupan setelah kematian yang

sedng dialami orang yang meninggal tersebut.
22 Lumba-lumba adalah dekorasi yang sudah lama sekali digunakan di dunia Yunani dan Romawi,

terlebih-lebih di daerah nelayan, sudah sejak tahun 1500 Sebelum Masehi. Bahkan ikan ini dianggap reinkarnasi

dewa-dewi. Kita tau bahwa lumba-lumba adalah jenis ikan yang sering membantu manusia saat nelayan mau

karam dan nelayan bisa diselamatkan mereka dengan menghalau mereka ke pantai. Lumba-lumba ini juga sutu

petunjuk bagi nelayan untuk emngarahkan mereka ke tempat tujuan. Oleh sebab itu, lumba-lumba menjadi

suatu dekorasi penting dalam sarkofagus dengan harapan mengarahkan orang mati tersebut ke tempat tujuan

peristirahatan yang kekal. Bdk.

http://www.euromedi.org/diario/2001/I%20delfini%20tra%20mito%20e%20storia%20per%20il%20D

enaro.htm (18-1-2011).
23 Kupu-kupu adalah lambang jiwa yang keluar meninggalkan badan dan keluar dari sarkofagus untuk

pergi tempatnya yang sebenarnya, kehidupan kekal. Cara keluarnyapun perlahan-lahan tetapi pasti bagaikan

kupu-kupu.

Bdk. http://kigeiblog.myblog.it/archive/2010/01/27/simboli-e-allegorie-nelle-opere-d-arte-

parliamone-un-po.html (18-1-2011).
24 Burung adalah simbol jiwa, suasana kehidupan kekal. Safkofagus didekorasi dengan burung dengan

tujuan agar jiwa beristirahat di kehidupan kekal. Bdk.

http://www.pitturaomnia.com/rivista_pittura_000005.htm (18-1-2011)



taman, menara dan kadang-kadang juga lambang-lmbang baptisan. Nuh dengan perahunya

adalah lambang keselamatan dan bisa juga sebagai lambang baptisan dan eskatologi.

Sedangkan Isak yang adalah sebagai lambang kurban Kristus dan penyebrangan laut merah

oleh Musa, adalah juga lambang pembaptisan dan juga air yang lain seperti di Amara dan

Rafidim, juga melambangkan yang sama.

David dalam pergulatannya dengan Goliat adalah lambang keselamatan. Yona juga

sering depakai sebagai simbol kebangkitan. Sedangkan Daniel dalam adegan pembebasannya

dari singa-singa merupakan lambang dari pembaptisan yang membebaskan terbaptis dari

bahaya dosa.

Tema penting lain dari Kitab Suci adalah gembala yang baik yang melambangkan

Kristus yang membimbing dan mengarahkan untuk ke surga. Kadang gembala yang baik ini

juga dihubungakn dengan Adam dan Eva yang menggambarkan kehidupan di surga dan juga

tidak ketinggalan simbol Ekaristi yang dilambangkan dengan roti dan ikan. Ikan

melambangkan situasi pesta yang ada hubungannya dengan pesta orang Yahudi, sedangkan

roti melambangkan makanan ilahi, sehingga keduanya bersamaan melambangkan

kebahagiaan surgawi. Sedangkan tema Perjanjian Lama digambarkan dengan ikan (Ez. 47:10),

bintang (Bil. 24:27), kereta surgawi (Ez. 1:4-) dan kebun (Maz. 23:2).

7. Kebiasaan Kristiani

Pada pembahasan sebelumnya, kita telah melihat beberapa aspek dari budaya

Romawi dan Yunani yang mempengarui Kristiani, walau dengan cara membatis kebiasan itu,

dengan melihat arti spiritual yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan iman Kristiani. Ada

beberapa hal lagi yang memengaruhi Kristiani, yaitu mengenai kebiasaan dalam hal gaya

bahasa, berpakaian, makanan dan kehidupan keluarga. Clemen dari Alexandria telah

menekankan hal ini dalam tulisannya dengan mengatakan bahwa Kristiani tidak dibedakan

dengan orang lain baik itu dalam perkataan, bahasa, pakaian dan bahkan juga dengan

makanan.25

Tertulianus juga kurang lebih mengungkapkan hal yang sama seperti yang dikatakan

oleh Clemen dengan mengatakan bahwa kami Kristiani hidup bersama dengan kalian dan

25 Clemen dari Alexandria. Epist. ad Diog., 5,1-6.



kami makan seperti apa yang kalian makan, pakaian dan juga hidup seperti kalian; kami bukan

kaum Brahmana dari India. Kami juga pergi ke pasar bersama dengan kalian, ke tempat

pemandian kalian. Dengan kalian kami juga bepergian dengan kapal, kami juga berpartisipasi

sebagai serdadu. Sejauh cara kehidupan kalian tidak mengarah pada perbuatan yang tidak

bermoral, maka kami akan selalu berpartisipasi dan bersama dengan kalian.26 Dengan

demikian Kristiani juga berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, politik yang dijiwai iman

Kristiani.

Pernyataan Clemen dan Tertulianus ini membuka era baru sikap Kristiani, karena sejak

jaman para Rasul, Kristiani selalu tertutup dan hanya bergerak di kalangan mereka sendiri.

Akan tetapi mulai sejak abad ketiga, situasi berubah, mungkin karena sadar akan kebutuhan

untuk membuka diri pada dunia sekitar dengan demikian pewartaan lebih efektif. Situasi

seperti ini membutuhkan pemikiran yang lebih matang dan penilaian moral, sehingga penulis

Kristiani, terutama Tertulianus dan Clemen dari Alexandria menekankan aspek tersebut.

Prinsip moral yang diterapkan pada waktu itu ialah mengetahui apa dari sosietas yang bisa

dipegang untuk kehidupan Kristiani dan tahu apa yang harus ditolak karena bertentangan

dengan iman Kristiani.

Lalu bagaimana harus berpakaian? Clemen mengatakan bahwa koleksi perhiasan,

pakaian yang mahal, perhiasan emas, rambut yang dikeriting, mata yang dipoles, rambut yang

dicat adalah kesia-siaan dan artificial.27 Oleh sebab itu kesederhanaan adalah prinsip utama

yang ditekankan kepada kehidupan Kristiani. Bukan berarti bahwa Clemen melarang itu

semua, akan tetapi tahu penggunaannya, terlebih-lebih kaum perempuan supaya lebih

bijaksana dalam penggunaan hal-hal tersebut. Kristiani juga bisa memelihara burung merpati,

ikan, dan memiliki kapal bagi mereka yang hidup sebagai nelayan.

Mengenai makan, Clemen menekankan mengenai anggur. Bukan bearti bahwa

dilarang meminum anggur, tetapi meminumnya dengan ugahari. Kalau sampai mabuk, berarti

bukan lagi sikap Kristiani. Ia juga melarang penggunaan peralatan makan yang mewah, seperti

cangkir dari emas atau piring dari batu pualam dan lain sebagainya. Hal itu tidak perlu, hanya

kesia-siaan belaka. Juga jangan makan dengan diiringi dengan harp, seruling, koor, tarian

apalagi tarian perut yang memancing untuk bermabuk-mabukan.

26 Tertulianus. Apol., 41,4-5.
27 Clemen dari Alexandria. Paed., 2,10,104,1.



Maka bisa dikatakan bahwa sikiap Kristiani yang diharapkan adalah bersifat tenang

dan damai. Penggunaan parfum juga dilarang, karena menarik perhatian orang, terlebih-lebih

kaum laki-laki. Alasan berikutnya ialah bahwa kembang diciptakan untuk keindahan alam

bukan untuk membuat kepala beraroma kembang semerbak.28

Kristiani juga dilarang untuk pergi ke kolam renang karena di tempat itu tempat orang

yang bersantai sambil minum, makan, berenang dan disertai dengan berbagai peralatan

musik, pakaian yang mahal-mahal yang memancing orang untuk mabuk-mabukan.29 Apalagi

kalau kolam tersebut bercampur dengan laki-laki dan perempuan.

Bagaimana dengan olah raga? Kristiani tidak dilarang untuk berolah raga, baik itu laki-

laki maupun perempuan, karena dibutuhkan untuk kesehatan dan juga untuk mengisi waktu

yang luang. Akan tetapi dilarang olah raga yang sudah mengarah pada permusuhan,

pertengkaran dan bahkan perseteruan dan bahkan dendam. Olah raga memancing juga

boleh, tetapi olah raga memancing manusia adalah lebih baik, seperti yang telah dilakukan

oleh Petrus yang mengandaikan bahwa manusia adalah ikan-ikan.

Para tokoh Kristiani awal sepakat untuk melarang Kristiani pergi ke pertujukan, karena

penyembahan berhala yang telah ditunjukkan dengan nama dan asal usulnya.30 Termasuk

juga teater karena dianggap tempat yang najis dan sirkus tempat kekejaman.31 Oleh sebab itu

sementara orang Pagan pergi ke tempat hiburan, Kristiani berkumpul bersama di tempat-

tempat ibadah mereka.

8. Pengaruh Kristiani dalam Keluarga dan Perkawinan

Kristiani, sebagaimana telah dilihat dalam pembahasan lainnya bahwa budaya

Romawi memberikan pengaruh pada Kristiani, termasuk juga dalam hidup perkawinan. Tentu

tidak semua unsur Romawi tersebut diambil. Ritus atau praktik yang berbau magis, pasti

ditinggalkan. Sampai abad ketiga, belum ada perayaan liturgi pernikahan Kristiani, akan tetapi

mereka sadar bahwa harus bersatu di dalam Kristus dan juga dipersatukan oleh-Nya dengan

28 Bdk. Tertulianus. Apol., 42,6.
29 Clemen dari Alexandria. Paed., 3,5,31,1.
30 Tertulianus. De Spectaculis, 5,1-9,6.
31 Tertulianus. De Spectaculis, 19,1-5.



pemberkatan melalui uskup. Dalam perkawinan itu Kristiani mengambil alih tradisi Romawi

seperti fungsi tudung, pembacaan kontrak pernikahan dan persatuan tangan kedua

mempelai; sedangkan tradisi pagan yang dihilangkan ialah persembahan kepada dewa-dewi.

Tertulianus mengagungkan perkawinan dengan berkata bahwa alangkah bahagianya jika

perkawinan itu diteguhkan Gereja, diberkati dan dikenal oleh para malaekat dan Bapa di

surga.32

Untuk menjaga kehidupan perkawinan dari pengaruh tradisi Romawi yang tidak sesuai

dengan iman, maka mulai dibentuk prinsip dan peraturan moral. Tertulianus mengutuk

perceraian yang pada saat itu sangat umum pada perkawinan Romawi.33 Clemen juga

mengutuk poligami dan terlebih-lebih abortus.34 Oleh sebab itu Clemen dan Tertulianus selalu

mengingatkan perkawinan Kristiani agar selalu memperhatikan kelayakannya di hadapan

Tuhan. Karena tidak jarang bahwa perkawinan campur (Kristiani-Pagan) dari pihak Kristiani

selalu mengalami kesulitan, karena yang satu ingin pergi ke tempat ibabat, yang satu ingin

pergi ke tempat hiburan. Yang satu ingin berpuasa dan satunya ingin makan dan minum dan

lain sebagainya yang selalu menciptakan ketidak selarasan kedua pihak tersebut. Belum lagi

dengan pendidikan anak-anak, pasti sering bertentangan dengan kehidupan antara Kristiani-

Pagan.

9. Pendidikan Anak

Sampai abad ketiga, anak-anak Kristiani selalu pergi ke sekolah umum yang dikelola

kekaisaran Romawi. Sekolah Kristiani belum ada. Di sekolah umum tersebut, anak-anak

diajarkan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan pagan selain mempelajari materi

lainnya seperti gramatica. Bahkan pengajaran juga sampai apda genealogi dan mitos-mitos

dewa-dewi bahkan juga nama-nama mereka. Di sekolah, anak-anak juga merayakan pesta-

pesta pagan, seperti pesata matahari. Tidak jarang anak-anak Kristiani tidak mau pergi ke

sekolah publik karena situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Hal ini menjadi pemikiran

32 Tertulianus. Uxor., 2,6.
33 Tertulianus. Apol., 6,5-6.
34 Clemen dari Alexandria. Paed., 2,10,96,1.



penting bagi Kristiani dan terlebih-lebih Tertulianus yang sangat khawatir akan suasana di

sekolah tersebut. 35

Situasi yang sama tidak hanya terjadi di Roma dan sekitarnya, tetapi juga di tempat

lain dimana Kristiani berkembang. Memasukkan pengajaran Kristiani adalah hal yang tidak

mungkin dilaksanakan, disamping karena sulit untuk mendapatkan izin dan juga pengajar-

pengajar yang bermutu juga belum dimiliki pada saat itu. Apalagi sekolah Kristiani, adalah hal

yang masih belum terpikirkan karena suasana yang ada. Akan tetapi, dari kalangan Kristiani

sendiri memiliki tekat bulat bagaimana agar anak-anak Kristiani bisa mendapat ajaran

Kristiani. Solusi yang diambil ialah bahwa anak-anak Kristiani tetap pergi ke sekolah publik

dan di luar jam sekolah mereka mendapakan pelajaran Kristiani. Praktik ini dimulai

Tertulianus, Clemen dari Alexandria dan kemudian dilanjutkan oleh Origenes. Bahkan ayah

Orginenes sendiri juga sudah menjadi salah satu pengajar anak-anak Kristiani di luar jam

sekolah.36 Cara ini sangat menolong sekali anak-anak Kristiani agar tidak jatuh pada ajaran-

ajaran pagan. Mulai dari saat ini, di berbagai tempat “sekolah katekese” bermunculan dan

para katekispun dipersiapkan dengan baik. “Sekolah katekese” ini bukan hanya ditujukan

kepada anak-anak Kristiani yang tidak mendapatkan pelajaran agama di sekolah, tetapi juga

untuk Kristiani sendiri dan terlebih-lebih bagi mereka yang akan dipersiapkan untuk

menerima pembaptisan dan termasuk juga pelajaran mistagogi. Oleh sebab itu pengertian

“sekolah katekese” menjadi luas. Sikap Kristiani juga sangat antusias untuk mengikuti

“sekolah katekese” tersebut.

10. Situasi Ekonimi dan Sosial

Sampai dengan abad ketiga, tidak ada larangan mengenai jenis pekerjaan terhadap

Kristiani, hanya mengarah pada prinsip moral yang diterapkan, pantas dan manusiawi. Maka

bisa diktakan bahwan Kristiani bisa bekerja di segala sektor untuk menghasilkan kehidupan

yang lebih baik, seperti petani, pedagang, barter hasil pekerjaan.

Sebenarnya situasi sosial pada sampai pada abad ketiga, tidak jauh berbeda dengan

situasi sosial sekolah anak-anak Kristiani. Dalam arti bahwa Kristiani halal saja bekerja di

35 Tertulianus. De Idolatria, 10,1-4.
36 Eusebius. H.E., 6,2,8.



berbagai sekotor seperti yang telah dikatakan sebelumnya, kecuali pekerjaan publik, hal yang

sangat tidak mungkin, karena praktis semua dipegang oleh kaum pagan. Bahkan sebagai

petanipun, Kristiani harus mengalami tantangan, karena mereka harus mengikuti

perkumpulan kaum tani yang dibawah pimpinan dewa Efestus; demikian juga dengan dagang,

karena harus mengikuti perkumpulan professi ini yang berada dibawah kuasa dewa Ermes.

Oleh sebab itu Kristiani harus mengambil sikap bahwa sejauh berhubungan dengan

pekerjaan, mereka harus mengambil bagian demi kelayakan hidup dan mengharapkan

bantuan Tuhan yang menjadi pelindung dalam pekerjaan.

Dalam hal berdagang, Kristiani juga mengalami pergolakan dan semacam memiliki

kraguan dalam berjualan daging persembahan, dupa dan yang berhubungan dengan itu untuk

keperluan ibadat atau persembahan orang pagan. Kristiani pada waktu itu belum memiliki

pegangan apakah perbuatan semacam itu salah atau benar, atau apakah sesuai dengan iman

atau tidak. Sebenarnya bukan dalam hal ini saja Kristiani mengalami keraguan, juga di dalam

banyak hal yang berhubugnan dengan pagan dan selalu di hantui dengan keraguan untuk rasa

bersalah. Dari stu pihak, pekerjaan adalah menyangkut hidup, dipihak lain bertentangan

dengan iman. Akibatnya, pergolakan seperti ini selalu dialami Kristiani, apalagi mereka adalah

minoritas dan pasti akan selalu menghadapi persoalan yang sama di sepanjang hari.

Pekerjaan pemerintahan, seperti menjadi serdadu atau di perkantoran, juga tidak jauh

bedanya dengan yang pekerjaan yang telah disebutkan sebelumnya, malah situasinya lebih

parah, karena di pemerintahan, kultus (penghormatan) kepada kaisar lebih kuat, karena

pegawai bekerja untuk kaisar dan ia dianggap sebagai jelmaan dewa-dewi. Oleh sebab itu

semua pegawai wajib tunduk secara total keapda kaisar dan bahkan dianggap sebagai dewa

atau jelmaanya.

Sehubungan dengan pekerjaan di pemerintahan, menjadi serdadu juga menjadi

semacam ada keraguan, apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Tertulianus dan Origines

dengan tegas mengatakan bahwa Kristiani sebaiknya tidak melaksanakan pelayanan

kekaisaran dengan menjadi serdadu, karena sebagai seKristiani, sudah menjadi pelayan

spiritual dan serdadu Kristus. Bisa dikatakan bahwa sebagian besar Kristiani yang hidup di

tengah-tengah masyarakat dan yang berhubungan dengan pemerintahan, mengalami

kesulitan karena praktik yang dihadapi bertentangan dengan iman.

Berhadapan dengan realitas, sering mengalami pertentangan dengan peraturan dan

bahkan prinsip moral. Kesulitan ini sudah kita lihat dalam Kristiani awal yang berhadapan



langsung dengan sosial, politik, budaya dan religius pagan. Memang Clemen, Origenes dan

Tertulianus yang adalah perintis pemikir pada abad ketiga telah berusaha merumuskan

prinsip moral yang sesuai dengan iman Kristiani, akan tetapi Kristiani toh masih tetap

mengalami pergolakan jika menghadapi realitas. Suatu hal yang bisa dilihat bahwa dalam

hidup Gereja, prinsip-prinsip moral dan peraturan atau hukum gerejani selalu dibuat untuk

kepentingan hidup Kristiani agar menjadi pegangan dalam menjalankan iman. Apakah ini titik

awal Prinsip Moral dan Hukum Kanonik?



BAGIAN III

AKHIR ABAD KETIGA

Akhir abad ketiga adalah masa-masa yang sulit karena masa transisi dari masa

penganiayaan ke masa damai dan ada beberapa hal yang perlu ditekankan, terlebih-lebih

pada pertengahan abad ketiga, pada periode kekuasaan dua kaisar, Decius dan Valerius yang

menggalakkan penganiayaan yang lebih kejam.

Decius memulai penganiayaan pada tahun 250 dengan perintah agar semua penduduk

kekaisaran harus ikut mengambil bagian pada perayaan kurban, yang telah disinggung

sebelumnya pada waktu pembahasan Ciprianus. Kalau ada yang menolak untuk mengambil

bagian pada perayaan kurban tersebut, maka ajalnya sudah pasti tiba. Untuk mengontrol

peduduk yang berpartisipasi pada perayaan kurban tersebut, pegawai kekaisaran

memberikan sertifikat (libellus), sehingga kalau ada pemeriksaan, setiap orang harus

menunjukkannya. Oleh sebab itu banyak Kristiani dengan terpaksa berpartisipasi pada

perayaan kurban tersebut. Mereka yang tidak mau, harus menghadapai penganiayaan atau

pergi melarikan diri atau bersembunyi seperti Dionisius dari Alexandria dan Ciprianus.

Walaupun masa penganiayaan Decius singkat, tidak sampai 2 tahun (250-251), akan tetapi

termasuk salah satu kekejian yang hebat terhadap Kristiani.

Setelah kaisar Decius diganti oleh Valerius, situasi tidak berubah sampai dengan tahun

260. Bahkan pada tahun 257 ada dekirt dari kaisar yang melarang ritus Kristiani dan larangan

untuk berkumpulan. Bahkan anggota hirarkipun harus ikut mengambil bagian pada

persembahan yang ditujukan kepada dewa-dewi. Dengan dekirit ini, kekejaman lebih parah

lagi bahkan lebih kejam dari apa yang telah dilakukan Decius. Praktis di seluruh daerah

kekaisaran Romawi terjadi pertumpahan darah.37

1. Situasi Gereja di Berbagai Tempat

Sampai akhir abad ketiga, Gereja di Timur bisa dikatakan lebih maju dibandingkan

dengan Gereja di Barat, karena walaupun di Roma dan Kartago Kristiani sudah memiliki

37 Bdk. Eusebius. H.E., 7,11.



jumlah yang besar, akan tetapi situasi Gereja masih belum memiliki pengikut yang kuat.

Alasannya ialah karena selalu mengalami tekanan dari Kekaisaran yang secara geografis

dekat, sehingga kekaisaran lebih mudah untuk mengontrol perkembangan Kristiani. Berbeda

dengan di Timur, Gereja seakan memiliki dasar yang kuat dan mengalami perkembangan yang

pesat, bahkan juga dalam pengajaran maju berkat sekolah di Alexandria dan Antiokia. Maka

lebih mempermudah perkembangan pewartaan. Kedua sekolah itu praktis menjadi sumber

dan penyokong segala aktivitas gerejani ke tempat lain, seperti di Kapadocia, Siria, Palestina

dan Asia Timu. Bahkan Gereja Timur sudah mulai mengembangkan pemikiran teologis dan

filosofis melalui kedua sekolah tersebut. Para uskup setempat bukan hanya mendukung

kedua sekolah tersebut, bahkan mereka juga dengan mencari metode pewartaan yang efektif

dengan mengembangkan katekese di setiap keuskupan.

Dionisius adalah salah satu uskup yang giat sekali memajukan keuskupan di Alexandria

sehingga kota tersebut menjadi pusat Kristiani yang sangat penting di Timur. Ia adalah murid

Origenes.38 Permasalahan yang diselesaikan Dionisius adalah meluruskan ajaran Millenarisme

yang sebelumnya berkembang pesat di Alexandria dan kemudian memberikan penjelasan

kebenaran Kitab Wayu. Kita tahu sebelumnya bahwa Kitab ini menjadi salah satu pemicu

munculnya Millenarisme. Salah satu peran Dionisius yang penting dalam penggembalaan

keuskupan pada waktu itu ialah dengan membuat Surat Gembala yang ditulis pada Masa

Prapaska untuk mengumumkan tanggal paska.39

Dionisius juga membuat korespondensi antar keuskupan untuk membicarakan

berbagai persoalan Gereja pada waktu itu, seperti: penganiayaan, persoalan teologi yang

dikemukakan berbagai ajaran sesat dan juga termasuk persoalan dispin. Tujuan komunikasi

ini adalah untuk mendiskusikan bagaimana harus mengatasi persoalan tersebut. Salah satu

tujuan korespondensi antar keuskupan tersebut ialah untuk menggalang kesatuan Gereja

lokal dengan keuskupan, persatuan Greja universal dengan keuskupan lainnya dan terlebih-

lebih kesatuan dengan keuskupan Roma.

Teotecnus adalah uskup Cesarea (Palestina) dan ia banyak berhubungan dengan

Origenes dan bahkan waktu ia berada di tempat ini setelah keluar dari Alexandria, mendirikan

perpustakaan yang menyimpan tulisan-tulisan para Bapa Gereja yang banyak digunakan

38 Eusebius. H.E., 6,29,4; bdk. 7,25.
39 Eusebius. H.E., 7,20.



Hironimus dan Eusebius. Perkembangan Gereja di Cesarea perlu untuk kepentingan

pewartaan di Palestina dan sekitarnya.

Di Siria, Gereja juga mengalami prkembangan yang pesat melalui uskupnya yang

bernama Eusebius yang kemungkinan besar berasal dari Alexandria.40 Uskup yang satu ini

memiliki banyak pengetahuan seperti pengetahuan umum, aritmatika, geometri, astronomi,

fisika, dialektik dan retorika,41 yang dipelajarinya di Alexandria. Pengetahuan ini

dimanfaatkannya untuk pengembangan keprluan di keuskupannya.

Cappadoccia dan Ponto juga menjadi pusat perkembangan Kristiani dan suskup-uskup

merekapun semuanya jebolan dari guru yang jenius, Origenes. Dari kedua keuskupan ini

lahirlah pemikir yang snagat berpengaruh pada Gereja, Eusebius dan Gregorius dari Nissa dan

bahkan karya mereka sangat berguna sampai pada saat ini, terlebih-lebih di dalam Patrologi

dan Sejarah Gereja.

2. Organisasi Gerejani

Pada abad ketiga, Gereja memiliki perkembangan kuantitas, baik itu di perkotaan

maupun di pedesaan dan bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Perkembangan yang pesat ini

membuat keuskupan dan paroki berusaha mencari sistem organisasi untuk merangkul umat

beriman di teritorialnya dan juga bagaimana harus membina iman. Sistem komunitas yang

ada sebelumnya, abad pertama dan kedua, sudah tidak memungkinkan lagi, karena uskup

tidak mampu lagi bertemu lebih sering dengan umatnya.

Jalan keluar yang diambil pada waktu itu ialah Gereja keuskupan dibagi menjadi

berbagai paroki dan dikepalai oleh seorang imam yang bergantung dan bertanggungjawab

kepada uskupnya. Lalu bagaimana dengan di pedesaan? Sistemnya juga sama, desa-desa

dibentuk menjadi paroki, kalau desa yang tidak mencukupu dalam jumlah Kristinai, maka

digabungkan dengan desa yang lain. Oleh sebab itu uskup menjadi kepala di keuskupan dan

yang bertanggungjawab atas semua aktivitas gerejani dan semua para imam yang berada di

paroki-paroki dibawah kepemimpinannya. Sistem seperti ini diberlakukan di seluruh teritorial

Kristiani, baik itu di Eropa maupun Timur.

40 Eusebius. H.E., 7,32,5.
41 Eusebius. H.E., 7,32,6.



Pada abad ketiga ini, sudah terbentuk juga semacam “dekenat keuskupan” mencakup

teritorial provinsi kekaisaran. Pemimpin “dekenat” diberikan kepada uskup yang paling tua di

dekenat tersebut. Pada abad ini, teritorial provinsi ialah Alexandria dan Antiokia. Uskup

“dekenat” ini berusaha untuk menjalin kesatuan diantara para uskup dan juga untuk

mendiskusikan masalah-masalah teologi dan jalan keluarnya dengan mengadakan konsili atau

sinode.

Menjelang akhir abad ketiga, tepatnya pada kekaisaran Gallienus, Claudius,

Aurelianus, Tacitus, Probus dan Carus, penganiayaan terhadap Kristiani sudah jauh berkurang,

sehingga banyak pertobatan menjadi Kristiani. Di antara mereka banyak juga dari keluarga

borgese (kaya) dan dari pemerintahan kekaisaran, sehingga banyak pejabat kekaisaran sudah

Kristiani dan banyak tempat-tempat penting di kekaisaran sudah dipegang Kristiani, seperti

senator, pemimpin serdadu, dll.42 Demikian juga dengan Gregorius dari Nissa, Basilius Agung

dan Macrina, kemungkinan besar bahwa mereka adalah berasal dari keluarga senator yang

bertobat menjadi Kristiani.

42 Eusebius. H.E., 7,1,2-3; 7,32,5-10; 7,15,2; 7,16,1.



DARI ABAD KEEMPAT SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE PATRISTIK, ABAD VIII

BAGIAN IV

PENGANIAYAAN DIOCLETIANUS

DAN ERA BARU

Sampai dengan awal abad ke IV, sikap kepada Kristiani masih tidak berobah

dbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kristianisme masih tetap agama terlarang di

seluruh kekaisaran romawi. Penganiayaan masih tetap berlangsung di seluruh daerah

kekuasaan kekaisaran. Kalau dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, sikap kekaisaran

terhadap Kristiani berangsur-angsur lebih bersahabat. Pada waktu Calixtus (paus 217-222)

misalnya, Kristiani praktis hidup di bahwa tanah, artinya mereka hidup di katakombe. Situasi

tersebut bisa dimengerti karena setiap orang yang ditemukan dengan predikat Kristiani, hidup

pasti terancam. Keadaan ini tetap berlangsung sampai pada pemerintahan kaisar Decius (250-

251) dan Valerianus (257-260).

1. Dimensi Geografis Perkembangan Kristiani

Sejak perkemangan Kristiani dari Yerusalem, kemudian dari Antiokia pada tahun

empatpuluhan yang kemudian menjadi pintu para misionaris untuk mewartkana Kristiani

trmasuk Paulus. Penyebaran pada umumnya dilakukan ke daratan Asia (saat ini Turki)

kemudian mengarah ke Yunani dan kemudian ke daratan Eropa. Penyebaran Kristiani juga

berlangsung ke daratan Afrika, mulai dari Mesir yang menjadi pintu ke arah Selatan.

Penyebaran Kristiani ke arah Timur, walau letak geografis yang sangat sulit untuk

jangkau krena medan yang begitu sulit, Kristiani juga berkembang dengan baik. Pintu untuk

masuk ke arah Timur biasanya melalui Antiokia kemudian harus melalui padang gurun

sebelum mencapai sungai Efrat. Perjalanan selanjutnya menuju Timur jauh dengan

menggunakan jasa sungai tersebut sampai ke laut Arab. Begitu sampai ke perairan ini,

perjalan ke daerah-daerah Timur lainnya (India, Nepal) semakin terbuka.



Misi ke Timur ini sudah dimulai sejak abad pertama dan kelihatannya Kristiani tidak

mengalami kesulitan untuk melakukan misi. Pernyataan ini bisa dibuktikan dengan

dijadikannya Kristiani menjadi agama di kerajaan Edessa dan Osroene di sepanjang sungai

Efrat. Walaupun kerajaan ini tergolong kecil dibandingkan dengan kekaisaran, akan tetapi

Kristiani diterima dengan baik. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sikap Kekaisaran

romawi terhap Kristiani.

Pergerakan Kristiani selanjutnya mengarah ke daerah Mesopotamia, di daerah sungai

Tigirs. Pada awalnya Kristiani mendapat perlawanan yang dari kerajaan di daerah tersebut,

yang sekarang kita kinal dengan negara Irak dan Iran, tetapi akhirnya Krsten juga menjadi

agama kerajaan. Pusat Kristiani saat itu sudah berada di kota kerjaan (Babilon dan Baghdad).

Kerajaan-kerajaan ini kemudian banyak membantu penyebaran Kristiani ke Timur jauh.

2. Perkembangan Kristiani di Seputar Laut Tengah

Walaupun Kristiani dari awalnya sampai dengan awal abad ke-empat berada dalam

pengejaran dan penganiayaan, bukan berarti suatu hambatan untuk membendung

perkembangan mereka. Bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah kekuasaan kekaisaran

bahkan sampai ke daerah yang paling jauhpun seperti di pedalaman Mesir, Kristiani selalu

hadir dan berkembang. Bahkan Eropa bagian Utarapun sudah dijangkau oleh Kristiani. Bukti

yang kuat untuk perkembangan Kristiani ini kelihatan pada konsili di Arles pada tahun 314

yang dihadiri tiga uskup dari Inggris, tepatnya berasal dari Inggris dan York.

Kristiani di Spanyol juga sudah berkembang pesat pada awal abad ke-empat yang bisa

dilihat dalam konsili di Elvira (Granata) yang dilaksanakan antara tahun 300-309, saat

persekusi masih tetap berlangsung di kekaisaran, dihadiri oleh sembilan belas uskup, 14

iamam yang bertindak sebagai utusan dari para uskup yang tidak dapat hadir dalam konsili

tersebut. Padahal konsili tersebut hanya dilakukan untuk daerah Andalusia, sedangkan

daerah-daerah lain di Spanyol tidak termasuk dalam konsili tersebut. Itu berarti bahwa

perkembangan Kristiani sudah sangat pesat.

Perkembangan Kristiani di Perancis tidak sepesat di tempat-tempat lain, kecuali hanya

di kota-kota besar seperti Paris, bagian Selatan dan Timur. Pada konsili Arles, uskup Perancis

yang hadir hanya 14 orang. Jika dibandingkan dengan luas daerahnya, maka sebenarnya



unsuk yang hadir diharapkan lebih dari jumlah itu. Suasana ini menggambarkan bagaimana

situasi perkembangan Kristiani di Perancis.

Seluruh semenanjung Italia, Kristiani sangat berkembang, bahkan menjadi tempat

yang paling pesat perkembangannya di Eropa dan salah satu yang terbaik di sekitar laut

tengah. Kecuali Italia bgian utara, perkembangannya agak berkurang dibandingkan dengan

daerah-daerah lainnya. Sebagai bambaran perkembangan Kristiani yang sangat pesat di Italia

ditunjukkan dalam Sinode yang dilakukan di Roma (antara 250-251), dibawah pimpinan Paus

Cornelius, dihadiri kurang lebih enam puluh uskup dri seluruh Italia.

Kemudian di Kartago perkembangan Kristiani juga tidak kalah dengan dengan Italia.

Konsili yang diadakan di kota tersebut pada tahun 256-257 di bawah pimpinan uskup

Ciprianus, dihadiri delapan puluh enam uskup. Jumlah yang sangat banyak sekali pada waktu

itu dengan teritorial yang relatif kecil.

Daerah-daerah yang berbahasa Yunani, perkembangan Kristiani juga sangat baik,

terlebih-lebih di Mesir. Kota yang paling besar di daerah ini adalah Alexandria, bahkan

menjadi kota nomor dua terbesar di kekaisaran. Kota ini menjadi pusat Kristiani baik itu dalam

hal budaya Kristiani dan juga menjadi pintu misi ke daerah pedalaman yang dikenal dengan

daerah Kopto. Bersamaan dengan kejayaan Alexandria, Antiokia juga masih tetap memgang

peran pentin dalam Kristianisme untuk daerah yang Palestina, Asia dan daerah-daerah yang

di bagian Timur lainnya.

Panorama perkembangan Kristiani ini seakan tidak dapat dibendung, walau selalu ada

halangan dan bahkan penganiayaan dari kekaisaran, terlebih-lebih dari beberapa kaisar yang

sangat menekan Kristiani. Akan tetapi tekanan itu sekan menjadi pemicu untuk

pekrembangan yang lebih baik lagi.

3. Penetrasi Kristiani dalam Berbagai Aspek Sosial

Sejak zaman para Rasul, Kristiani dalam melaksanakan misi selalu berusaha masuk

dalam konteks setempat, sehingga tujuan yang mereka ingin capai bisa masuk dalam

pemikiran dan budaya setempat. Untuk mencapai tujuan itu Kristiani selalu berusaha

mendalami sosial, budaya dan politik sesudah itu dengan kejelian untuk memilih metode,

mereka bisa memasukan unsur-usur iman.



Keunggulan Kristiani dalam melaksanakan misi ialah bahwa usaha untuk menjangkau

seluruh golongan masyarakat, terlebih-lebih kaum misikin, janda dan gender perempuan yang

pada zaman tersebut tidak pernah dilakukan oleh kelompok keagamaan dan politik. Dengan

sikap yang bersahabat kepada semua golongan, tidak jarang orang-orang kaya dan politikus

menaruh simpatik kepada mereka dan bahkan memberikan bantuan untuk keperluan misi

dan menyerahkan harta kekayaan kepada Gereja untuk dibagi-bagiakan kepada orang yang

membutuhkan atau dibutuhkan Gereja itu sendiri. Misalnya, Porfirius (sekitar tahun 270)

menyerakan kekayaannya kepada Gereja untuk digunakan. Bahkan istri kaisar Diocletianus,

Prisca dan anaknya Valeria secara diam-diam tertarik kepada Kristiani. Orang-orang ini adalah

beberapa orang yang memberikan perhatian kepada Kristiani. Ada begitu banyak orang yang

melakukan hal yang sama dan bahkan mereka juga menjadi Kristen dan mau hidup secara

sederhana seperti Kristiani lainnya dengan meninggalkan cara hidup yang berlebihan.

Rintangan yang dihadapi Kristiani dari luar tubuh Gereja, praktis tinggal hanya

beberapa orang saja dibawah kekuasaan yang mengandalkan kekuasaan dibawah kaisar.

Situasi ini berlaku sampai pada kaisar sebelum Konstantinus, Diocletianus. Akibat yang

dialami Kristiani berdasarkan kekuasaan ini ialah pengejaran, penganiayaan dan eksekusi.

Rintangan lain yang dialami Gereja berasal dari tubuhnya sendiri, dengan lahirnya berbagai

ajaran sesat. Rintangan ini justru lebih sulit, karena pencetusnya berada dalam Gereja itu

sendiri dan berusaha untuk menyimpangkan ajaran yang sebenarnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Gereja yang berpenetrasi ke dalam sosial, politik dan

budaya setempat membawa dampak negatif, disamping dampak positif yang telah dijelaskan

sebelumnya. Aspek-aspek negatif yang dirasakan Kristiani pada periode ini adalah bigami,

abortus, adulteri, tontonan di sirkus. Walaupun pimpinan Gereja selalu mengingatkan agar

Kristiani menghindarkan hal-hal tersebut, akan tetapi sebagai dampak sosil, pasti selalu

memberikan pengaruh yang berarti dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu Gereja

melalui sinode, konsili dan katekese berusaha menjelaskan ajaran iman yang sehrusnya

dilaksanakan Kristiani dan melakukannya di dalam hidup.

4. Kabut Menjadi Terang

Pengeharan terhadap Kristiani mulai berakhir sebenarnya sudah mulai berkurang

sejak pertengahan abad ketiga, tepatnya dari tahun 235-285. Pada saat iut kekeaisaran



mengalami krisis baik itu internal maupun external. Krisis external ditandai dengan invasi

bangsa German ke bagian Utara Italia yang praktis kekaisaran tidak bisa menagkalnya.

Alasannya ialah karena krisis internal dalam kekaisaran sendiri. Kekuasaan kaisar tidak stabil,

perang saudara, krisis ekonomi dan anarki.

Diocletius ang menjadi kaisar dari 284-305 berusaha mengembalikan kejayaan dan

kekuasaan kekaisaran, terlebih-lebih kaisar. Untuk mewujudkan niatnya ini, ia menerapkan

kembali strategi para kaisar pada abad pertama dan kedua dengan penganiayaan dan

penyiksaan terhadap Kristiani. Gereja mengalami kembali suasana yang sulit dan di bawah

kekuasaan kaisar ini. Ia berusaha mengambil mengambil seluruh kekuasaan (kekuasaan

absolut) dan berusaha mempersatukan militer untuk siap tempur.

Kekejaman terhadap Kristiani hanya berlangsung pada kahir kekuasaan kaisar

Diocletianus yang terjadi pada tahun 303-304 (23 Februari 303 – Januari/Februari 304). Pada

awal pemerintahannya, kelihatannya tidak ada tanda-tanda bahwa kaisar ini akan melakukan

penganiayaan terhadap Kristiani seperti kaisar-kaisar sebelumnya. Kelihatannya asal

penganiayaan terjadi di pusat militer kekaisaran, kemungkinan besar karena wajib militer

yang diterapkan kaisar kepada seluruh warga untuk menangkal invasi dari bangsa Jerman

bertentangan dengan kebijakan Kristiani, sehingga mereka harus dikeluarkan dari pusat

militer. Dari tempat inilah penganiayaan merambat ke seluruh kekaisaran terhadap Kristiani.

Penganiayaan Diocletianus ini termasuk salah satu penderitaan Kristiani yang sangat

keji, walaupun hanya berlangsung satu tahun. Dalam kurun waktu yang singkat itu, ada empat

kali perintah untuk penganiayaan Kristiani. Perintah pertama berhubungan dengan

religiositas dengan pemusnahan buku perayaan liturgi, benda-benda suci dan pemusnahan

gereja-gereja. Kemudian kaisar mengeluarkan Kristiani dari semua jabatan publik kekaisaran.

Perintah kedua, penangkapan semua pemimpin-pemimpin Gereja mulai dari uskup, imam,

diakon dan juga termasuk pejabat-pejabat gerejani yang diduduki kaum awam. Perintah

ketiga adalah pembebasan para tawanan yang berhubungan dengan kasus religiositas

Kristiani. Dan perintah yang terakhir sama dengan politik kaisar Decius (Decio) yang

mewajibkan semua penduduk kekaisaran untuk mempersembahkan kurban kepada dewa-

dewi dan kalau ada orang yang tidak melaksanakannya, maka hukuman mati, kekejian dan

deportasi sudah menantinya. Perintah terakhir ini yang menjadikan banyak Kristiani menjadi

korban, karena mereka berusaha untuk setia kepada iman mereka dan tidak mau

menghianatinya dengan mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi.



Mengapa politik kekuasaan Diocletianus berubah? Padahal sejak ia menjadi kaisar,

tidak ada tanda-tanda bahwa ia melakukan kekerasan yang begitu keji. Pertanyaan ini masih

tetap teka teki, sebagaimana biasanya dalam dunia politik yang gampang berubah haluan ke

fraksi netral, keri dan kanan, tergantung di pihak mana yang menguntungkan politik yang akan

dikembangkan. Diokletianus kelihatannya juga berada dalam suasana yang sama, entah

karena pengaruh siapa atau demi cita-citanya untuk mewujudkan kaisar sebagai “pontifex

maximus”. Yang jelas kekejian ini merupakan suatu caranya berpolitik untuk menjalankan

kekuasaannya.

Dengan waktu yang singkat, dekrit-dekrit yang dikeluarkan kaisar langsung

diaplikasikan di seluruh daerah kekuasaan, sehingga Kristiani mengalami penganiayaan

seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Di Perancis dan Inggris, berada dibawah kekuasaan

kaisar melalui tangan Konstanzus Clorus, yang adalah ayah Konstantinus yang kemudian

mejadi kaisar. Akibat dari dekrit tersebut, penganiayaan dan pengrusakan yang hebat terjadi

di mana-mana di dua daerah kekuasaan kaisar tersebut. Di Italia, dibawah tangan kaisar

Augustus Masimianus juga mengalamai kejadian yang sama, bahkan keuskupan Roma

semapat mengalami kefakuman selama kurang lebih empat tahun sebagai jabatan Paus,

setelah kematian Marcelinus, yang mati kemungkinan besar karena martir selama

penganiayaan Kristiani. Di Afrika, Spanuyol dan di tempat-temapi lain daerah kekuasaan

kaisar, praktis mengalami hal yang sama dengan pengaplikasian dekrit-dekrit tersebut. Di

mana-mana terjadi kemartiran dan banyak motif kemartiran adalah karena mempertahankan

barang-barang suci, terlebih-lebih Kitab Suci.

Saat ini, kita tidak bisa menentukan jumlah martir akibat perjuangan mereka untuk

mempertahankan Gereja, karena secara historis, kita sanggup menentukan mereka

semuanya. Terlebih-lebih juga karena kita tidak pantas mengatakan itu karena pasti ada yang

luput dari perhitungan. Mereka itu juga tidak kalah kwalitas kemartiran mereka dari yang lain

yang termasuk dalam hitungan. Yang jelas bahwa Gereja di Timur, korban yang menjadi martir

jauh lebih banyak dibandingkan dengan di Barat. Mereka yang menjadi martir tersebut

tersebar di seluruh daerah kekuasaan kaisar, terlebih-lebih di Mesir, Palestina, Asia dan Siria.

Di Timur, aplikasi dekrit lebih keras dan ditambah lagi dengan selogan-selogan anti Kristiani

untuk membangkitan rasa benci masyarakat. Kejadian ini sampai pada kekuasaan Massimus

Daia (310-313) di daerah kekaisaran Timur. Sedangkan situasi di Barat, pengejaran sudah

tidak terjadi lagi karena pada tahun 307, Kostantinus sudah menjadi kaisar yang praktis



keadaan berangsur-angsur terciptanya kedamaian. Sementara itu, di Timur, penerus

Massimus Daia adalah Licinus yang berkuasa sampai dengan tahun 324 dan mulain dari Tahun

ini, kaisar hanya satu, dalam tangan kekuasaan Kostantinus yang berkuasa sampai dengan

337.

Dalam kurun waktu lima tahun (305-310) kekaisaran memiliki tanda-tanda

kelemahan, karena selama periode yang singkat itu, ada tujuh kasar yang berkuasa baik itu di

Barat dan di Timur. Di Barat, ada empat kaisar, mulai dengan Kostanzus (Klorus) (305-306

yang kemudian memproklamirkan Kostantinus I menjadi kaisar pada tahun 306 pada saat

kematian ayahnya, walaupun dalam kenyataannya masih ada penerus ayahnya, Severus II

(306-307) kemudian dilanjutkan oleh Massimianus (307-308). Kemudian di Timur, setelah

kematian Diocletianus (305), Galerius (305-311) menjadi kaisar di Siria sementara itu

Massimianus Daia (310-313) menempati kursi kekaisaran di Mesir sedangkan Licinius (308-

324) memiliki daerah kekuasaan di Illiria (sekarang semenanjugn Balkan atau Eropa Timur).

Kekaisaran yang terbagi-bagi ini menjadi suatu kelemahan titik berpolitik kerena

memberikan ide dan kebijaksanaan yang berbeda. Galerius misalnya, tidak sependapat

dengan kebijakan potitis akan penganiayaan Kristiani, sehingga sebelum kematiannya ia telah

mengeluargkan dekrit toleransi pada 30 April 311. Sikap Galerius ini ada yang disambut baik

oleh kaisar lain dan tidak setuju. Akan tetapi perbedaan pendapat di dalam tubuh kekaisaran

memberikan suatu tanda peralihan dari kegelapan menjadi terang yang kurang lebih selama

tiga abad dialami Kristiani.

5. Sikap dan Politik Kostantinus

Kostantinus yang berkuasa sejak 306 sampai dengan tahun 337 (sementara itu kaisar

di Timur berada di tangan Licinius (313-324) dan kemudian sejak kematiannya, kaisar hanya

satu, di bawah kekuasaan Kostantinus) memberikan pergantian besar-besaran dalam

kekaisaran dalam menjalankan kekuasaan. Sampai sekarang, perobahan besar-besaran ini

menjadi tanda tanya besar para sejarawan, yang berhubungan dengan alasan perubahan

tersebut: “Apakah perubahan tersebut sebagai suatu sarana politinya atau karena alasan

religiusitas?” Sampai sekarang pemikiran yang beredar adalah hanya sekdedar ipotese tanpa

memberikan suatu alasan yang persis.



Fakta yang sangat pasti bahwa Kostantinus berasal dari keluarga pagan dan setelah ia

menjadi kaisar, ada dua peristiwa penting dalam politiknya sehubungan dengan Krsitianisme.

Peristiwa pertama terjadi pada 12 Oktober 312 di jembatan Milvius, di bagian utara kota

Roma. Jembatan ini adalah pintu keluar-masuk Roma dengan bagian Utara Italia. Di jembatan

ini terjadi pertempuran dengan Masentius dan dengan perisai yang bersimbolkan Kristiani, ia

bisa berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Walaupun kejadian ini sifatnya semacam

legenda, akan tetapi peristiwa tersebut memberikan suatu tanda religiusitasnya akan

Kristianisme.

Peristiwa berikutnya terjadi terjadi pada 15 Juni 313, kemenangan yang diraih oleh

Kostantinus atas Massimianus Daia. Kostantinus membuat kerjasama dengan Licinius untuk

menerapkan kebebasan Kristiani yang disepakati mereka di Milan. Kesepakatan itu mereka

ambil bertepatan dengan pernikahan saudari Kostantinus, Kostantia dengan Licinius,

walaupun sampai akhir hidupnya ia (Licinius) tetap sebagai pagan.

Peristiwa terakhir yang ikut mewarnai hidup Kostantinus sebagai kaisar dilakukannya

pada saat-saat terakhir hidupnya. Ia meminta agar dibaptis dan perbatan ini menjadi suatu

perbuatan yang kemudian diikuti oleh semua orang baik orang-orang di sekitarnya untuk

memegang pemerintahan kekaisaran, maupun penduduk di seluruh daerah kekuasaannya.

Setelah kemenangannya dengan Masentius, Kostantinus langsung memperlihatkan

simpatinya terhadap Kristianisme yang diungkapkan dengan memberikan sumbangan-

sumbangan, terlebih-lebih untuk membangun gereja-gereja. Salah satu gereja pertama yang

disumbang Kostantinus adalah berbagai gereja di Aflika. Di Roma sendiri, ia juga mendirikan

gereja yang terdapat di bukit Vatikan yand diberi nama pelindung Santo Petrus, yang

kemudian di tempat yang sama pada awal abad XVI didirikan gereja dengan pelindung yang

sama yang berdiri kokos sampai saat ini. Untuk tujuan ini, Kostantinus juga memberikan

keringanan kepada gereja-gereja dengan tidak membayar pajak.

Praktis, sejak 313, kebebasan beragama diaplikasikan ke seluruh jajaran kekaisaran,

mulai dari kalangan atas sampai ke golongan paling bawah dari masyarakat, mulai dari yang

terdekat dengan istana sampai ke ujung kekaisaran. Simbol-simbol Kristiani juga sudah mulai

masuk menjadi budaya kekaisaran. Contoh yang paling konkrit adalah dalam mata uang

kekaisaran. Simbol-simbol ini secara tidak langsung juga memperkenalkan Kristiani ke dalam

masyarakat dan tidak jarang ada popaganda terhadap religiusitas ini. Lama-kelamaan, simbol-

simbol pagan semakin surut dan akhirnya menjadi hilang. Simbol pagan yang terakhir yang



tampak di dalam masyarakat sekitar tahun 323. Kehadiran Kristianisme juga menjadi suatu

institusi dan bahkan diakui secara yuridis. Misalnnya, pengadilan atau ketetapan yang

diputuskan oleh uskup, ecara langsung juga diakui oleh kekaisaran.

Dengan kebebasan ini, dalam kurun waktu yang sangat singkat, Kristianisme sudah

mewarnai kekaisaran, terlebih-lebih gereja. Apalagi berkat bantuan dari keluarga besar

kaisar, Elena (ibu kaisar Kostantinus) dan para saudarinya, turut mengambil andil besar untuk

memperkenalkan dan memajukan Kristianisme. Keluarga besar ini banyak membangun

gereja-gereja dengan arsitek baru khas romawi. Gereja bagian depan ditandai dengan pilar-

pilar kemudian absis atau pelararan altar dibentuk sedemikian rupa sehingga menciptakan

kesakralan. Arsitek semacam ini dipengaruhi oleh bentuk kuil-kuil dan karya seni itu

berlangsung sampai abad pertengahan dan bahkan juga sampai saat ini. Gereja-gereja yang

dibangun oleh keluarga kekaisaran seperti: gerela Lateran bersamaan dengan kediaman paus

yang terletak di sebelah gereja tersebut, gereja Santo Petrus di Vatikan yang telah disinggung

sebelumnya, gereja Santo Sebastian dll. Keluarga kaisar ini juga membangun gereja di makan

Yesus di Yerusalem dan berbagai gereja di daerah kekakisaran. Gereja-gereja ini dibangun

sekitar tahun 315 dan sesudahnya. Kisar juga membangun Kostantinopel43 (membawa nama

kaisar Konstantinus) pada tahun 330 dan juga membangun banyak gereja di daerah ibu kota

yang baru tersebut dan salah satu gereja itu diberi nama pelindung Keduabelas Rasul.

Warna Kristianisme juga sudah masuk ke dalam sistem pemerintahan kaisar dengan

dikeluarkannya institusi yang bamnyak memasukan unsur-nusur Kristiani. Hal-hal lain yang

diwarnai Kristianisme adalah seperti: Konslat yang dimulai sejak tahun 323, prefek Roma sejak

tahun 325. Dengan masuknya warna Kristianisme dalam politik kaisar, dengan sendirinya

warna paganisme semakin berkurang dan bahkan tahun 318 sudah dilarang untuk

mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi, ritus magis dan juga larangan objek-objek

paganisme di rumah-rumah penduduk.

Dengan adanya sikap kaisar dan keluarganya yang begitu loyal terhadap Kristiani maka

ia disebut sebagai kaisar pertama Kristiani dengan sebutan “mirip dengan para rasul”

(ίσαπόστολος). Riwayat hidup Kostantinus dapat kita lihat dalam judul “Hidup Kostantinus”

yang ditulis atas nama Eusebius. Nama penulis rseminya sampai sekarang masih tidak

diketahui walau diperkirakan penerus kedudukan Eusebius dari Cesarea.

43 Sekarang namanya Istambul, Turki.



6. Buah Damai

Situasi Gereja sejak Pentekosta sampai 311 walaupun dalam suasana pengejaran

tetap mengalami perkembangan. Apalagi saat ini setelah era damai antara kekaisaran dengan

Gereja, perkembangannya kalau bisa dikatakan semakin tidak terbendung, baik itu karena

dukungan dari keluarga besar kaisar (materil dan moril) maupun usaha dari Kristiani yang

semakin giat untuk melaksanakan evangelisasi. Mereka tidak menemui rintangan lagi dalam

tugas misi mereka. Buanya ialah, Kristiani berkembang sangat cepat dengan pertobatan yang

sangat banyak. Keuskupan didirikan di mana-mana termasuk di daerah kekaisaran yang paling

jauhpun. Aktivitas teologis yang disambut baik oleh mereka yang masuk menjadi Kristiani

dibentuk. Sikap kaisar sendiri yang banyak menyokong Kristianisme menjadi panutan bagi

para rakyat untuk menolong dan memajukan Gereja. Sikap seperti ini menjadi sarana efektif

bagaimana Gereja harus dikembangkan dan dihayati.

Sejak periode damai, praktis tidak ada lagi kaisar yang menghalangi perkembangan

Gereja, kecuali Yulianus Apostata (361-363), keponakan Kostantinus yang berusaha

mengembalikan kekaisaran ke paganisme, bahkan lebih fundamental yang didasarkan pada

filsafat neoplatonisme. Akan tetapi usahanya ini gagal, karena dalam kurun waktu lima puluh

tahun, kekaisaran sudah beralih ke Kristianisme dan tidak segampang itu mengubah

mentalitas masyarakat untuk beralih ke paganisme. Lagi pula, pada waktu kekuasaan

Yulianus, masyarakat sudah tidak memiliki lagi ritus-ritus dan aktivitas paganisme baik itu di

keluarga maupun di kuil-kuil. Oleh sebab itu, usaha Yulianus ini, berakhir seiring dengan akhir

kekuasaannya.

Saudara Yulianus, Valente (364-378) yang memiliki daerah kekuasaan di Timur, tidak

mengikuti politik saudaranya, akan tetapi mengikuti Kostantinus. Ia menglikuidasi pemikiran

politik Yulianus dengan memproklamirkan kebebasan Kristiani. Demikian juga dengan kaisar

berikutnya (Gratianus, 375-383 dan Teodosius, 379-395) dan seterusnya praktis mengikuti

garis politik Kostantinus dengan memberikan dukungan penuh kepada Kristiani. Buah yang

paling menguntungkan dari kekaisaran ialah bahwa krostianisme menjadi agama kekaisaran

yang terjadi sekitar tahun 391. Pada tahun yang sama bahkan ada gerakan dari kekaisaran

bahwa jika ada yang menganut eresi, maka kekaisaran juga ikut campur tangan untuk

menangkalnya. Sehubungan dengan itu, maka paganisme semakin terjepit, karena jiga ada



orang yang membangkitak kultus paganisme maka orang tersebut dianggap eresi. Maka

situasi yang ada adalah kebalikan dari sebelum jaman damai, karea Paganlah yang mengejar-

ngejar Kristiani. Bisa dikatakan bahwa sejak tahun 391, paganisme sudah berkahir dengan

penutupan kuil-kuil. Di kemudian hari berbagai kuil tersebut “dibaptis” menjadi gereja.



BAGIAN V

PERKEMBANGAN ABDA IV

Kristiani memasuki masa damai, bukan berarti bahwa Kristiani aman tentram, tidak

memiliki persoalan. Pada periode sebelumnya masalah yang dihadapi Kristiani berasal dari

luar Gereja berupa penganiayaan yang datang dari kekaisaran. Pada masa damai ini,

kekasaran tidak lagi menjadi lawan akan tetapi menjadi rekan kerja. Persoalan yang muncul

adalah bahwa kesulitan membedakan atara otoritas pimpinan Gereja dengan kaisar. Bahkan

pada periode ini kecenderungan adalah bahwa kekaisaran menjadi seperti Kerajaan Allah

yang hadir di dunia, karena kristianisasi semua aspek-aspek kekaisaran.

1. Institusi Eklesiastik

Sejak abad pertama, dari periode yang satu ke periode berikutnya, Gereja selalu

berbenah diri untuk menemukan jati dirinya sebagai institusi. Pada awalnya, Gereja hanya

memiliki komunitas-komunitas yang didirikan para rasul dan Kristiani awali yang bisa

dikatakan berdiri sendiri, kecuali berkontak dengan para misionaris. Misalnya, paulus selalu

mengunjungi komunitas-komunitas yang didirikan dan juga menulis surat-surat ke ke

beberapa komunitas. Pada akhir abad pertama, peranan uskup Roma menjadi semakin kuat

untuk keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal gerejani. Walaupun hubungan

ini tidak terang-terangan kepada para kaisar, secara institusi, Gereja semakin berbenah diri.

Pada periode damai Gereja secara cepat menyempurnakan dirinya sebagai institusi

yang silit; apalagi dengan adanya dukungan dari kekaisaran, niat ini terealisasi sesuai dengan

harapan. Gereja juga semakin terbuka kepada semua orang, sehingga menunjukkan

katolisitasnya,44 yang terdiri dari rangkaian komunitas lokal yang berada di bawah pimpinan

seorang uskup. Oleh sebab itu suatu institusi Gereja episkopat muncul yang bersatu dengan

pemimpinnya; uskup dibantu oleh para imam, diakon, lektor dan umat beriman. Jajaran ini

memberikan suatu susunan hirarki yang terorganisasi untuk menjalankan fungsi Gereja.

Masing-masing fungsionaris bertanggungjawab atas pelayanan yang dieserahkan kepadanya.

44 Katolik artinya universal.



Sehubungan dengan institusi ini, jumlah oarang yang mau hidup keperawanan adalah

semakin banyak dengan tujuan untuk mengungkapkan iman secara lebih terfokus. Mamang

sejak zaman para rasul, gerakan ini sudah dimulai, akan tetapi belum melihat cara hidup itu

sebagai suatu ungkapan iman yang sangat mendalam. Alasan yang bisa diberikan adalah

karena Kristiani masih dalam pengenjaran dan penganiayaan, sehingga kemartiran adalah

jalan yang paling sempurna untuk mengunkapkan iman dan mengikuti Yesus Kristus. Mereka

yang ingin hidup dalam keperawanan untuk mengikuti Kristus lebih dekat mendapat institusi

baik itu dari Gereja maupun dari kekaisaran. Disamping itu ada juga para perempuan lainnya

ikut aktif di dalam karitas untuk membantu mereka yang ada dalam kesulitan. Para

perempuan yang memiliki kekayaan, tidak segan-segan menyumbang mereka yang

membutuhkan. Semangat mereka ialah komunitas awali yang diwijudkan dalam situasi

Kristiani sesudah pada awal zaman damai.

Setelah zaman damai, Gereja berada dalam situasi “kaget” karena dari suasana

tertekan ke kebebasan. Secara institusional, Gereja dipimpin oleh uskup Roma, yang diakui

sebagai pemimpin universal. Rasa “kaget” sebenarnya lebih terasa di kota-kota yang berada

di luar kota Roma. Suasanya sebelumnya kurang terorganisasi secara insititusional

sehubungan dengan pemerintah setempat. Di Gereja lokal biasanya terdapat beberapa

uskup, sehingga sulit untuk mengorganisasi hirarki. Oleh sebab itu, Gereja lokal mulai

berbenah diri dengan membentuk keuskupan dan daerah teritorialnya. Uskup setempat juga

membina kerjasama dengan pemerintah setempat sehingga pada tahun-tahun berikutnya

kerjasama ini berjalan baik. Pembentukan keuskupan praktis dilakukan hampir di semua

tempat daerah kekaisaran, baik itu di Eropa dan di Timur. Pengaruh Cathedra Petri

(kursi/tahta Petrus) yaitu uskup Roma semakin kelihatan dalam pengaturan dan persatuan

Greja universal baik itu dalam hal institusional, doktrin dan disiplin.

2. Gambaran Kaisar

Gambaran yang ingin kita ketahui pada peridoe baru, era “Kristianisme” kekaisaran

ialah sikap kaisar terhadap Gereja. Apakah ia ikut campur tangan urusan gerejani? Jika ia ikut

campurtangan, sejauh mana kaisar berpartisipasi dalam urusan Gereja? Bagaimana ia

menjalankan politiknya dalam suasana Kristianisme?



Kaisar sejak Kostantinus tidak menunjukkan adanya dualisme dalam politik kekuasaan.

Juga belum ada usaha baik itu dari para uskup dan dari kaisar sendiri menunjukkan dalam

bidang apa saja kaisar bisa campur tangan dan sebaliknya. Hal yang menonjol pada saat ini

adalah bahwa kekaisaran dan Gerja berjalan bersama untuk menciptakan kedamaian kepada

masyarakat. Sikap kaisar kepda Gereja menunjukkan ketulusan yang didasarkan pada

motivasi religiusitas yang mendalam.

Pengungkapan sikap kaisr yang demikian melahirkan suatu anggapan di kalangan

masyarakat terlebih-lebih dalam hubungannya dengan Kristianisme, seakan dunia ilahi

sedang turun dalam diri kaisar. Anggapan ini bisa saja muncul karena sosok seorang pemimpin

yang secara lahiriah adalah penguasa dunia dan cara menjalankannya dijiwai oleh kedalaman

iman. Apalagi masyarakat romawi yang sebelumnya terbiasa dengan dunia dewa-dewi,

melihat kaisar itu sebagai penjelmaan dewa/dwei di dunia. Pemikiran yang sama diaplikasikan

pada periode ini terhadap kaisar, akan tetapi bukan bukan lagi dalam personifikasi dewa atau

dewi melainkan yang ilahi. Atau dengan katalain, kaisar adalah “penjelmaan” Tuhan atau

keilahian yang tampak. Anggapan ini lahir karena sikap kaisar yang merasa bertanggungjawab

atas keselamatan manusia (masyarakat), kekaisaran, membimbing manusia ke religiusitas

yang ia sendiri anut dan ajarkan, mendedikasikan dirinya akan kewajiban-kewajiban sebagai

warga Gereja.

Ada beberapa tindakan konkrit kaisar yang sangat penting dalam hubungannya

dengan Gereja dilaksanakan pada abad IV. Kaisar tidak membatasi diri untuk mendukung

pertemuan para uskup baik itu dalam bentuk sinode dan juga konsili.45 Hasil keputusan Konsili

dia laksanakan sebagai warga Gereja, walaupun dia adalah seorang kaisar. Dia tidak merasa

diri kebal akan keputusan-keputusan gerejani karena ia adalah kaisar. Jika ada persoalan di

dalam tubuh Gereja berhubungan dengan disipin terlebih-lebih ajaran (dogma) yang pada

periode itu banyak ajaran sesat yang sedang bermunculan seperti subordinasi yang

dikembangkan oleh Aiurs, maka kaisar berinisiatif untuk memanggil para uskup agar

menyelesaikan persoalan tersebut sesuai dengan ajaran iman. Ia tahu persis bahwa sebagai

kaisar yang beriman, ajaran sesat adalah pemecah belah Gereja dan sebagai orang yang

45 Konsili Nicea (325) misalnya, Konstantinus memprakarsai terwujudnya konsili ekumene yang terbesar

di dalam Sejarah Gereja setelah konsili Yerusalem (49).



memilik kekuasaan di kekaisaran, juga dengan sendirinya mengganggu kestabilan politik di

dalam pemerintahannya.

Kehangatan kaisar baik itu terhadap kekaisaran dan juga terhadap Gereja, dilihat oleh

Kristiani sebagai pemimpin mereka (bukan hanya kekaisaran) bagaikan Musa yang baru, Daud

yang baru yang membimbing suatu bangsa yang baru.

3. Skisma Donatisme

Skisma pertama dalam Gereja terjadi di Kartago, Afrika Utara (Tunisia sekarang) yang

terjadi pada tahun 311. Kaisar Kostantinus berusaha memberikan segala kemampuannya

untuk menghindari skisma, akan tetapi usahanya tidak berhasil. Sebagai kaisar dan juga

sebagai Kristiani, menginginkan masyarakatnya dalam kesatuan di daerah kekuasaannya.

Untuk mewujudkan niatnya ini, Kostantinus mengutus utusan dari Roma agar Gereja di

Kartago tidak terpecah. Akan tetapi niatnya ini toh tidak mampu untuk menjembatani dua

kubu.

Asal usul

Donatisme lahir pada saat penganiayaan yang dilakukan kaisar Diocletianus pada

tahun 303-305. Walaupun masa penganiayaan ini berlangsung kurang lebih 2 tahun, akan

tetapi Kristiani sangat mengalami penderitaan. Pada saat penganiayaan ini muncul ke

permukaan diskusi di antara dua kelompok Kristiani antara para imam, termasuk para uskup

dan umat beriman (non klerus). Pada saat penganiayaan terjadi, pemerintah kekaisaran

meminta agar para imam termasuk para uskup, harus menyerahkan Kitab Suci mereka

dengan tujuan agar mereka tidak bisa lagi mengajar, berkotbah, merayakan liturgi dengan

umat. Dan tujuan paling utama adalah agar kelompok klerus dan uskup ini terhindar dari

kemartiran. Kristiani lainnya (yang bukan klerus) tidak menerima perbuatan para imam dan

uskup yang demikian. Seharusnya mereka membela dan mempertahankan iman mereka



termasuk mempertahankan kepemilikan Kitab Suci. Oleh sebab itu Kristiani yang bukan imam

dan sukup menyebut mereka sebagai penghianat (traditores/lapsi).46

Pada askhir tahun 305, Kristiani non traditores ditangkap, karena menyandang

predikat pengikut Kristus. Mereka dipenjarakan dan selama menjalani hukuman, mereka

menolak kunjungan baik itu iamam maupun uskup traditores. Bahkan mereka juga menolak

untuk mengaku dan menerima sakramen lainnya dari traditores. Setelah mereka kuluar dari

penjara, saat pengejaran berakhir, kelompok ini masih tetap memegang prinsip mereka

dengan penolakan para traditores dalam bentuk apapun.

Dalam waktu yang relatif singkat, pengikut mereka semakin bertambah, terlebih-lebih

di Kartago. Ketegangan semakin memuncak, ketika Caecilianus terpilih menjadi uskup Kartago

pada tahun 311/312 yang menggantikan Mensurius yang meninggal. Uskup baru ini dituduh

oleh kelompok Kristiani ini sebagai anggota dari traditores dan bahkan ia sewaktu masih

menjabat kepala diakon sebelum terpilih sebagai uskup, pernah menghalangi orang yang

akan mengantarkan makanan ke kelompok Kristiani yang waktu itu di penjara. Persoalan

menjadi semakin pelik, karena Caecilianus dipilih menjadi uskup dengan cara cepat-cepat dan

tanpa kehadiran para uskup dari Numidia yang waktu itu memiliki previlese (hak istimewa)

untuk pentahbisan uskup Kartago. Apalagi salah satu uskup yang ditahbiskan bersama

Caelilianus bernama Felix dari Apthungi yang juga adalah traditores. Oleh sebab itu situasi

Gereja semakin tidak tertolong lagi, karena masing-masing kubu sudah memiliki pengikut.

Melihat situasi yang sudah semakin parah, pada tahun 312, dengan utusan Ossius dari

Cordova, kaisar Kostantinus terpaksa turun tangan dan ia mendukung dengan sepenuhnya

uskup Kartago, Caecilianus. Bahkan kaisar juga ingin membebaskan para klerus dari pihak

Caecilianus dari urusan-urusan keuangan.47 Tentu saja dari kubu lain tidak menyetujui sikap

kaisar ini. Dari kubu Caecilianus juga tidak menerima sikap sikap lain dan bahkan mengadukan

mereka ke kaisar dengan tuduhan bahwa kelompok traditores waktu terjadi penganiayaan,

melarikan diri ke Perancis.

Pada tahun 312, para uskup di Numidia, penentang uskup Caecilianus, mengadakan

pertemuan dan hasil pertemuan itu ialah pemilihan uskup Maiorinus, kapelan di Lucilla yang

46 Untuk selanjutnya untuk menunjuk kelompok iamam dan uskup yang menghianat akan

menggunakan termin traditores.
47 Eusebius. H.E., 10,7.



banyak orang bergese berasal dari Spanyol. Caecilianus pernah menegur Maiorinus dan

perseteruan semakin menjadi-jadi di kedua kubu tersebut. Maiorinus meninggal, lalu ia

digantikan oleh Donatus. Kemudian kaisar mengutus lagi utusan untuk memperdamaikan

kedua kubu yang bertikai dan mengadakan konsili di Kartago pada 2-5 Oktober 313 dan kaisar

tetap pada pendiriannya untuk mendukung uskup Caecilianus. Pada tanggal 1 Agustus 314

kosili diadakan di Arles atas prakarsa kaisar untuk memperdamaikan kedua kubu. Akan tetapi

justru dalam konsili tersebut Caecilianus malah membeberkan kesalahan-kesalahan

lawannya. Kemudian pada 15 Februari 315 uskup Felix yang ditahbiskan Caecilianus dan

dituduh sebagai traditores dibebaskand ari tuduhan tersebut di hadapan konsul kaisar di

Kartago. Sementara itu lawan Caecilianus yang dipimpin oleh uskup yang baru Donatus, juga

semkain gencar dan bersikeras untuk melawan keputusan-keputusan Caecilianus, apalagi

dengan adanya dukungan dari kaisar.

Kaisar Kostantinus meminta kepada kelompok yang dipimpin Donatus agar

menghindari pertikaian dan perselisihan. Akan tetapi uskup baru dan pengkutnya tidak

menghiraukan permintaan itu, sehingga kaisar mengumumkan suatu peraturan yang sangat

memberatkan Donatus dan pengikutnya.

Perselisihan adalah semakin meluas, bukan saja hanya di Kartago, tetapi juga di

Numidia yang merupakan pusat pengikut Donatus. Pada awal lahirnya pertikain, kelompok

Kristiani yang tidak mau menyerahkan Kitab Suci menuduh para iamam dan uskup yang

menjadi traditores, dan pada tahun 320, diakon Nundinarius, yang loyal terhadap Caecilius

membalik tuduhan yang mengatakan bahwa donatismelah traditores.

Pada tahun-tahun berikutnya, donatisme semakin berkembang dan menyebar bukan

saja di Afrika tetapi juga di tempat-tempat lain. Pertiakain pun selalu muncul yang membuat

kebencian semakin mendalam di antara kedua kubu. Puncak pertikaian itu adalah pada

tanggal 24 April 394, sebanyak 310 uskup donatisme mengadakan sinode dan mengumumkan

skisma (pemisahan) diri dari Gereja. Uskup dari Gereja yang waktu itu dijabat oleh

Maximianus menyatakan sikap dari pihak Gereja untuk melawan ajaran-ajaran donatisme.

Setelah skisma ini, Donatisme melihat bahwa Kristiani adalah musuh, oleh sebab itu

harus dilawan bahkan dengan peperangan dan kekerasan. Apalagi setelah kaisar Constantinus

meminta agar gereja mereka diserahkan kepada Kristiani, kekerasan adalah semakin kejam.

Pada tanggal 5 Mei 321, Kristiani dan kekaisaran berusaha untuk membuat toleransi dengan

Donatisme, walaupun sesudah itu (347) timbul kembali ketegangan antara kedua belah kubu.



Kaisar Yulianus memiliki perbedaan cara untuk menjalankan pemerintahan dibandingkan

dengan kaisar sebelumnya (Constantinus) yang memberikan angin kepada kubu Donatisme.

Kelihatannya kaisar ini, dalam menjalankan politiknya, malah menyukai kedua kubu ini dalam

ketegangan. Untunglah kaisar berikutnya Gratianus berpihak kepada Kristiani dan menyita

kembali gereja-gereja yang dimiliki Donatisme (376-377). Kaisr berikutnya praktis mengikuti

garis politik Gratianus. Dari pihak Gereja, orang yang sangat gigih melawan baik itu ajaran

Donatisme dalam bentuk-bentuk tulisan adalah Octatus dri Milevi (365-386), kemudian

usahanya ini dilanjutkan oleh Agustinus dari tahun 411 sampai akhir hidupnya. Melalui

tulisan-tulisan kedua Bapa Gereja ini kita banyak mengetahui tentang Donatisme, baik itu

ajaran maupun aktivitas.

Donatisme adalah selalu kuat sampai pada zaman Agustinus. Pada waktu menjadi

uskup di Ippona, ia sudah melihat bahwa Kristiani sudah terbiasa dengan donatisme dan juga

Kristiani sudah bisa bersoal jawab dengan mereka dan sudah bisa memenangkan persoalan

yang mereka lakukan. Pada tahun 403, Kristiani sudah merasa mampu utuk melawan

donatisme, sehingga dalam konfrensi dan juga pembicaraan, mereka sudah tidak merasa

janggung lagi untuk beroal jawab. Tulisan Agustinus melawan donatisme berjudul Contra

Gaudentium.48

Latarbelakang pemikiran

Ajaran-ajaran yang dikembangkan donatisme bersifat inklusif dan radikalisme.

Donatisme menganggap bahwa kelompok merekalah gereja otentik di Afrika Utara pada saat

penganiayaan (periode kemartiran) dan menganggap donatisme yang menjadi gereja ideal

seperti, bukan yang dipikirkan oleh Ciprianus. Mereka juga termasuk konservatif dalam liturgi,

seperti merayakan agape sebagai perayaan ekaristi, mengabaikan pesta Kristiani baru

Epifania,49 mengikuti ajaran monacheisme, masih menggunakan Kitab Suci yang biasanya

digunakan di Afrika Utara, sementara itu Gereja seudah menggunakan versi Vulgata, mereka

juga menggunakan termin fraternitas (persaudaraan) untuk melawan setan-setan dan ritus-

48 Gaudentium adalah uskup di Thamugadi yang menolak untuk menyerahkan kekuasaannya yang

sudah dipengaruhi donatisme.
49 Augstinus. Sermo, 202,2.



ritusnya dan mereka juga hidup dalam semangat martir sebagaimana pendahulu mereka

telah melaksanakan sebelum pertobatan Kostantinus. Semangat kemartiran ini sudah

berkembang di Afrika Utara sejak zaman Tertulianus dari tahun 180.50 Sifat kemartiran yang

berkembang pada waktu itu adalah sangat esklusif yang tercermin melalui nama secta

(komunitas) yang merka gunakan. Mereka terang-terangan mengatakan, “Kami adalah suatu

sosietas (corpus) yang ditandai dengan perasaan religiusitas, disemangati dengan disiplin dan

bersatu dalam pengharapan.”51

Dari rumusan dan termin-termin yang mereka gunakan bisa dikatakan bahwa

donatisme menolak secara total kultur yunani-romawi dan termasuk juga filsafat dan

menerima gereja yang disemangati Roh Kudus (montanisme) dan melihat kemartiran sebagai

sarana paling sempurna dalam Roh Kudus itu dan bahkan suatu pengharapan kematian

dengan cara kemartiran.52

Donatisme sangat menentang pemikiran Ciprianus mengenai pengakuan, kemartiran

dan baptisan. Ciprianus berpendapat bahwa pengakuan hanya bisa diberikan oleh Gereja dan

uskup; sedangkan para imam tidak memiliki kuasa yantuk memberikannya.53 Kalau

pengakuan dibandingkan dengan kemartiran, amka kemartiran memiliki kualitas hidup yang

lebih tinggi. Alasan Ciprianus melihat bahwa Gerejalah yang berhak untuk memberikan

pengakuan, karena kesuciannya diperoleh melalui integritas dan ketertutupan. Ia

membandingkan Gereja seperti taman yang tertutup dan sumber air hanya terbuka untuk

orang tertentu.54 Kemudian gambaran lain tentang Gereja seperti ini diambil dari perahu Nuh.

Sehubungan dengan sakarmen, Ciprianus dengan tegas mengatakan bahwa seroang imam

yang memiliki dosa besar, tidak bisa memberikan pelayanan sakramen-sakramen agar tidak

mewariskan dosa akibat dari dosa-dosanya kepada anggota Gerja lainnya.55 Lebih parahnya

lagi Ciprianus mengatakan bahwa pembaptisan yang diberikan oleh imam eretik dan skisma

50 Tertulianus. De Spect. 1; Apol., 50,13.
51 Tertulianus. Apol., 39,1.
52 Tertulianus. De fug., 5.
53 Ciprianus. Ep., 13,1.
54 Ciprianus. Ep., 69,2; 74,11.
55 Ciprianus. Ep., 67,4.



adalah tidak syah. Oleh sebab itu kalau ada orang dibaptis mereka ini dan ingin bergabung

dengan Gereja, maka mereka harus dibaptis kembali.56

Eklesiologi

Dontisme dalam pemikirannya tentang Gereja praktis dipengaruhi oleh Tertulianus

dan Ciprianus melatarbelakangi aliran tersebut. Konsep Gereja bagi donatisme adalah suatu

integritas ke dalam, tertutup atau “disegel”, artinya bahwa Gereja hanya terdiri dari orang

Afrika Utara. Konsep ini ditafsirkan secara harafiah apa yang diatakan Ciprianus yang

mengatakan bahwa Gereja adalah bagaikan sebuah kebun. Bagi donatisme, sebuah kebun

harus dipagari, dijaga dan darerahnya juga terbatas dan apa yang ada di dalam kebun juga

dibatasi, dalam arti hanya sekedar apa yang ada di dalam kebun tersebut. Orang luar tidak

bisa masuk ke kebun dan tanaman apapun dari luar pasti tidak gampang untuk ditanamkan

di dalam kebun, kecuali kalau pemilik kebun mengijinkannya atau menanamnya sendiri.

Mengapa donatisme mengambil pemikiran Tertulianus dan Ciprianus? Kita tidak tahu

persis bagaimana pemikiran ini bisa menjadi cocok kepada dontisme. Ada dua penafsiran bisa

ditampilkan. Kemungkinan pertama ialah bahwa sejak Tertulianus dan diteruskan oleh

Ciprianus, sudah terbentuk kelompok yang adalah cikal bakal donatisme. Kelompok ini

merasa antusiasme dalam pemikiran Tertulianus dan kemudian didukung lagi oleh pemikiran

Ciprianus dengan konsep kebun yang tertutup/tersegel. Dengan adanya perselisihan apda

pada tahun 303-305, kelompok baru memiliki kesempatan untuk muncul. Alasan kedua ialah

bahwa kelompok ini pada perselisihan tersebut berusaha mencari identitas mereka dalam

tulisan-tulisan dari Afrika dan sampai pada tahun 303, Tertulianus dan Ciprianus adalah

penulis yang unggul dan mencari bentuk Gereja yang diinginkan kelompok donatisme melalui

tulisan kedua penulis ini untuk menentang otoritas uskup Caecilianus atau konsep Gereja

universal.

Konsep Gereja yang tertutup (antusiasme) memberikan dampak yang sangat negatif

sehubungan dengan teologi baptisan. Donatisme hanya menerima anggota berasal dari Afrika

Utara dan juga pelayanan sakramen baptisan syah hanya jika pembaptisan dilakukan “pelayan

kudus”, yaitu hanya pelayan dari donatisme. Pelayan dari luar donatisme dianggap pelayanan

56 Ciprianus. Ep., 69-74.



orang yang sudah mati. Konsep seperti ini sudah dilihat dalam pemikiran Ciprianus dalam

hubungannya dengan pembaptisan.57 Oleh sebab itu pembaptisan yang dilakukan oleh

traditores tidak syah sama sekali, termasuk pembaptisan dari Kristiani. Akibatnya, jika ada

dari kelompok dinatisme yang terbaptis oleh Kristiani atau traditores, maka mereka harus

dibaptis kembali oleh “pelayan kudus”.

Reaksi Gereja pada waktu itu untuk menyanggah konsep Gereja bagaikan kebun itu

tampak dalam sinode para uskup di Kartago pada tahun 411 yang mengatakan bahwa kami

mau mengatakan bahwa dalam Kitab Suci Tuhan diwartakan ke pada semua orang untuk

dijadikan kudus.58

Donatisme secara formal mengakui hirarki dan kedudukan para uskup sebagai orang

yang penting di dalam Gereja. Bagi aliran ini, uskup memiliki fungsi sebagai perantara antara

Kristus dan Kristiani. Oleh karena fungsi ini, uskup seharusnya memiliki kemampuan untuk

mengingat dan mengetahui Kitab Suci. Donatisme menggambarkan peran penting dari sukup

ini dengan mengatakan manusia alkitabiah, Kitab Suci itu selalu terdapat dalam bibir para

uskup untuk perantara dan sesudah itu turun ke hati. Masih sehubungan dengan uskup,

Donatisme juga mengakui peran uskup Roma sebagai pemimpin Gereja universal, akan tetapi

hanya sampai pada Sinode di Cartago dan Numidia. Sesudah sinode ini, peran uskup Roma

tidak lagi sebagai pemimpin Gereja universal, karena posisinya sudah dikalahkan oleh Sinode

Cartago dan Numidia tersebut.

Dasar hidup menggereja Donatisme disemangati oleh entusiasme kemartian yang

sudah ditekankan baik oleh Tertulianus maupun oleh Ciprianus.59 Situasi Gereja pada waktu

zaman Tertulianus dan Ciprianus adalah sangat sulit karena penganiayaan dari pihat

kekaisaran. Untuk memberikan kekuatan keapada Kristiani, para uskup, penulis, pengajar

selalu berusaha memberikan dorongan kepada Kristiani agar tetap bertekun di dalam iman

mereka. Tertulianus dan Ciprianus adalah orang yang sangat menekankan kemartiran dengan

tujuan sama. Argumen inilah yang ditekankan oleh Donatisme yang mengarah pada

antusiasme. Untuk mencapai tujuan dan membenarkan diri, yaitu ketertutupan Gereja,

Donatisme hanya menekankan pendapat kedua tokoh Afrika Utara, Tertulianus dan Ciprianus.

57 Ciprianus. Ep., 71,1.
58 Coll. Carth., III,258 (SCh. 224, 1196); bdk. Agustinus. De Baptismo, 1,1.
59 Tertulianus. De Spect., 29; Ciprianus. Ep., 81.



Sebagaimana sifat gereja Donatisme adalah antusiasme, liturgi yang diungkapkan juga

bersifat sama. Kata-kata kunci dalam liturgi ialah: “Pujilah Tuhan dan agungkalah dia,

muliakanlah dan bergembiralah di dalam Tuhan.” Kata-kata inilah yang selalu dikatakan para

pengikut donatisme, termasuk pada saat perang melawan Kristiani.60 Seruan ini bertujuan

hanya untuk membenarkan sikap mereka dan dengan cara seperti itu menutup kemungkinan

pengaruh pemikiran yang lain. Efek antusiasme mau tidak mau mengarah pada egosentris

dan pembenaran diri yang mengarah pada skisma. Akibat fatal ini dialami Gereja dan bahkan

mencatatkan peristiwa Donatisme menjadi skisma pertama dalam perjalanan Sejarah Gereja.

Kecemburuan Sosial

Octatus dari Mileve dalam bukunya yang berjudul Contra Parmenianum, 3,4 dengan

moderat membeberkan sitasi sosial yang terjadi di kekaisaran Afrika bagian Utara. Gambaran

pertama yang mencolok adalah adanya perbedaan antara orang yang kaya dan yang miskin,

dari kaum religius dan yang bukan religius dan pemerintah kekaisaran dan penduduk.

Ditambah lagi peristiwa selama penganiayaan kaisar Diocletianus, karena demi keselamatan

pribadi dan mungkin juga karena kepentingan pribadi, tidak sedikit pejabat Gereja

menyerahkan Buku Suci kepada pemerintah kekaisaran. Sikap seperti ini tidak dapat

dipertanggungjawabkan dari aspek apapun sehubungan dengan kegerejaan sehingga

peristiwa ini menjadi pemicu ketegangan.

Struktur masyarakat adalah heterogen, karena beberapa kota di Afrika Utara sampai

pada abad ke IV menjadi tempat penghubung antara benua Afrika dan Eropa. Dengan

sendirinya, Kristiani juga berkembang di daerah ini dan bahkan menjadi pusat Kristianisme

setelah Roma. Pada Kristiani awali, Afrika Utara seperti Kartago dan Numidia, walaupun

secara geografis masuk ke benua Afrika, tetapi secara kultur, menjadi bagian dari Eropa

karena bahasa resmi adalah Latin. Maka sampai dengan awal abd IV, Kartago adalah kota yang

penting di Eropa setelah Roma. Dengan masyarakat yang heterogen, perbedaan yang satu

dengan yang lain menjadi suatu masalah sosial, apalagi orang memiliki kemapaman ekonomi

dikuasai oleh pendatang. Sedangkan penduduk setempat masih tetap memiliki kedudukan

60 Agustinus. Ep., 108,5,14.



yang sama, seperti menjadi petani dan terlebih-lebih menjadi hamba. Situai ini menciptakan

kebencian yang membabi buta untuk menciptakan situasi yang sulit.

Entusiasme daerah yang dimiliki penduduk setempat yang ditenamkan oleh tokoh

panutan sebelumnya (Tertulianus dan Ciprianus) menjadi suatu semangat untuk membentuk

organisasi yang cenderung extrim atau fundamentalis. Pendapat dan pemikiran tokoh

panutan menjadi sarana untuk mengumpulkan masa. Slogan sudah mengakar dalam budaya

masyarakat, sehingga tinggal hanya sentilan kecil bisa menggerakkan orang banyak.

Entusiasme ini dimanfaatkan oleh Donatisme untuk mengumpulkan masanya. Dengan

semangat kemartiran yang ditanamkan oleh Tertulianus dan Ciprianus yang menjadi

semganta Donatisme, seakan membenarkan semua tindakan Dontisme terhadap lawan-

lawan mereka, meskipun itu dengan kekerasan dan kebrutalan sekalipun. Entusiasme ini

membutakan nilai-nilai yang seharusnya dilaksanakan, sayang sekali malah orang-orang

tertentu memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi.



BAGIAN VI

ARIUS DAN KONSILI NICEA

Tidak lama setelah skisma yang terjadi di Afrika Utara melui Donatisme, saat ini Gereja

mengalami suatu goncangan di dalam tubuhnya sendiri. Bentuk goncangan tersebut adalah

ajaran. Peristiwa itu diprakarsai oleh tokoh Gereja sendiri yang membiaskan ajaran yang

seharusnya ia jaga. Arius adalah prakarsa tunggal yang dilakukannya di Alexandria, Mesir,

yang kemudian memiliki masa yang cukup kuat untuk membela ajaran Arius.

Peristiwa skisma yang terjadi di Afrika Utara belum bisa diselesaikan oleh Gereja walau

dengan campur tangan oleh kaisar, muncul lagi masalah baru yang lebih bersifat internal.

Menjadi suatu ironis bahwa Alexandria terkenal dengan sekolah yang menjadi patokan di

dalam beberapa mengenai Teologi dengan pengajar yang terkenal seperti Klemen dan

Origenes beserta pengajar unggul lainnya. Akan tetapi malah dari sekolah inilah muncul

pembiasan. Arius dengan terang-terangan menentang dan pendapat uskupnya Alexander dan

ia memilih untuk tidak meralat pendapatnya.

1. Subordinasi

Motifasi Arius pada dasarnya bukan untuk mencetuskan suatu pembiasan akan ajaran

Gereja. Justru dia ingin menjelaskan sebaik mungkin mengenai identitas Kristus. Dengan latar

belakang pemikiran yang ada di sekolah Alexandria yang sudah dimulai sejak Origenes sampai

ke Dionisius yang sudah memulai pemikiran subordinasi walaupun tidak ekstrim seperti yang

dikemukakan Arius. Di tambah lagi dengan pemikiran Platonisme yang sangat kuat pada

waktu itu dengan aliran yang disebut dengan Neo Platonisme dan di Alexandria berkat

sekolah yang dimiliki, memunculkan hasrat untuk menjelaskan ajaran iman sesuai dengan

aliran filsafat ini.

Titik pemikiran yang dikembangkan Arius adalah berkisar pada Kristologi. Dengan

latarbelakang Neoplatonisme, ia berniat untuk mengidentifikasi asal usul Kristus. Secara

filosofis Neoplatonisme, Tuhan adalah ἀρχή, artinya bahwa Tuahn adalah tidak melahirkan



dan tidak dilahirkan,61 abadi, hanya esse dan tidak memiliki asal, tunggal dan absolut. Dengan

pemikiran yang biasa, kalau Tuhan memiliki hakekat seperti itu, maka logis jika Arius

berpendapat bahwa Logos bukan abadi tetapi posisinya karena qualitas berada di bawah

Tuhan. Konsep inilah yang dipegang Arius untuk mengembangkan pemikirannya. Rumusan

yang dilahirkan ialah bahwa Logos tidak memiliki qualitas yang sama sebelum dan sesudah

dilahirkan; ada saat bahwa Logos belum ada sebelum di lahirkan atau dengan termin creatio

ex nihilo (diciptakan dari ketiadaan). Berdasarkan rumusan ini Arius lebih menekankan aspek

ontologis kronologis dan posisi Logos adalah ciptaan yang sempurna yang melebih dari segala

ciptaan. Dengan demikian, posisi Logos berada di bawah Tuhan (subordinasi).

Setelah Arius mengemukakan ajaran tentang subordinasi, uskup bersama dengan para

ukup lain dan para imam Alexandria memberikan reaksi, kesepakatan untuk menentang

ajaran tersebut. Wujud rekasi ini, uskup Alexander yang pada waktu itu menjabat sebagai

uskup Alexandria mengadakan konsili dengan mengundang semua uskup dari Mesir dan Libia.

Peserta Konsili sepakat untuk mengekskomunikasi Arius bersama dengan pengikutnya yang

masih kecil, yang terdiri dari lima imam, enam diakon dan dua uskup.

Setelah penetapan hukuman ekskomunikasi, Arius tidak menerima perlakuan sampai

sejauh itu. Oleh sebab itu ia mencari dukungan ke luar Mesir dan Palestina siap sedia untuk

menampungnya sebagaimana telah dilakukan terhadap Origenes. Ternyata di Timur,

beberapa orang menaruh simpatik kepada Airus dan bahkan menjadi pembela dan

pengikutnya, seperti Lucianus dari Antiokia dan Eusebius dari Nikomedia. Mereka menerima

kehadiran Arius di tmpat mereka dan menaruh simpatik pada Arius dan bahkan menolak apa

yang telah diputuskan pada Konsili di Alexandria. Sikap Lucianus dan Eusebius ini ternyata

mendapat rekasi dari beberapa uskup di Timur seperti uskup di Cesarea, Yerusalem, Antiokia

dan Tripoli. Bahkan Eusebius bersama dengan Marcellus dari Ancira (sekarang Angkara) juga

menaruh perhatian kepada Arius. Suasanya Gereja terpecah menjadi dua kubu yang bertikai.

Sementara itu, sukup Alexander dari Alexandria menulis surat kepada uskup-uskup untuk

menginformasikan keputusan Kosili di Alexandria terhadap Arius dan ajarannya. Bahkan surat

tersebut juga sampai ke uskup Roma yang apda waktu itu dijabat oleh Silvestrus. Tindakan

uskup Alexander ternyata bukan untuk menyelesaikan persoalan, malah semakin

61 Arius tidak bisa membedakan dua termin yang bisa diaplikasikan dalam pemikiran pada Tuhan dalam

meberikan konsep: γεννάω (melahirkan) dan γίγνομαι (berasal).



memperuncing sitasi. Persoalan ini juga sudah sampai kepada kaisar Kostantinus dan melihat

situasi Gereja seakan terpecah.

2. Konsili Nicea

Kaisar Kostantinus yang memberikan perhatian kepada Gereja juga merasa terusik

dengan pertikaian di dalam Tubuhnnya. Ia pada persoalan Donatisme yang terjadi di Afrika

Utara, telah berusaha untuk menengahi antara dua kubu yang bertikai, walaupun pada

akhirnya usahanya tidak berhasil. Intervensi kaisar kali ini kelihatannya lebih serius, karena

disamping masalahnya bisa dikatakan masalah besar karena menyangkut kristologi dan juga

lingkup yang sudah menjadi permasalahan seluruh Gereja. Keprihatinan Kostantinus, apakah

itu karena imannya atau motif politiknya, akan situasi Gereja yang terpecah ini, membuka

idenya untuk memprakarsai Konsili Ekumene. Tujuan utamanya ialah utuk menyelesaikan

permasalahan kristologis ini dengan baik.

Situasi semakin tidak terkontrol lagi, di mana-mana perselisihan kedua kubu selalu

memanas. Jalan satu-satunya adalah mewujudkan Konsili di Nicea, daerah Nicomedia yang

dimulai tepat pada tanggal 20 Mei 325. Inilah Konsili Ekumene pertama dalam Sejarah Gereja.

Utusan dari Asia Kecil yang merupakan utusan paling besar, terdiri dari sekitar 100 orang.

Utusan dari Siria sekitar 30 orang dan dari Pasetinda 20 utusan. Sementara itu Mesir

mengutus kurang lebih 20 orang juga dan selebihnya berasal dari utusan Barat. Kekaisaran

juga mengirim utusan sebagai yang bertujuan sebagai penengah dari dau kubu. Paus Silvester

sendiri tidak hadir dalam Konsili tersebut, tetapi mengutus dua uskup yang memiliki nama

yang baik di kepausan.

Suasanya dalam Konsili ternyata juga dipengaruhi ketegangan yang sedang dimiliki

Gereja. Bahkan tampak semacam perlemen, karena peserta Konsili terbagi dalam tiga

kelompok. Aliran ekstrim kiri adalah sekelompok kecil dari peserta Konsili yang setia pada

Arius yang diprakarsai oleh Eusebius dari Nicomedia. Aliran kiri yang moderat dibawah

pimpinan Eusebius dari Cesarea yang memiliki pemikiran subordinasi yang moderat yang

masih ada pengaruh dari aliran Origenes. Kelompok ini sebenarnya ingin agar Gereja bersatu

dengan tanmpa memberikan rumusan teologi yang baru tetapi cukup menerima rumusan

teologi yang sudah ada, bahkan yang tradisional sekalipun dan lebih menekankan termin

biblis. Kelompok yang ketiga adalah ekstrim kanan yang mengetahui segala aspek bahaya



arianisme. Aliran ini dipimpin oleh Alexander dari Alexandria bersama dengan diakon

Atanasius yang kemudian menjadi penggantinya sebagai uskup di Alexandria dan Osius dari

Cordova. Pada umumnya ekstrim kanan ini diikuti oleh banyak peserta Konsili dan mereka

yang gigih untuk membela kelompok ini datang dari Eustatius dari Antiokia dan Marcellus dari

Ancira (saat ini bernama Angkara). Ekstrim kanan ini menunjukkan sikap anti Arnianisme dan

bahkan sepertinya tidak ada lagi toleransi bagi mereka yang mengikuti ajaran Arius. Alasan

yang mereka kemukakan ialah bahwa Arianisme berakar pada Modalisme dan Sabelianisme62

yang merupakan eresi yang sudah muncul pada beberapa tahun sebelumnya.

Konsili Nicea, walau ada sekelompok kecil peserta Konsili yang menjadi pendukung

Arius, menolak pendapat Arius sub ordniasi. Oleh sebab itu dibawah pimpinan Eusebius dari

Cesarea Konsili merumuskan sikap Gereja terhadap Arius dengan mengatakan bahwa Putra

adalah Tuhan dari Tuhan, Terang dari Terang; sungguh Tuhan dari Tuhan, dilahirkan dan

bukan diciptakan, ὁμοούσιος (homooùsios) = sehakekat dengan Bapa.

Berkat homooùsios Dogma dan Kristologi membuka sejarah baru dalam Gereja yang

kita gunakan sampai sekarang. Bentuk homooùsios ini tampak dalam Iman Kepercayaan

(Kredo) yang kita nyatakan sampai saat ini sebagai bukti bahwa kita ini pengikut Kristus. Kita

tidak tau secara persis bagaimana jalannya Konsili Nicea secara rinci. Tidak bisa disangkal

bahwa peran Konstantinus mendukung pemikiran para peserta Konsili yang berusaha

merumuskan iman yang benar, termasuk konsep homooùsios. Artinya bahwa Konsili

menoloak konsep subordinasi dari Arius termasuk juga aliran ekstrim kiri yang diprakarsai

oleh Eusebius dari Nicomedia. Kaisar merasa puas akan hasil Konsili Nicea karena peroalan

internal Gereja kelihatannya sudah diselesaikan. Akan tetapi, sebenarnya bukan demikian,

karena beberapa waktu kemudian, polemik muncul kembali, bahkan mengarah juga ke ajaran

Dogma lain (Roh Kudus).

3. Situasi Setelah Konsili Nicea

Para uskup, pengajar katekumen dan Kristiani sebenarnya tidak merasa baru akan

termin homooùsios dan bagaimana mengaplikasikannya di dalam pengajaran dan iman.

62 Modalisme dan Sabelianisme adalah eresi Kristologi yang melihat keilahian Kristus adalah sebagai

tambahan, accidental, diangkat menjadi Kristus; keilahian-Nya adalah sebagai tambahan atau atribut.



Alasannya ialah bahwa bahawa terminologi homooùsios bukan hal yang baru di dalam Gereja,

karena pemikiran homooùsios sudah digunakan oleh Tertulianus (160-22-) dan Dionisius dari

Alexandria (190-265) untuk melawan eresi Modalesme/Sabelianisme.63 Dionisius

mengatakan bahwa Putra bahkan bersama dengan Roh Kudus merupakan Trinitas dalam

kesatuan dan ketiganya adalah sama.

Walaupun Konsili telah memberikan rumusan homooùsion untuk menolak subordinasi

Arius, diskusi tetapi berlangsung bahkan sampai pada Konsili Ekumene berikutnya,

Konstantinopel (381). Atanasius (295-373) menjabat sebagai uskup Alexandria tiga tahun

setelah Konsili Nicea, tepatnya pada tahun 328 dan ia dengan gigih mempertahankan

homooùsios bahkan dengan cara yang ekstrim. Sikap seperti ini malah mengundang ketidak

simpatian orang kepadanya. Akibatnya tidak jarang orang malah menaruh sipati kepada

Arianisme. Kaisar Kostantinus juga tidak konsisten, entah karena apa, mungkin karena

dipengaruhi orang-orang terdekatnya di kekaisaran, sehingga berkat kekuasaan yang

dimiliknya, ia malah mememberikan memanggil pulang dari pengasingan Arius dan Eusebius

dari Nicomedia yang sebelumnya telah disingkirkan setelah Konsili Nicea. Bisa dipastikan

bahwa penyingkiran orang tersebut juga disetujui oleh Kostantinus.

Anti Nicea di Timur

Gereja di bagian Timur, pengaruh Arianisme termasuk juga pencetusnya Arius agak

berkurang setelah Konsili Nicea. Akan tetapi kelompok Sabellinisme muncul kembali setelah

dipengaruhi oleh Marcellus dari Ancira. Oleh sebab itu anti Sabelianisme terpaksa kasak kusuk

untuk mengadakan pertemuan untuk membuat suatu rumusan yang menangkal aliran esesi

tersebut.

63 Modalesme/Sabellianisme melihat bahwa Yesus tidak memiliki keilahian kekal, atau ditambahkan

kemudian, ada sesuatu yang diciptakan dalam diri-Nya. Pencetus ajaran ini adalah Sabellius sekitar tahun 217-

220. Ia kemungkinan besar berasal dari Roma. Pemikiran ini memicu pemikiran Arius yang melihat bahwa Kristus

itu adalah subordinasi dari Bapa dan ciptaan, tidak sehakekat dengan Bapa. Sabellianisem juga biasa disebut

dengan Modalisme dan Monarkianisme. Ajaran yang sama juga dikemukakan oleh Paulus dari Samosata (c.200-

c.275) yang dengan terminologinya yang terkenal dengan Adopsianisme yang melihat bahawa Kristus memiliki

keilahian karena diangkat Bapa sebagai Putra-Nya berkat kelayakan-Nya.



Anti Sabelianisme berhasil meredam pengikut Sabelianisme dalam kurung waktu 20

tahun. Akan tetapi bukan berarti bahwa Sabelianisme lenyap sama sekali; kadang beberapa

politikus untuk motif kepentingan pribadi atau jabatan memanfaatkan pengikut eresi

tersebut. Apalagi setelah kematian Kostantinus (337) kekaisaran dibagi menjadi dua, Barat

dan Timur. Barat berada di bawah kekuasaan Kostante sedangkan di Timur dipimpin oleh

Kostanzus II. Keadaan kekaisaran yang demikian, memberikan efek negatif terhadap Gereja,

karena secara tidak langsung masing-masing pemimpin otoritas kekuasaan berusaha untuk

menarik keungungan politik dari situasi yang bertikai.

Magnentius merebut kembali provinsi Latina dari kekuasaan Kostante yang telah

direbut oleh Kostantinus sebelumnya dan antara 351-353 perpisahan secara definitif

kekaisaran Barat dan Timur. Dalam suasana seperti ini, kaisar baik itu di Barat dan Timur tidak

lagi memberikan perhatian pada urusan-urusan gerejani. Hal ini terbutki bahwa kaisar tidak

lagi mencampuri pada beberapa konsili di Arles (353), Milan (355) dan Béziers (356). Masing-

masing pemegang kekuasaan konsentrasi untuk pemerintahan.

Kematian tokoh subordinasianisme generasi pertama, Arius meninggal pada tahun

335, Eusebius dari Cesarea pada tahun 340 dan Eusebius dari Nicomedia pada tahun 341,

melahirkan generasi baru yang memberikan suasana yang baru dibahwa pimpinan Usartius

dari Singidunus dan Valente dari Mursa. Kedua orang ini berusaha mendekati kaisar

Kostanzus, terlebih-lebih setelah tahun 351. Sementara itu di Barat, Fotinus dari Sirmius

mencoba mengintimidasi kaisar.

Generasi kedua inilah yang berusaha sebaik mungkin untuk membiaskan keputusan

Nicea bahkan berusaha untuk menggantikannya demi untuk memenuhi kepuasan mereka.

Bahkan dari kelompok lain yang bukan aliran Arianisme memanfaatkan kesempatan yang ada

untuk memperkenalkan aliran mereka, misalnya kelompok dari Antiokia yang dengan terang-

terangan mengatakan bahwa mereka bukan aliran Arianisme. Kelompok ini tidak mau

mengikuti keputusan Nicea yang menghindari kesamaan Tuhan dan Logos. Kelompok ini lair

pada tahun 341.

Tidak lama kemudian pada tahun 345, ada juga kelompok yang berasal dari Antiokia.

Kelompok ini dengan terang-terangan melawan rumusan Nicea dengan mengatakan bahwa

Putra diciptakan dari yang tidak ada, itu berarti bahwa ada saat Putra tidak ada. Rumusan

yang diserang adalah melawan homooùsios dan praktis aliran keras subordinasi.



Ὁμοιούσιος (homoioùsios) atau ὅμοιος (hòmoios)

Tidak lama kemudian sekitar tahun 350 aliran baru muncul kembali untuk menentang

keputusan Nicea. Aliran ini diprakarsai oleh Aetius dan Eunomius dari Cizicus yang bisa

dikatakan subordinasi sangat radikal, bahkan lebih radikal dari Arianisme. Keduanya adalah

diakon dan bahkan Eunomius adalah sekertaris Aetius. Pada awalnya kedua diakon ini

memperkenalkan diri sebagai anti Arianisme. Dari satu segi bisa dibenarkan apa yang

dikatakan itu, karena ajaran mereka lebih subordinasi lebih radikal dibandingkan dengan

Arianisme.

Ajaran yang diperkenalkan Aetius dan Eunomius adalah ὁμοιούσιος (homoioùsios)

atau ὅμοιος (hòmoios). Termin ὁμοιούσιος (homoioùsios) digunakan untuk menerangkan

bahwa hakekat Bapa mirip dengan hakekat Putra. Artinya konsep ini lebih menekankan

pemikiran ontologis akan esse atau hakekat antara Bapa dan Putra. Hakekat mereka tidak

sama tetapi hanya mirip. Sedangkan ὅμοιος (hòmoios) lebih mengarah pada konsekuensi

homoioùsios, yaitu eksistensi antara Bapa dan Putra yang juga adalah mirip. Kemudian dari

tahun 360 pemikiran mereka juga terarah pada posisi Roh Kudus. Tempat Roh Kudus juga

tidak jauh berbeda dari konsep yang telah diberikan pada Bapa dan Putra. Mulai dari saat ini

(360) posisi Roh Kudus dipertanyakan dan kemudian akan menjadi menjadi diskusi yang

hangat. Oleh sebab itu perdebatan bukan hanya mengenai kristologis, tetapi sudah menjadi

trinitas.

Secara konsep, walaupun mereka mengatakan diri sebagai, tidak jauh berbeda dari

pemikiran Arianisme. Toh dengan termin “mirip” akan hakekat antara Bapa, Putra dan Roh

Kudus mengkondisikan subordinasi satu dengan lainnya. Pemikiran homoioùsios atau

hòmoios adalah tidak lanjut subordinasi sebelumnya yang kemudian diprakarsai oleh Basilius

dari Ancira yang menjadi penggati Marcellus dari Ancira (bankan ditunjuk sendiri olehnya

untuk menjadi penggantinya) untuk meneruskan pemikirannya. Kemudian Acacius adalah

pengganti atau penerus pemikiran Eusebius dari Cesarea yang lebih menekankan pemikiran

hòmoios.

Kaisar pada waktu itu adalah Costanzus (357-361). Sepeninggal kaisar Kostantinus

(337), kekaisaran terbagi menjadi tiga. Spanyol, Perancis dan Inggris dibawah kekuasaan

Kostantinus II (337-340). Italia, Afrika dan Barat lainnya dibawah pemerintahan Kostante

(337-350) dan di bagian timur ada dalam tangan Kostanzus (337-361). Secara teritorial,



homoioùsios atau hòmoios berada di bawah kekuasaan Kostanzus, sehingga pada tanggal 1

Januari 360 diadakan konsili di Kostantinopel untuk membicarakan masalah trinitas tersebut.

Dalam konsili tersebut, Kostanzus tengan terang-terangan menyatakan bahwa ia mendukung

homoioùsios atau hòmoios. Akibatnya perselisihan semakin sengit dan meluas, karena

disamping sikap Kostanzus yang mendukung homoioùsios atau hòmoios, eresi ini juga

menyusun credo yang menjadi tandingan pada credo Nicea. Situasi ini membuka polemk

semakin tajam untuk waktu ke depan.
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Edinburgh-Michigan: Clark-
Grand Rapids, 1991.
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1. Mahasiswa mampu mengetahui

situasi gereja di Eropa pada
umumnya dan di Afrika

2. Mahasisa mampu mengetahui
hubungan Gereja di Eropa dan
Afrika dengan Gereja lainnya
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2 JP
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Henri. Nuova storia della
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Gregorio Magno. Genova:
Marietti, 1989.



8 Pertemuan 8
UTS
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Edizioni San Paolo, 1995.
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2. Mahasiwa mampu menerangkan
alasan dan situasi kebebasan
Kristiani di kekaisaran
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kebebasan Kristiani di dalam
kekaisaran
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2 JP
Rufinus. Storia della chiesa,
Introduzione, traduzione e
note a cura di Lorenzo
Dattrino. Roma: Città Nuova,
1997.



11 Pertemuan 11
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kebebasan yang dimiliki Kristiani
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Konstantinus terhadap Kristiani
2. Mahasiwa mampu menerangkan

buah kebebasan yang dialami
Kristiani

3. Mahasiswa bisa menerangkan awal
kebebasan Kristiani yang menjadi
titik terang
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yang dialami Kristiani
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2 JP Bosio G., dal Covolo. E.,
Maritano. M. Introduzione ai
Padri della Chiesa, (Secoli I e
II). Torino: Sicietà Editrice
Internazionale, 1995.

12 Pertemuan 12
Perkembagnan abad
IV: Situasi eklesiastik

Mahasiwa mampu mengerti situasi
Gereja dan perkembangannya setelah
kebebasan dari Konstantinus
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan awal

perkembangan baru Gereja
2. Mahasiwa mampu menerangkan

sikap baru Kekaisran kepada
Kristiani

3. Mahasiswa bisa menerangkan
bentuk-bentuk bantuan dan
sokongan kaisar kepada Kristiani

1. Dosen menerangkan awal
perkembangan baru Gereja

2. Dosen menerangkan sikap baru
Kekaisran kepada Kristiani

3. Dosen menerangkan bentuk-bentuk
bantuan dan sokongan kaisar kepada
Kristiani

2 JP Eusebius. Church History,
Philip Schaff and Henry
Wace (Eds.), (Nicene and
Post-Nicene Fathers of The
Christian Church Vol. 1).
Edinburgh-Michigan: Clark-
Grand Rapids, 1991.

13 Pertemuan 13
Perkembagnan abad
IV: Gambaran Kaisar
dan Skisma Donatisme

Mahasiwa mampu menerangkan
gambaran baru Kaisar terhadap Kristiani
dan ajaran dan alasan donatisme
Indikator:
1. Mahasiwa mampu menerangkan

gambaran baru kekaisaran
terhadapa Kristiani

1. Dosen menerangkan gambaran baru
kekaisaran terhadapa Kristiani

2. Dosen menerangkan perkembangan
baru Kristiani setelah kebebasan

3. Dosen menerangkan alasan dan ajaran
skisma donatisme di Afrika Utara

2 JP Venerabilis Beda. Storia
ecclesiastica degli angeli,
(Colanna di testi patristici,
68), Traduzione e note a cura
di Giuseppina Simonetti
Abbolito, Introduzione di



2. Mahasiwa mampu mengetahui
perkembangan baru Kristiani
setelah kebebasan

3. Mahasiswa mampu mengetahui
alasan dan ajaran skisma donatisme
di Afrika Utara

Bruno Luiselli. Roma: Città
Nuova, 1987..

14 Pertemuan 14
Arius dan Konsili Nicea:
Subordinasi

Mahasiwa mampu mengerti alasan
kelahiran Konsili Nicea dan ajaran
subordinasi Arius
Indikator:
1. Mahasiwa mampu menerangkan

alasan kelahiran Konsili Nicea dan
latarbelakangnya

2. Mahasiwa mampu menerangkan
ajaran Arius subordinasi

3. Mahasiswa bisa menerangkan
akibat dari ajaran subordinasi
terhadap Kristiani, terlebih
ajarannya

1. Dosen menerangkan alasan kelahiran
Konsili Nicea dan latarbelakangnya

2. Dosen menerangkan ajaran Arius
subordinasi

3. Dosen menerangkan akibat dari ajaran
subordinasi terhadap Kristiani, terlebih
ajarannya

2 JP Evagrius di Epifania. Storia
ecclesiastica, (Colanna di
testi patristici, 141),
Introduzione, traduzione e
note a cura di Filippo
Carcione. Roma: Città Nuova,
1998.

15 Pertemuan 15
Arius dan Konsili Nicea:
Konsili Nicea dan
setelah Konsili Nicea

Mahasiwa mampu mengerti ajaran
Konsili Nicea dan perkembagnan
kristologis sesudahnya
Indikator:
1. Mahasiwa bisa menerangkan ajaran

Konsili Nicea yang menentang
subordinasi

2. Mahasiwa mampu menerangkan
akibat dari subordinasi, terlebih
berkaitan dengan dogma

3. Mahasiswa mampu menerangkan
hubungan konsili Nicea dengan
kristologi saat ini, termasuk di
dalam liburgi

1. Dosen menerangkan ajaran Konsili
Nicea yang menentang subordinasi

2. Dosen menerangkan akibat dari
subordinasi, terlebih berkaitan dengan
dogma

3. Dosen menerangkan hubungan konsili
Nicea dengan kristologi saat ini,
termasuk di dalam liburgi

2 JP Teodore di Cirro. Storia
ecclesiastica, (Colanna di
testi patristici, 154),
Introduzione, traduzione e
note a cura di Antonio
Gallico. Roma: Città Nuova,
2000.



16 Pertemuan 16
UAS

Mahasiswa memapu menjelasakan soal-
soal UAS dalam bentuk tulisan atau
lisan. Jika ada mahasiwa tidak hadir
dengan alasan yang benar, maka ia
diberi ujian susulan dalam bentuk lain

Dosen memberikan soal-soal Ujian Akhir
Semester untuk dikerjakan mahasiswa. Jika
ada mahasiswa tidak bisa mengikuti UAS
dengan alasan yang benar, maka dosen
memberikan ujian susulan dalam bentuk
lain

2 JP

Dr. Edison R.L. Tinambunan


