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Kata Pengantar

Ada masa-masa di mana saya berniat untuk menulis sebuah deskripsi mengenai theologi Martin Luther. Pada bulan Oktober tahun 1955, saat saya
sedang melakukan studi tentang konsep Luther mengenai akal dan iman,1
Paul Althaus menyarankan bahwa saya kelak harus menulis sebuah buku
murni dari sudut pandang seorang sejarawan gereja. Setelah akhir tahun
enam puluhan, saya sering berceramah mengenai theologi Luther dan
selalu berkutat pada deskripsi tentang asal mula dan pembentukan lebih
lanjut dari theologi Reformasinya. Namun karena tuntutan perkembangan
universitas-universitas di Jerman setelah tahun 1968, dan terlebih lagi fakta
bahwa sejak 1969 saya tidak memiliki asisten dan bahkan harus bekerja
tanpa bantuan dalam hal pengoreksian tulisan, maka saya terus menunda
realisasi dari rencana saya ini. Hanya setelah saya pensiun di musim semi
1992, baru saya akhirnya dapat mencurahkan seluruh energi saya untuk
menuntaskan deskripsi ini.
Berbeda dengan deskripsi-deskripsi sebelumnya tentang theologi Luther
oleh para ahli sistematika, khususnya di tahun enam puluhan, deskripsi ini
memiliki genre yang spesial. Deskripsi ini adalah deskripsi pertama yang
mengevaluasi theologi Luther dalam konteks perkembangan historisnya
serta dalam konteks theologi sistematiknya. Dalam menelusuri perkembangan historisnya, studi ini mengangkat perdebatan-perdebatan Luther
dengan tradisi-tradisi yang penting baginya seiring dengan perkembangan
theologinya dalam konteks berbagai macam kontroversi yang terjadi yang
mengarahkan kepada disputasinya dengan golongan Antinominian. Dalam
telaah sistematiknya, studi ini memiliki struktur yang relatif konservatif
dan untuk model pembahasan berganda ini, saya terinspirasi oleh apa yang
dikerjakan oleh Julius Köstlin sejak tahun 1863.2
Deskripsi ini memiliki keunggulan khusus lainnya. Untuk pertama
kalinya, deskripsi ini menggambarkan sikap Luther terhadap orang-orang
1 Ratio und Fides: Eine Untersuchung über die Ratio in der Theologie Luthers, FJDG 8 (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1958).
2 Julius Köstlin, The Theology of Luther in Its Historical Development and Inner Harmony, terj.
Charles E. Hay (Philadelphia: Lutheran Publication Society, 1897).
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Yahudi dalam lingkup keseluruhan evaluasi theologinya. Setelah penganiayaan yang mengerikan terhadap orang Yahudi selama Reich Ketiga (rezim
Nazi Jerman dari 1933-1945), dan meningkatnya perbincangan mengenai
sikap Luther terhadap mereka pada dekade-dekade terakhir, maka tugas
untuk membahas tema ini tampaknya tak dapat terhindarkan. Alasan
mengapa hal tersebut muncul pada bagian akhir buku ini adalah untuk menunjukkan bahwa sikap Luther terhadap orang-orang Yahudi adalah sebuah permasalahan theologis yang sifatnya minor dan bukan sama sekali
merupakan bagian dari tema sentralnya.
Selama proses pemeriksaan final naskah, muncul beberapa literatur
penting yang tidak dapat saya sebutkan. Setidaknya, ada dua karya yang
dapat disebutkan di sini: pertama, Cajetan et Luther en 1518: Edition,
traduction et commentaire d'Augsbourg de Cajetan oleh Charles Morerod, OP,
dalam Cahiers oecumeniques 26, 2 jld. (Fribourg: Éditions Universitaires,
1994). Berikutnya, Leif Grane, Martinus Noster: Luther in the German Reform
Movement 1518-1521, VIEG 155 (Mainz: P. von Zabern, 1994). Saya senang
berada dalam posisi yang secara esensial yang sama dengan Morerod dalam penafsiranan terhadap pemeriksaan Luther di hadapan Cajetan. Berkaitan dengan pentingnya investigasi yang dilakukan Grane, investigasiinvestigasi tersebut telah memberikan sebuah evaluasi yang baru terhadap
Luther dari lingkaran teman-teman dan rekan-rekan kerjanya.
Buku yang ditulis oleh Schwertner memberikan dasar untuk singkatansingkatan yang ada: Siegfried Schwertner, Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete (Berlin/New York: de Gruyter, 1974).
Dapat ditambahkan bahwa singkatan HdB-DThD berarti Handbuch der
Dogmen- und Theologiegeschichte, ed. Carl Andresen, 3 jld. (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1980-84).
–BERNHARD LOHSE
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Survei dari Deskripsi-Deskripsi Sebelumnya
Usaha untuk mendeskripsikan theologi seseorang yang penting dari masa
lalu memerlukan beberapa penjelasan awal terkait kemungkinan-kemungkinan dan kesulitan-kesulitan apa saja yang dapat muncul dari upaya
semacam ini. Akhirnya, upaya ini mudah sekali terjatuh ke dalam bahaya
memberikan kepada pemikiran sang theolog suatu kecenderungan sistematik yang lebih cocok dengan sang penafsir daripada orang yang ditafsirkan.
Pada kenyataannya, adanya bahaya semacam ini dapat terlihat hanya
dengan mengamati bahwa reproduksi theologi seseorang dari masa lalu
sering kali begitu bervariasi sehingga membuat kita bertanya-tanya apakah
theolog yang samakah yang sebenarnya sedang dideskripsikan. Kita hanya
perlu membandingkan beberapa deskripsi dari theologi, katakanlah, Origen
atau Augustinus atau Thomas Aquinas untuk menyadari adanya kesulitankesulitan dan bahaya-bahaya dari upaya semacam ini. Sehubungan dengan
Luther, deskripsi-deskripsi dari theologinya kadang kala begitu beragam
sehingga pertanyaan yang muncul adalah apakah sang penafsir ada dalam
bahaya tertentu berupa meletakkan dasar theologi sistematik yang tidak
tepat bagi sang reformator dan mengenakan dasar itu kepada Luther secara
tidak kritis dan tanpa perenungan.
Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang kebal dari bahaya tersebut.
Oleh karena itu, tidak bisa tidak bahwa siapa pun yang bermaksud untuk
mereproduksi karya theologi orang lain harus menyadari masalah-masalah
ini, paham benar akan presuposisi-presuposisi mendasar apa sajakah yang
harus dijernihkan, dan sadar akan presuposisi-presuposisi orang itu sendiri
dalam melakukan reproduksi karya theologi. Sebuah survei singkat mengenai presuposisi-presuposisi dan dorongan-dorongan motivasi yang ada di
balik beberapa pembacaan terkenal terhadap theologi Luther dapat memberikan bukti mengenai adanya kesulitan untuk mendistorsi theologinya.
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Keseluruhan deskripsi tentang theologi Luther secara ekstensif telah
disampaikan sejak awal paruh kedua abad kesembilan belas. Theodosius
Harnack adalah orang pertama yang melakukan upaya semacam itu. Dia
secara khusus ingin menguraikan mengenai doktrin pendamaian (atonement) dan penebusan (redemption), dan di dalam melakukannya tidak diragukan bahwa ia secara tepat telah menekankan sebuah poin utama dalam
pemikiran Luther. Di sisi lain, dalam tradisi konservatif Lutheranisme dari
negeri asalnya, Baltik, ia secara tidak langsung berusaha untuk menentang
kecenderungan-kecenderungan tertentu kepada penolakan dogmatika pada
masanya, kapan saja ketika ia mengenalinya. Dalam kata pengantar di jilid
kedua dari presentasinya, ia secara terperinci membantah penilaian
Albrecht Ritschl terhadap Luther dan menunjukkan perbedaan penting
yang menurut pendapatnya, intinya, ada di antara Luther dan Ritschl.
Upaya awal untuk menghadirkan keseluruhan deskripsi ini menunjukkan
bahwa reproduksi terhadap theologi Luther hampir tidak dapat dilakukan
secara independen dari pergerakan-pergerakan theologis dan perdebatanperdebatan yang di dalamnya penafsir berada.
Sikap kritis terhadap zaman yang melampaui deskripsi yang seharusnya diberikan tentang Luther tidaklah selalu tampak jelas dalam kasus
Harnack. Namun, tidak diragukan bahwa setiap deskripsi theologi Luther
setidaknya terkait dengan sebuah fakta bahwa ada penulis yang ingin mengemukakan gagasannya secara personal, sehingga beberapa deskripsi mengenai Luther sesungguhnya jelas adalah pernyataan pribadi dari sang
penulis.1 Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak theolog Injili tiba di
sudut pandang mereka sendiri ketika berurusan dengan theologi Reformasi
Luther. Akibatnya, bagi banyak mereka, perbedaan antara sudut pandang
mereka sendiri dan gambaran theologi tentang Luther sulit bagi mereka untuk membedakannya.
Reinhold Seeberg, seperti Harnack, muncul dari kalangan Lutheranisme Baltik dan pada dasarnya dicap sebagai seorang antirasionalistik, sikap
“positif” terhadap warisan Reformasi. Pandangannya tentang Reformasi diletakkan pada keseluruhan gambaran yang dia dapatkan dari sejarah dogma.
Seeberg memberi penjelasan tentang posisi Reformasi dari sudut pandang
sejarah dogma dan agama, yang menunjukkan bahwa dalam pertentangan
antara Luther dan Roma yang menjadi persoalan utama adalah konflik antara
semangat Jerman melawan Romanisme Katolik. Sejauh ini, hanya Reformasi
1 Lihat Ernst Bizer, “Neue Darstellungen der Theologie Luther,” ThR NF 31 (1965/1966),
316-49; lihat juga Bernhard Lohse, “Zur Struktur von Luthers Theologie; Kriterien einer
Darstellung der Theologie Luthers” (1985), dalam Lohse, Evangelium in der Geschichte: Studien
zu Luther und der Reformation, ed. Leif Grane, Bernd Moeller, dan Otto Hermann Pesch
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1988), 237-49.
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yang merapikan pusat gaya tarik yang ada dan yang juga bertentangan
dengan Yunani kuno dan Gereja Latin, proses yang sesungguhnya sudah
dimulai di Abad Pertengahan Jerman. Posisi pembacaan Seeberg terhadap
theologi Luther ini terus-menerus mengemuka. Di sisi lain, ia mengajukan
sebuah presentasi yang memiliki orientasi yang erat dengan sumber-sumbernya, itulah mengapa karyanya masih dihargai sampai dengan hari ini.
Dimulainya penelitian tentang Luther yang lebih baru secara umum
diawali dari investigasi penting Karl Holl pada awal abad kedua puluh.
Signifikansi dari penelitian dan interpretasi Holl terutama adalah fakta
bahwa ia adalah orang pertama yang melakukan rujukan secara komprehensif kepada ceramah-ceramah awal Luther setelah tahun 1513, ceramah
yang berangsur-angsur muncul pada akhir abad kesembilan belas. Theologi
mula-mula Luther sekarang bisa diteliti secara lebih intens daripada apa
yang dimungkinkan sebelumnya. Bagaimanapun juga, dari pilihan tematema yang terlampir di berbagai esainya, Holl dengan cukup sadar dan
tanpa henti mengambil posisi terhadap perdebatan yang terjadi saat itu, terutama selama Perang Dunia I dan tahun-tahun setelah 1918.2
Keterkaitan antara potret theologi Luther dan posisi theologis seseorang cukup jelas terutama dalam deskripsi yang disampaikan oleh para
ahli sistematika seperti Paul Althaus, Friedrich Gogarten, Rudolf Herrmann,
atau Hans Joachim lwand. Althaus dan Gogarten dapat mempublikasikan
presentasi mereka sendiri, sementara editor yang dibutuhkan untuk merevisi naskah mereka diserahkan kepada Herrmann dan Iwand. Dalam
setiap upaya penginterpretasian terhadap Luther, terutama berhubungan
dengan topik-topik seperti hukum Taurat dan Injil, doktrin dua kerajaan,
etika politik, dan telaah akan pentingnya tradisi dogmatik bagi Luther,
garis konvergen antara waktu dari sejarah theologis dan politik dapat
dengan mudah ditarik. Pada Gogarten, hubungan kepada bangkitnya
theologi dialektis awal dapat dengan jelas terlihat; pada Althaus, kedekatan
gagasannya dengan “wahyu utama;” sementara pada Herrmann, perhatiannya untuk memperjelas konsep-konsep theologi sistematik dasar; dan pada
Iwand, asosiasinya dengan titik berangkat theologis Barth sekalipun
mereka berbeda dalam hal hukum Taurat dan Injil. Namun demikian,
setiap ahli sistematika memiliki caranya masing-masing untuk memisahkan
antara pandangan mereka tentang Luther dengan posisi theologi mereka
masing-masing.

2 Lihat Bernhard Lohse, Martin Luther: An Introduction to His Life and Works, terj. Robert C.
Schultz (Philadelphia: Fortress Press, 1986), 225-27.
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Di antara para sejarawan gereja, sebagaimana yang telah dipaparkan
tentang Holl, kedekatan hubungan antara posisi theologis seseorang dengan penginterpretasian orang tersebut terhadap Luther jelas tak dapat terelakkan. Hal ini benar adanya terutama pada Emanuel Hirsch dan Ernst
Wolf, keduanya memulai penelitian mereka tentang Luther sebagai sejarawan gereja, yang kemudian, karena secara khusus dipengaruhi oleh perjumpaan mereka dengan theologi Reformasi Luther, ujungnya malah
beralih kepada disiplin theologi sistematik. Apa yang menakjubkan dari
semuanya ini adalah bahwa baik Hirsch, yang akhirnya menekankan pada
pengalaman religius menurut terang teka-teki takdir yang tak dapat dimengerti, maupun Wolf, yang membaca theologi Luther dan menempatkan
pemberitaan akan Kristus di bagian pusat, dapat mengarah kepada Luther.
Kita mungkin bertanya bagaimanakah mungkin bahwa dua orang dari
posisi theologis yang luar biasa berbeda itu dapat berutang pemikiran
kepada sang reformator. Namun, tetap harus diakui bahwa baik Hirsch
maupun Wolf memiliki keistimewaan khusus, mereka tidak hanya ahli sistematika tetapi juga sebagai pakar Luther. Fakta ini seharusnya memperingatkan kita agar kita tidak terlalu cepat memberikan kepada sang reformator suatu arahan kepada theologi sistematik tertentu tanpa sama sekali
memberikan dukungan untuk hal tersebut.
Upaya Reinhold Weier dalam mengetengahkan pemahaman theologi
Luther layak mendapatkan perhatian. Weier membicarakan pemikiran
Luther tidak dengan pendekatan sistematik tetapi historis, dan hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Luther menggunakan aspek-aspek
yang penting dari tradisi, tetapi ia juga menghadirkan pemikiran-pemikiran
seperti konflik batiniah (Anfechtung) atau sorotan baru atas theologia crucis
dan menjadikan dua hal tersebut penting bagi keseluruhan pemahaman
theologi Luther. Bagaimanapun juga, usaha untuk mendiskusikan pemahaman theologi Luther, dalam perbandingan dengan posisi yang lebih lama
dan kontemporer, mungkin sulit digambarkan dengan contoh individual,
dan memerlukan riset yang lebih mendetail daripada apa yang Weier lakukan.3 Di satu sisi, pemaparan Weier menunjukkan bahwa asosiasi Luther
dengan tradisi layak untuk dipertimbangkan. Di sisi lain, signifikansi dari
sikap kritisnya terhadap banyak posisi yang lebih lama dan kontemporer
tidak dapat dipandang berlebihan.

3

Lihat ulasan Lohse terhadap buku Weier, ThLZ 103 (1978), 125-27.
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Alternatif: Deskripsi Historis-Genetik atau Sistematik
Deskripsi-deskripsi sebelumnya yang telah dipublikasikan telah memberikan, baik pemahaman historis-genetik maupun sistematik dari theologi
Luther. Mayoritas sarjana memilih metode yang pertama, sementara metode kedua sesekali saja digunakan.
Deskripsi sistematik terdapat antara lain dalam karya Theodosius
Harnack, Reinhold Seeberg, Erich Seeberg, Philip S. Watson, Paul Althaus,
Gerhard Ebeling dalam bukunya Luther: An Introduction to His Thought,
dalam karya Lennart Pinomaa, Friedrich Gogarten, Rudolf Herrmann, Hans
Joachim Iwand, Ulrich Asendorf, dan Karl-Heinz zur Mühlen. Apa yang
aneh dari semuanya ini adalah tidak ada satu pun dari para penulis ini
yang berusaha memberikan penjelasan terhadap theologi sistematik yang
mereka kenakan kepada Luther, atau secara kritis menjauhkan hal tersebut
dari berbagai pemahaman lain dari theologinya. Dengan percaya diri,
setiap theologi sistematik yang dikenakan kepada Luther dianggap sebagai
yang satu-satunya memadai, tanpa ada penjelasan apa pun mengenai
kesimpulan tersebut. Di sisi lain, pembacaan cepat yang teliti terhadap berbagai macam struktur dari presentasi-presentasi sistematik ini menunjukkan bahwa hampir tidak mungkin ada dua pemahaman yang dapat sepakat
bahkan dalam persoalan-persoalan yang sifatnya mendasar. Perbedaanperbedaan dalam mengevaluasi theologi Luther sesungguhnya tidak hanya
berkenaan dengan bervariasinya titik berangkat yang berbeda, tetapi juga
posisi dan pengaturan dari kompleksitas penting yang ada dalam pengajaran theologi seseorang.
Beberapa pertanyaan muncul di sini. Bahwa dalam mendeskripsikan
theologi Luther sebagai keseluruhan, terobosan Reformasinya dan dengan
demikian doktrin Reformasi mengenai pembenaran (justification) harus
diasumsikan menempati tempat yang sentral, hal itu sudah tidak perlu
diperdebatkan lagi. Akan tetapi, apakah kita harus menjadikan hal tersebut
sebagai titik berangkat kita dan di atas dasar itu juga kita menjejalkan
seluruh permasalahan lainnya ke dalam sebuah sistematik? Ataukah ketika
kita berhadapan dengan sebuah doktrin penting, ujungnya harus tetap
berakhir pada tema keselamatan sebagai tujuan dan sasaran dan haruskah
tema itu selalu menjadi pusat dari semua diskusi setiap tema theologis
lainnya juga? Atau di manakah tempat dogma Trinitarian dan Kristologis
gereja kuno dalam theologi Luther?
Sangat jelas, Luther berpegang teguh pada keputusan-keputusan konsili yang dibuat oleh gereja kuno. Luther mengafirmasi itu semua tidak hanya dalam pengertian formal, tetapi juga menghormati seluruh isinya.
Begitu juga, terlepas dari berbagai disputasi dalam kontroversinya, teruta-
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ma dengan Roma, permasalahan-permasalahan yang bersentuhan dengan
doktrin Trinitarian dan Kristologilah yang melatarbelakanginya. Di sisi lain,
Luther dapat menunjukkan bahwa doktrin Trinitas dan Kristologilah yang
menjadi dasar atau pusat. Apakah pengaruh yang pernyataan-pernyataan
tersebut miliki dalam upaya melekatkan sebuah theologi sistematik tertentu
kepada Luther? Hal ini memang berada di luar disputasi bahwa Luther
hampir selalu menyusun berbagai tulisan, kritik, opini, dan bahkan risalahrisalahnya dalam konteks kontroversi tertentu yang terjadi. Namun, haruskah usaha pemahaman sistematik terhadap theologi Luther secara keseluruhan, menyasar pokok-pokok kontroversi tersebut, ataukah kita perlu
benar-benar mengingat bahwa pertanyaan-pertanyaan di balik keputusankeputusan mendasar yang dibuat hari itu memang tidak selalu didiskusikan tetapi sebenarnya selalu dipresuposisikan? Atau lebih singkatnya: Apakah kedekatan pengaruh yang dimiliki doktrin terhadap khotbah?
Sudah pasti bahwa bagi Luther pertanyaan tentang jaminan keselamatan dan khotbah mengenai hal tersebut menempati posisi sentral. Namun
walaupun begitu, bolehkah kita mengabaikan unsur doktrinal dalam theologinya yang ia tekankan pada situasi-situasi tertentu?4
Sebaliknya, ada sangat sedikit representasi-representasi historisgenetik dari theologi Luther. Pemahaman yang komprehensif dari Julius
Köstlin terhadap theologi Luther masih layak untuk mendapatkan perhatian. Pada bagian pertama, ia menguraikan theologi Luther “dalam perkembangan historisnya,” dan pada bagian kedua theologi “yang selaras dengan
batiniahnya.” Bagian pertama menekankan disputasi Luther dengan Roma,
bagian kedua mendeskripsikan survei singkat dari perkembangan lebih
lanjut doktrin Luther setelah persinggahannya di kastil Wartburg hingga
kontroversi-kontroversi yang terjadi dalam kalangan intra-Injili. Dalam
artikelnya, Die Religion in Geschichte und Gegenwart, Gerhard Ebeling menjelaskan theologi Luther dengan pendekatan genetik-historis, tanpa berusaha
memberikan penafsiran sistematik sama sekali.
Ada argumen-argumen yang penting dari kedua pendekatan tersebut
dalam mendeskripsikan theologi Luther. Di mana Luther sendiri tidak
memberikan pandangan yang komprehensif, seperti yang telah dilakukan,
misalnya, oleh Melanchthon di edisi terkemudian dari Loci Praecipui Theologici, atau Calvin dalam bukunya Institutes of the Christian Religion, sebuah
cara pandang sistematik secara menyeluruh dapat menunjukkan hubungan
antara berbagai doktrin dan dinamika internal dalam theologi Luther.
Tentu saja, kita harus waspada dan kritis terhadap konstruksi yang terlalu

4 Untuk topik ini, lihat khususnya pada Karl Gerhard Steck, Lehre und Kirche bei Luther,
FGLP 10/26 (Munich: Chr. Kaiser, 1963).
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cepat dari sebuah theologi sistematik yang dengan begitu mudahnya disematkan pada Luther.
Di sisi lain, pendekatan deskripsi historis-genetik memiliki kelebihan
melihat Luther jauh lebih saksama dalam konteks masa dan perdebatannya.
Secara khusus, sebuah pembacaan yang seperti demikian mungkin lebih
tepat dalam memberikan definisi yang akurat kepada titik berangkat theologi Luther. Dalam hal ini, tentu saja, pendekatan ini tidak akan cukup
untuk menelusuri perkembangan berbagai kontroversi dan urutan-urutan
topik dari disputasi yang terjadi. Karena pada bagian ini juga, permasalahan dari cara pandang sistematik secara keseluruhan harus dimunculkan.
Untuk alasan inilah, perlunya untuk menghubungkan dua pendekatan tersebutlah sangatlah disarankan.

Usaha untuk Menghubungkan antara
Pemaparan Historis-Genetik dan Sistematik
Jika kita menghubungkan metode historis-genetik dengan metode sistematik, maka pertama-tama kita harus terlebih dahulu berurusan khususnya
dengan masa awal Luther, sehingga theologi awal Luther beserta permulaan disputasinya dengan Roma juga dapat ditelusuri seakurat mungkin.
Usaha ini haruslah menyertakan deskripsi tentang kontroversi-kontroversi
yang terjadi berikutnya dalam disputasi-disputasi yang ada, terutama dari
tahun 1517 sampai tahun 1521, sewaktu jurang pemisah antara Roma dan
Luther semakin lebar dalam kontroversi-kontroversi tersebut, dan juga semenjak Luther mengklarifikasi dan menguraikan secara lebih jauh aspekaspek penting dari eklesiologinya dan pemahamannya tentang hukum Taurat dan Injil.
Sebelum theologi awal Luther dapat dideskripsikan, satu hal yang perlu disebutkan terkait situasi eklesiatikal-theologis pada masa sekitar tahun
1500, tidak hanya tradisi-tradisi yang penting bagi Luther saja yang harus
diuraikan, tetapi juga perubahan situasi eklesiatikal dan theologi yang
terjadi sekitar tahun 1500. Yang tidak kalah penting adalah bahwa Luther
menjadi seorang theolog pada masa yang ditandai dengan terjadinya perubahan radikal dari skolastisisme kepada humanisme. Pada akhirnya, perkembangan pribadi Luther juga harus dibuat garis besarnya dalam rangka
untuk menjernihkan titik berangkat theologi Luther.
Berikutnya mengenai konflik antara Luther dan Roma, bagian di dalam
Reformasi yang paling penting juga harus dideskripsikan, karena hal-hal ini
juga akan memimpin kepada klarifikasi dan perkembangan lebih lanjut, sedikit banyak juga berkenaan dengan pergeseran tertentu dari penekanan
theologinya. Di antaranya, klarifikasi-klarifikasi dan perkembangan-per9
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kembangan ini berkaitan dengan konsep hukum Taurat dan Injil; kepastian
relasi antara huruf yang tertulis dan Roh, dan juga apa yang dinamakan
prinsip Reformasi mengenai Alkitab; lebih jauh, pandangan tentang otoritas
yang sementara; terakhir, dan di atas segalanya, doktrin mengenai sakramen secara umum dan pandangan tentang Perjamuan Kudus secara khusus. Tentu saja, berdasarkan status riset saat ini, tidak ada dari semua hal
tersebut yang dapat kita katakan sebagai perpecahan yang disebabkan oleh
perdebatan-perdebatan ini. Usaha-usaha yang lebih awal dan sering dalam
membedakan secara tajam antara Luther “muda” dan Luther “tua,”5 bahkan sampai menetapkan kapan waktu perbedaan di antara mereka, satusatunya masalah, yang secara umum telah ditinggalkan. Karena secara
keseluruhan, terdapat konsistensi dan kontinuitas yang amat banyak dari
pandangan-pandangan yang diperhatikan oleh Luther.
Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, usaha pengikhtisaran,
pengklarifikasian, dan pendefinisian sering dapat teramati dengan jelas dalam karya Luther. Terkadang dalam kontroversi-kontroversi yang ada, dia
menyinggung tema-tema baru yang sebelumnya belum pernah ia bicarakan
dengan jelas. Sebagai contoh, hanya dalam konfliknya dengan Erasmus, ia
secara eksplisit membedakan atau berurusan secara detail dengan perbedaan antara Allah yang “tersembunyi” dan Allah yang “mewahyukan” diriNya. Dalam kontroversi Perjamuan Kudus dengan Zwingli, ia lebih jauh
mengembangkan Kristologinya dalam membahas apa yang disebut doktrin
ubikuitas, yaitu konsep dari natur manusiawi yang ditinggikan dari Kristus
yang ada di mana-mana. Atau, menjelang akhir abad keenam belas, dalam
perdebatannya dengan apa yang disebut golongan Antinomian, ia menelaah secara lebih detail atau lebih tepat pengembangan aspek-aspek tertentu
yang ada dalam perbedaan antara hukum Taurat dan Injil. Jadi, secara substansial dapat dikatakan bahwa Luther mengemukakan theologinya dalam
konteks disputasi-disputasi tertentu yang dia hadapi. Ia hampir tidak
pernah mampu menguraikan atau menulis risalah terpisah dari konflikkonflik yang terjadi pada saat itu. Ia menganggap pengujian kritis terhadap
khotbah dan doktrin sebagai tugas yang mutlak dari pekerjaan theologinya
sendiri. Dalam menggambarkan theologi Luther secara keseluruhan, hampir tidak seorang pun yang dapat melebih-lebihkan pentingnya fakta ini.
Belum pernah ada seorang theolog dengan begitu kritis berhadapan dengan
posisi lain seperti yang dilakukan Luther pada abad keenam belas. Reformasi pertama-tama ingin menjelaskan bahwa theologi harus menjalankan
fungsi kritis terhadap pengajaran dan pemberitaan gereja. Dan, dengan
caranya sendiri, theologi tradisional dipaksa untuk mengambil sebuah
5

Untuk topik ini, lihat Lohse, Martin Luther, 152-54.
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posisi terhadap perubahan situasi yang terjadi ini dan mengambil tempatnya dalam pertempuran pendapat setiap harinya.
Bagaimanapun juga, tidaklah cukup untuk mendeskripsikan theologi
Luther dalam konteks berbagai macam kontroversi yang terjadi. Kita perlu
sadar bahwa Luther selalu mengembangkan pandangannya dari sebuah
titik pijak yang sepenuhnya telah dia pikirkan dan secara sistematis ia
refleksikan. Sekalipun ia tidak pernah mempublikasikan sebuah dogmatika,
ia pernah mempublikasikan sejenis dogmatika secara garis besarnya, sebagai contoh, dalam Katekismus Besarnya pada tahun 1529. Dalam tulisantulisannya seperti On the Councils and the Church (tahun 1539), atau dalam
risalah polemiknya yang keras Against Hanswurst (tahun 1541), ia sedikit
banyak secara mendalam menelaah pokok-pokok doktrin yang spesifik.
Untuk memahami theologi Luther, seseorang akhirnya haruslah mengusahakan pandangan kepada theologi sistematik yang sifatnya menyeluruh.
Namun, pentingnya doktrin bagi Luther tidak dapat dipandang berlebihan. Dalam The Sacrament of the Body and Blood of Christ against the
Fanatics (tahun 1526), ia mengemukakan signifikansi dari doktrin sakramen
secara ideal. Di sini ia menyatakan bahwa dalam Perjamuan Kudus ada dua
hal yang harus diketahui dan diberitakan: pertama, apa yang seharusnya
orang percaya, yaitu, objectum fidei, karya atau hal yang harus dipercayai
atau yang kepadanya seseorang harus bersandar; kedua, iman itu sendiri
atau fungsinya, yaitu, bagaimana agar apa yang dipercaya secara tepat
diterapkan. Yang pertama berada di luar hati dan diselenggarakan secara
eksternal di depan mata kita, yaitu, sakramen, tentang apa yang kita
percaya bahwa tubuh dan darah Kristus benar-benar di dalam roti dan
anggur. Yang lainnya ada di dalam hati. Ia tidak dapat menunjukkan dirinya sendiri dan terkandung dalam bagaimana hati harus bersikap terhadap
sakramen eksternal. Luther kemudian melanjutkan: “Sampai sekarang saya
belum memberitakan banyak tentang bagian pertama, namun yang telah
disinggung adalah yang kedua, yang juga merupakan bagian yang terbaik.
Akan tetapi karena bagian pertama sekarang sedang diserang oleh banyak
orang, dan para pengkhotbah, bahkan mereka yang dianggap terbaik, terpecah belah menjadi faksi-faksi terkait hal ini ... waktu-waktu yang seperti
ini menuntut saya untuk mengatakan sesuatu mengenai hal ini juga.”6
Dalam teks ini, Luther pertama-tama mengonfirmasi bahwa ia selalu
mengembangkan theologinya dalam relasi dan perdebatannya dengan berbagai pertanyaan yang ada pada masanya. Jelas, kita harus selalu memperhatikan hal-hal yang secara implisit tidak diungkapkan tetapi secara faktual

6

LW, jld. 36, hlm. 335. WA 19, 482, 25-483, 19.
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diasumsikan, dan akibat yang memiliki pengaruh yang kuat menjadi dasar
bagi argumen theologis yang ada.
Dalam upaya untuk memahami sistematik dari theologi Luther, asumsiasumsi Luther haruslah dipertimbangkan dan ditimbang dengan tepat.
Keniscayaan semacam ini, tampak dari signifikansi khusus akan pentingnya penempatan dogma-dogma gereja kuno, seperti doktrin Trinitas dan
Kristologi. Secara keseluruhan, dogma gereja kuno tidak pernah menjadi
permasalahan antara sengketa Luther dan Roma, meskipun di sana sini ada
penekanan yang bervariasi. Jadi, ada keadaan-keadaan di mana diperbolehkan bahwa sebuah presentasi sistematik yang ingin memperjelas struktur theologi Luther harus mengemukakan pokok-pokok dan aspek-aspek
yang lebih gamblang daripada apa yang tampaknya sesuai dengan tahap
awal tulisan-tulisan Luther. Secara lebih lugas: Jika Luther menyusun
sebuah dogmatika seperti yang dilakukan oleh Melanchthon atau Calvin,
tidakkah ia akan melakukannya dengan cara yang sama dengan mereka
dalam menyusun dan mengatur materinya? Ataukah ada alasan-alasan
yang mendukung bahwa ia akan menghasilkan sebuah struktur yang sepenuhnya berbeda kepada dogmatikanya?
Tampaknya bahwa jika ada sebuah dogmatika yang dihasilkan dari
tangan Luther, dogmatika itu tidak akan berbeda dari orang lain dalam
struktur dan komposisi, terkecuali dalam penelahaan terhadap doktrindoktrin yang sifatnya individual. Jadi, yang pertama-tama mungkin tepat
adalah terlebih dahulu mendiskusikan masalah-masalah yang berkaitan
dengan pemahaman Luther akan Alkitab dan hubungan antara iman dan
akal, dan baru kemudian dalam penyusunan yang lebih “konservatif” didiskusikan topik-topik utama dogmatika.
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