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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. 

http://www.sabdaweb.sabda.org/bible/verse/?c=4&v=18


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. 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Qumans&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/251
http://it.wikipedia.org/wiki/17_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/357


 

 

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. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diego_Vel%C3%A1zquez


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). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Planet
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumbu_Bumi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Orbit_Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Matahari
http://id.wikipedia.org/wiki/Rotasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bintang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jam
http://id.wikipedia.org/wiki/Menit
http://id.wikipedia.org/wiki/Detik
http://id.wikipedia.org/wiki/Jam
http://id.wikipedia.org/wiki/Tahun
http://id.wikipedia.org/wiki/Hari
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Revolusi_Bumi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sumbu&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Tahun_kabisat


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. 

 


