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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Teologi Kontemporer adalah cabang ilmu yang tidak akan pernah ada akhirnya, 

sebab pelajaran ini menyangkut berbagai aliran di dalam dan disekitar gereja, mulai 

dari yang sudah lalu hingga yang sedang/sudah berkembang pada zaman sekarang ini. 

Walaupun penekanan pelajaran ini adalah teologi yang sedang berkembang di zaman 

ini, tetapi pelajaran sejarahnya adalah pokok yang penting untuk memahami arah dan 

akhir suatu denominasi. 

Kelompok teologi Liberal merupakan salah satu isu yang sering 

diperbincangkan di dalam pelajaran ini, selain gerakan Kharismatik, Protestan dan 

Kalvinisme. Hal ini diakibatkan pengaruhnya yang sangat besar terhadap kekristenan 

itu sendiri. Teologi Liberal juga dianggap sangat penting dibahas, karena mereka 

mencoba merekonsiliasi aspek rohani dan aspek sekuler (ilmu pengetahuan). Banyak 

teolog setuju bahwa pandangan teologi Liberal ini adalah tidak sesuai dengan Alkitab, 

sehingga mereka tidak sudi dikategorikan seorang Liberal, walaupun sebagian doktrin 

Liberal sudah dianutnya. 

Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas, inti dari penyebab munculnya 

kelompok teologi Liberal ini. Sehingga dengan pemahaman ini, penulis berhadap para 

pembaca akan mengetahui dengan baik, bagaimana cara mengatasinya dan 

merumuskan suatu sistem untuk menekan populasinya di abad keduapulu satu ini. 

Akhir kata, penulis berharap agar tulisan ini dapat menjadi saluran berkat bagi 

pembaca dan semakin peka terhadap semua isu-isu kekristenan. 



2 

 

BAB II 

INTI PENYEBAB MUNCULNYA KELOMPOK TEOLOGI 

LIBERAL 

 

2.1. DEFINISI 

Kelompok teologi liberal adalah kelompok teologi yang muncul pada abad 

ketujuh belas dan delapan belas. Pada periode sajarah ini ada suatu masa yang sangat 

terkenal dengan istilah masa pencerahan. Tetapi masa ini tidak sungguh-sungguh 

memberikan pencerahan bagi umat manusia, melainkan sebaliknya yaitu menambah 

kegelapan dengan menolak wahyu ilahi yang merupakan satu-satunya pencerahan 

yang sejati.
1
 

Teologi Liberal juga merupakan hal yang secara umum sama dengan modern-

isasi, yang menekankan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan, dan berusaha untuk 

merekonsiliasi ilmu pengetahuan dan Alkitab.
2
 Orang-orang yang ingin disebut hebat, 

pintar atau berpendidikan secara duniawi cenderung untuk masuk jajaran kelompok 

teologi Liberal ini. Para Liberalis mengatakan bahwa mujizat harus diuji berdasarkan 

akal sehat manusia. Tidak boleh lagi seseorang dipaksa untuk percaya dan menerima 

cerita-cerita di dalam Alkitab sebagai sesuatu yang otentik. Orang harus berpikir 

untuk dirinya sendiri terlepas dari hal-hal yang dinyatakan sebagai wahyu ilahi. 

Kelompok seperti inilah yang disebut sebagai kelompok teologi Liberal. 

 

 

 

                                                        
1  Ernest D. Pickering, The Tragedy of Compromise, (Greenville, South Carolina: Bob Jones 

University Press, 1994), hlm. 1 
2  Paul Enns, The Moody Handbook of Theology 2 (Malang: Literatur SAAT, 2010), hlm. 195. 
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2.2. PENGAJARAN TEOLOGI LIBERAL 

Dengan bangkitnya sistim pemikiran baru yang disebut sebagai masa 

pencerahan, maka orang-orang semakin bebas berpikir dan akhirnya merasionalisa-

sikan segala sesuatu, termasuk Alkitab. Demikianlah pandangan teologi Liberal 

tersebut menjamur mulai abad ketujuh belas dan delapan belas. Mereka menciptakan 

pokok-pokok iman yang bertentangan dengan doktrin kekristenan, sehingga 

mengakibatkan kelompok ini pantas untuk diwaspadai. 

Ernest D. Pickering, sebagaimana telah dikutip sebelumnya, mendaftarkan 

setidaknya ada sembilan poin yang mencirikan pokok iman (pengajaran) dari sistim 

teologi liberal ini, yaitu: 

1. A rejection of the historic Christian doctrine of biblical inspiration. 

2. A tolerance of all views that come from within the religious community. 

3. An emphasis upon the validity of human experience over the revealed truth of God. 

4. A denial of the absolute and unique deity of Christ. 

5. An emphasis on the dignity and goodness of man 
6. A rejectionof the total depravity of man and the resultantnecessity of the new birth. 

7. An evolutionary concept of the origin of all things as opposed to a creationist view. 

8. A rejection of the supernatural interventions of God in human history. 

9. An emphasis upon the social gospel, that is, that the main mission of the church is to 

correct societal ills. Sin is essentially social and thus salvation must involve the 

correction of these social problems.3 

 

Terjemahan bebasnya, 

1. Menolak doktrin Kristen yang historis tentang inspirasi Alkitab. 

2. Toleransi terhadap semua pandangan yang berasal dari kelompok-kelompok agama. 

3. Menekankan keabsahan pengalaman manusia atas wahyu kebenaran Allah. 

4. Menolak keillahian Kristus yang absolut dan unik. 
5. Menekankan martabat dan kebaikan manusia. 

6. Menolak kebobrokan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, sehingga sangat 

membutuhkan kelahiran baru. 

7. Mempertahankan konsep bahwa segala sesuatu berasal dari evolusi yang 

bertentangan dengan pandangan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah sekali jadi. 

8. Menyangkal campur-tangan supranatural Allah terhadap sejarah manusia. 

9. Menekankan injil sosial,yakni bahwa misi utama dari gereja adalah mengoreksi 

penyakit-penyakit sosial. Dosa pada dasarnya adalah masalah sosial, sehingga 

keselamatan harus mencakup koreksi terhadap permasalahan-permasalahan sosial 

tersebut. 

 

Oleh karena itu, pandangan dari teologi Liberal adalah serangan terdahsyat 

terhadap kekristenan yang menghilangkan pemikiran tentang Allah. Pokok keperca-

yaan Liberal ini telah menghancurkan iman kekristenan di seluruh dunia. Sangat 

                                                        
3  Ernest D. Pickering, hlm. 3 
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banyak orang yang telah terjangkit oleh virus ini, sebab pemikiran ini kelihatannya 

keren dan sifatnya relevan untuk zaman ini. Tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia 

yang menimbulkan sistim teologi ini, yaitu misalnya Friedrich Schliermacher (1763 – 

1834), Albrecht Ritschl (1882 – 1889), Adolph Von Harnack, Horace Bushnell (1802 

– 1876), dan Walter Rauschenbusch (1861 – 1918) adalah justru kemunduran iman 

yang sangat jauh.
4
 

Alkitab telah mencatat keadaan manusia akhir zaman, dengan berkata bahwa 

manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi pefitnah, tidak mempedulikan 

agama, tidak berpikir panjang, berlagak tahu dan lebih menuruti hawa nafsunya 

daripada menuruti kehendak Allah (2 Timotius 3:1-5). Inilah yang sedang digenapi 

para pelopor teologi Liberal, yaitu berlagak tahu dan melawan kehendak Allah, dan 

lebih mencintai dirinya sendiri. 

Orang Kristen harus gencar dan penuh semangat untuk memerangi tindakan 

melemahkan Alkitab dan Allah dengan argumentasi dan diskusi agar iman Kristen 

tidak lagi dicela dari dalam tubuh kekristenan itu sendiri. Para teolog Liberal sedang 

berupaya membuat Alkitab dan pengajaran kekristenan sepadan (sesuai) dengan 

keinginan dunia, dan usaha ini harus dilawan oleh orang-orang yang cinta kebenaran. 

 

2.3. INTI PENYEBAB MUNCULNYA KELOMPOK TEOLOGI LIBERAL 

Sedemikian dahsyat serangan yang dilancarkan oleh kelompok teologi Liberal 

ini sehingga meracuni berbagai lapisan masyarakat, baik cendekiawan dan orang 

Kristen biasa, maka seharusnya tindakan orang yang sungguh-sungguh peduli akan 

kebenaran firman Tuhan adalah melakukan perlawanan terhadap penyimpangan 

tersebut. Namun, sebelum melakukan perlawan terhadap teologi Liberal, adalah 

                                                        
4  Paul Enns, hlm.195 – 199  
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sangat baik untuk mengetahui terlebih dahulu tentang hal-hal yang menyebabkan 

munculnya kelompok teologi Liberal ini, sebab dengan pemahaman ini para pembela 

iman dapat melakukan tindakan yang tepat sesuai dengan porsinya. 

 

a. Adanya keragu-raguan terhadap Alkitab 

Inti penyebab munculnya kelopok teologi Liberal ini adalah keragu-raguan 

terhadap kebenaran firman Tuhan yang benar secara absolut. Firman Tuhan berkata di 

dalam Mazmur 11:3, “Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat 

oleh orang benar itu?” Pernyataan ini sungguh benar, sebab tanpa pemahaman yang 

baik akan kebenaran firman Tuhan akan menjerumuskan setiap orang kepada 

berbagai-bagai kesesatan. Hal inilah yang sedang menimpa kebanyakan umat Kristen 

zaman sekarang, baik generasi muda maupun tua. Mereka tidak lagi mempercayai 

Alkitab sungguh-sungguh Firman Allah yang benar secara absolut. Mereka menaruh 

kepercayaan kepada para teolog-teolog Liberal yang justru menyerang otoritas 

Alkitab dan lebih menekankan kepada asumsi-asumsi yang tidak jelas. 

Para pelopor teologi Liberal ini telah melakukan kesalahan yang sangat fatal di 

dalam kehidupan mereka, yaitu dengan tidak mempercayai Alkitab sebagai firman 

Tuhan yang benar secara Absolut. Mereka menganggap Alkitab sebagai buku biasa, 

yang tidak ada bedanya dengan buku-buku kuno lainnya. Mereka berpikir bahwa 

mujizat-mujizat dan hal-hal yang supranatural yang tertulis di dalam Alkitab tidak 

rasional. Hingga akhirnya mereka berusaha untuk menghilangkannya, dengan 

anggapan yang salah menginginkan agar orang Kristen sekarang tidak dibodohi oleh 

hal-hal yang bersifat takhyul dan mistik. 

Namun, jika dipikirkan dengan kepala yang dingin dan cermat, sebenarnya 

semua mujizat dan tanda supranatural yang terdapat di dalam Alkitab adalah sangat 
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rasional, sebab pribadi yang melakukannya adalah Allah sendiri. Allah adalah pribadi 

yang mahakuasa dan tidak ada hal yang mustahil bagi-Nya. Sehingga mujizat seperti 

berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta, lumpuh, bahkan mengubah air 

menjadi anggur dan membangkitkan orang mati adalah pekerhaa yang pantas bagi 

pribadi yang disebut Allah. Justru Allah yang tidak mampu melakukan mujizat dan 

tanda supranatural tersebutlah yang pantas untuk dicurigai gelar ke-AllahanNya. 

Oleh karena asumsi dasar para teolog Liberal ini, maka semua berita yang ada di 

dalam Alkitab menjadi tidak ada kuasa di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka 

justru menciptakan selubung di dalam hati mereka dan berusaha mendirikan 

kebenaran mereka sendiri (Roma 10:1-3). Tindakan ini adalah tindakan yang sangat 

bodoh, karena secara langsung sudah menyangkali eksistensi dan kemahakuasaan 

Allah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa roh Antikristus sedang bekerja di 

antara para penganut teologi Liberal ini, sebab selain menyangkali innerancy Alkitab, 

mereka juga menyangkali keilahian Yesus Kristus (1 Yohanes 2: 18 – 17). 

Jadi keragu-raguan yang diciptakan para teolog Liberal telah menghancurkan 

kekristenan dari dalam, dengan demikian arus penyesatan menjadi sangat efektif 

terjadi. Kekristenan sangat mungkin kuat untuk menangkis berbagai serang yang 

datang dari pihak luar, baik itu dari agama yang berbeda atau bahkan penganiayaan 

fisik sekalipun. Tetapi, serangan dari dalam menjadikan kekristenan lemah tak 

berdaya dan menjadikan generasi muda menjadi tidak mempedulikan perkara-perkara 

rohani, sebab mereka telah menganggapnya tidak populer dan agama Kristen menjadi 

sebuah kepercayaan yang tidak realistis. 
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b. Praktek Baptisan Bayi 

Praktek baptisan bayi sebenarnya merupakan salah satu titik tolak munculnya 

para penganut teologi Liberal. Seperti halnya, Alkitab mengajarkan bahwa syarat 

seseorang dibaptis adalah apabila seseorang sudah bisa memberikan pengakuan 

imannya, dan sudah sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus 

(Matius 3;1 – 8; Kisah Para Rasul 8:37), maka praktek ini seharusnya dilakukan 

seperti instruksi Alkitab. Tetapi para pendukung baptisan bayi tidak menghiraukan 

ayat-ayat didaktik yang disebutkan oleh Alkitab, mereka justru menutup mata mereka 

terhadap kebenaran-kebenaran yang sangat jelas ini, dan menccoba menciptakan 

benteng-benteng untuk mempertahankan konsep mereka yang salah. 

Hubungan baptisan bayi dengan teologi Liberal adalah bahwa baptisan bayi 

secara perlahan namun pasti akan menciptakan pribadi-pribadi yang mengaku Kristen 

tetapi tidak sungguh-sungguh lahir baru. Kelompok orang Kristen yang tidak 

sungguh-sungguh lahir baru adalah kelompok yang paling gampang untuk dihasut 

oleh Iblis. Iblis akan melakukan segala macam cara untuk menyesatkan manusia, 

apakah dengan cara meragukan hal-hal supranatural di dalam Alkitab (Liberal) atau 

justru menghidupkan kembali praktek kenabian dan rasul yang sudah tidak boleh ada 

lagi setelah Alkitab kanon (gerakan Kharismatik dan Pentakosta). Intinya, Iblis tidak 

pernah kekurangan inovasi untuk membuat orang Kristen meninggalkan asas iman 

yang benar, tetapi menciptakan sebanyak mungkin perangkap agar mereka bisa 

tersesat melalui salah satu jalan tertentu.  

Seorang Kristen yang sudah lahir baru, tentu tidak langsung mengerti semua 

misteri di dalam Alkitab, sebab memang ada bagian-bagian tertentu yang tidak perlu 

diketahui oleh manusia, yaitu hal-hal yang tersembunyi (Ulangan 29:29). Demikian 

juga tentang berbagai hal yang disinyalir sebagai pertentangan oleh para kritikus 
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Alkitab, tidak serta merta dapat dijawab secara memuaskan, tetapi sejarah membuk-

tikan bahwa kebenaran-kebenaran Alkitab selalu dapat diandalkan, baik dari segi 

rohani maupun ilmu pengetahuan. Berbagai nubuatan yang tercatat di dalam Alkitab 

yang telah digenapi secara literal seharusnya sudah mampu meyakinkan setiap orang 

Kristen untuk mengakui kekristenan adalah agama Surgawi, yang berasal dari Allah 

yang benar. 

Orang Kristen yang tidak lahir baru tidak akan terbeban jika “mengejek” orang-

orang yang memegang teguh terhadap innerancy Alkitab. Hal inilah yang sedang 

terjadi kepada para orang Kristen yang tidak lahir baru, yang diawali dengan baptisan 

bayi. 

Praktek baptisan bayi yang dilakukan oleh banyak denominasi “Kristen” saat ini 

ternyata sangat efektif untuk memasukkan mereka ke dalam kelompok Liberal. 

Liberalisme telah menjamur di masyarakat, dan juga di sekolah-sekolah teologi yang 

akhirnya menciptakan generasi yang tidak mencintai kebenaran pula. Kekristenan 

dicela dan direndahakan dengan hebat tanpa ada rasa bersalah. Kepercayaan lain tidak 

lagi dianggap sebagai suatu kepercayaan yang menyesatkan, melainkan sudah 

menganut pandangan bahwa semua agama adalah sama dan dengan cara mereka 

sendiri akan mengahantarkan mereka kepada Allah mereka. 

Pandangan ini sangat berbahaya dan menjadikan kekristenan tidak memiliki 

nilai lebih dan bahkan sama saja dengan berbagai kepercayaan lainnya. Orang yang 

belum dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, tidak akan pernah mampu untuk 

menimbang dan menguji perkara-perkara ini, sebab hal ini hanya bisa dilakukan oleh 

orang yang sudah dilahirbarukan (1 Korintus 2:15). Orang Kristen harus selalu 

merenungkan pesan yang dicatatkan oleh Raja Salomo, seorang yang paling 

berhikmat di muka bumi, oleh ilham Roh Kudus berkata “Ada jalan yang disangka 
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orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut.” (Amsal 14:12). Jika pada zaman Raja 

Salomo telah ada jalan yang disangka orang lurus (ajaran-ajaran yang salah), maka 

sangat mungkin juga jalan-jalan baru sedang atau bahkan sudah di bangun di abad 

keduapuluh satu ini. Liberalisme adalah salah satu jalan tersebut, bahkan jalan ini 

sangat lebar, mulus dan sangat mudah untuk dilalui. “Orang Kristen” sangat mudah 

untuk terjerat ke dalam perangkap Liberalisme. Oleh karena itu tanpa penekanan akan 

kelahiran kembali, mustahil orang Kristen mampu untuk melawan tipu muslihat Iblis 

dan pengaruh Liberalisme. 

Jadi, baptisan bayi harus ditentang dengan tegas karena menciptakan orang-

orang yang menjadi Kristen KTP.  Dengan predikat sebagai seorang Kristen KTP, 

mereka akan digiring kepada kelompok Liberalisme yang penuh dengan kesalahan 

dan penentangan terhadap asas-asas iman Kristen. 
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BAB III 

KESIMPULAN 

 

Pengaruh Liberalisme di dalam dunia kekristenan sudah menjadi perhatian yang 

serius dan memprihatinkan. Namun untuk menekan pengaruhnya yang besar itu, 

seorang Kristen harus lebih dahul mengetahui inti penyebab timbulnya kelompok 

Liberalisme. 

Setelah melakukan penyelidikan melalui buku-buku tentang topik teologi 

kontemporer dan mengikuti kelas ini, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

paling besar menyebabkan munulnya teologi Liberal adalah adanya keragu-raguan di 

kalangan orang Kristen terhadap kebenaran Alkitab yang sejati. Setelah keragu-

raguan ini muncul maka, berbagai pengajaran yang salah juga akhirnya muncul, yaitu 

termasuk baptisan bayi. Kedua berlangsung secara beriringan, baptisan bayi 

menciptakan orang Kristen KTP, dan orang Kriten KTP menghasilkan teologi Liberal. 

Jadi, untuk menekan populasi teologi Liberl ini adalah dengan menekankan 

kepada jemaat (generasi muda/yang sekarang maupun yang akan datang) untuk 

sungguh-sungguh lahir baru. Orang Kristen yang sudah sungguh-sungguh lahir baru 

akan dengan sendirinya menekan penyebaran teologi Liberal ini. Oleh karena itu, 

semua orang Kristen harus bersaksi yang penuh semangat dan keyakinan. 
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