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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 
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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. 

http://www.scrollpublishing.com/store/Didache-text.html
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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. 
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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. 

 



 

 

38 

 

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 



 

 

43 

 

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 



 

 

44 

 

 

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 



 

 

45 

 

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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