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PENDAHULUAN 

Dewan tersebut dibuka tanggal 19 Juni dihadapan Kaisar, dimana tidak 

diketahui siapa yang jadi ketua dewan. Serta dari daftar nama tercatat nama 

Uskup Ossius dari Cordova, dan Penatua Vitus dan Vincentus yang pertama 

hadir. Tidak menutup kemungkinan bahwa Eustathius dari Antiokhia atau 

Alexander dari Alexandria sebagai ketua Dewan. (Lihat surat Keputusan 

Dewan Ekumenis, oleh Norman P. Tanner S.J.). 

Pengakuan Iman dari konstitusi Uskup 318 yang ditulis jelas, Tanner 

berpendapat bahwa "Penambahan disetujui dewan sebagai bentuk dasar 

keyakinan", “dan dasar keyakinan itu besar kemungkinan "dirujuk dari 

Pembaptisan di Kaisaria yang diajukan oleh Uskup Eusebius di kota itu" 

dengan kata lain "dikembangkan dari bentuk asli yang terdapat di Yerusalem 

atau disekitar Palestina". "Asal usul yang merujuk langsung dari Keyakinan 

Eusebius dari Kaisaria ternyata keluar dari semestinya." (Vol 1, p2). 

Penulisan angka 318 menunjukkan tanda urutan dari atas kebawah, ini adalah 

salah satu kebiasaan Hilary dari Poitier. Seperti angka lainnya, Eusebius 250, 

Eustathius dari Antiokhia 270, Athanasius sekitar 300, Gelasius dari Cyzicus 

bisa lebih dari 300 . 

PENGAKUAN KEIMANAN USKUP 318 

1. Aku percaya akan satu Tuhan, Bapa yang Mahakuasa, yang menciptakan 

dari segala sesuatu yang tampak dan tak nampak. Dan dalam satu Tuhan 

Yesus Kristus, Putera Tuhan, Satu satunya yang tunggal, tunggal dari bapa 

[Gr. ousias, Lat. substantia], Tuhan dari Tuhan, Terang dari Terang, Tuhan 

sesungguhnya dari Tuhan sesungguhnya, Dia  dilahirkan [Gr. gennethenta, 

Lat. natum] bukan dijadikan [Gr. poethenta, Lat. factum], sesungguhnya 

[Gr. homoousion, Lat. unius substantiae (quod Graeci dicunt homousion)] 

dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan oleh-Nya, baik yang ada di langit 
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maupun yang ada di bumi, untuk kita manusia dan demi keselamatan kita, 

Dia turun dan menjelma, menjadi manusia, menderita dan dibangkitkan 

pada hari ketiga, diangkat ke Surga, Dia akan datang untuk menghakimi 

orang yang hidup dan yang mati. Dan dalam Roh Kudus. 

 

Mereka juga mengatakan: 

1. “Ada terlebih dahulu ketika dia tidak ada”, dan “sebelum Dia dilahirkan 

Dia tidak ada” kemudian, 

 

2. Dia diciptakan dari: 

 - Sesuatu yang tidak ada, atau 

 - Dari unsur hypostasis [Gr. hypostaseos] atau substansi [Gr. ousias, 

Lat. substantia]. 

 

         

2. Mengukuhkan bahwa pengertian Putera Tuhan dapat berubah atau dengan 

perubahan anathematises Katholik dan Apostolik ini. 

 

 

KETENTUAN MUTLAK / NORMA / DALIH  AGAMA / TATA TERTIB / 

ANGGARAN DASAR / ATURAN 

 

1. Jika sesorang sakit setelah dioperasi oleh dokter, atau dilumpuhkan oleh 

orang barbar biarkan orang itu tinggal bersama para pendeta. Akan tetapi 

jika orang itu sehat lalu melukai dirinya sendiri sedang dia termasuk 

diantara para Uskup maka dia ditunda atau dikemudian hari dia tidak 

dipromosikan. Hal ini jelas bahwa orang tersebut harus bertanggung jawab 

atas perbuatannya dan atas kesehatannya. Begitu pula dengan sesorang 

yang telah dikebiri oleh orang barbar atau oleh majikannya, aturan ini 

menyetujui orang tersebut untuk menjadi Pendeta. 
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2. Oleh karena itu, baik aturan pokok atau aturan yang ditetapkan oleh orang 

orang yang berpengaruh kuat, banyak ditemukan pelanggaran dalam 

norma Gereja, menyebabkan beberapa orang yang tidak beragama 

(Pagan/kafir) lalu beriman setelah katukumenat yang singkat dapat 

diterima berikut dengan pemurnian spiritual serta juga dapat pembaptisan 

untuk dipromosikan untuk keuskupan mereka atau presbiterat. Disepakati 

hal itu merupakan sesuatu hal yang baik terjadi di masa depan. Untuk 

Katukumenat keuskupan memerlukan waktu  dan masa orientasi yang 

seksama setelah pembaptisan, Ucapan Rasul sangatlah jelas : “Tidak 

seorang pun penganut yang baru, dikarenakan dia sombong dan 

terjerumus kedalam kesesatan dan dari jerat Iblis”. Tetapi jika dengan 

berjalannya waktu, ada beberapa dosa aib ditemukan di orang tersebut 

berdasarkan keterangan para saksi, dua atau tiga saksi yang 

memberatkannya maka hal itu dapat menangguhkan dirinya untuk menjadi 

Uskup. Jika ada pertentangan dengan Norma Gereja ini, dia harus 

bertanggung jawab atas kehilangan status keuskupannya karena 

menyimpang dari Sinode yang Agung ini.  

3. Sinode yang agung ini melarang keras seorang Uskup, Penatua, Diakon 

atau salah satu Pastur untuk menjaga seorang wanita sebagai orang yang 

tinggal bersamanya, terkecuali kalau dengan Ibu, atau saudara 

perempuan, atau bibinya atau dengan wanita lain yang tidak menimbulkan 

prasangka buruk terhadapnya. 

4. Hal ini semua menandakan bahwa diharapkan seorang Uskup Agung harus 

ditunjuk oleh semua Uskup dari berbagai propinsi. Tapi seandainya 

ditemukan hal yang sangat sukar karena berbagai kebutuhan yang sangat 

mendesak dan selangnya waktu yang berkepanjangan, maka biarkan 

sekurangnya tiga orang berembuk dan melakukan penobatan 

(Pentasbihan). Tetapi semua itu dilakukan setelah para Uskup yang hadir 

melakukan pemungutan suara serta menyetujui pernyataan mereka secara 

tertulis. Akan tetapi hak untuk memproses konfirmasi Uskup disetiap 
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propinsi merupakan wewenang Uskup yang berada dipusat kota 

(metropolitan). 

5. Mengenai orang orang dari golongan Pastur dan golongan orang orang 

biasa yang tidak terpilih, kata kata tersebut harus diikuti dan dipahami 

serta dihormati oleh para Uskup dari berbagai wilayah sesuai kaidah 

agama yang melarang mereka untuk diusir oleh orang orang yang tidak 

diterima oleh orang lain. Tapi mari kita telaah lebih lanjut untuk 

memastikan adakah orang yang diusir dari masyarakat dari kepicikan dan 

beberapa pertikaian ringan atau sifat buruk sebagaimana bagian diri dari 

Uskup. Oleh karena itu kemungkinan supaya ada kesempatan untuk 

menelaah masalah ini, disepakati bahwa Kesepakan ini ditinjau kembali 

setiap setahun sekali sementara diwilayah propinsi dua tahun sekali. 

Sehingga pernyataan tersebut dapat dilakukan bersama sama oleh semua 

Uskup dari berbagai wilayah propinsi. Dan dengan cara semua ini berdasar 

persetujuan umum mereka yang tersinggung terhadap Uskup mereka 

sendiri dengan sendirinya dapat dikucilkan oleh semua, sampai para Uskup 

yang sama dapat melakukan tindakan dengan ucapan yang pantas kepada 

mereka. Norma agama tidak dapat diminta saat : pertama sebelum puasa 

dengan begitu semua keburukan dapat dikesampingkan serta pemberian 

yang disuguhkan kepada Tuhan kemungkinan memiliki cacat, yang kedua 

setelah musim Gugur. 

6. Tradisi kuno Bangsa Mesir, Libya dan Pentapolis harus tetap dipelihara, 

dimana menurut Uskup dari Alexandria adanya kewenangan atas semua 

tempat-tempat ini karena dengan samanya tradisi yang mengacu pada 

Uskup di Roma. Demikian pula yang berada di Antiokhia dan provinsi 

lainnya hak istimewa dari gereja-gereja yang harus tetap dipertahankan. 

Secara umum prinsip itu sangat jelas Norma agama yang Agung ini salah 

satunya menjelaskan tidak akan jadi Uskup apabila tidak ada persetujuan 

dari pemerintah pusat. Namun andaikata jika ada dua atau tiga alasan 

dikarenakan perselisihan pendapat dari semua suara umum yang masuk, 
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asalkan tidak melanggar Norma agama maka akan dipilih sesuai dengan 

suara terbanyak. 

7. Karena adanya kebiasaan dari tradisi kuno yang berpendapat bahwa uskup 

dari Aelia harus dihormati, maka diberikannya hak untuk semua 

kehormatan tersebut, demi untuk menyelamatkan martabat dan 

wewenang pemerintah pusat. 

8. Tentang orang orang yang telah memberikan nama dirinya Cathar, yang 

dari waktu ke waktu datang secara berkala  ke Gereja Katolik dan 

Apostolik, Norma yang suci dan agung ini menetapkan bahwa mereka 

dapat tetap berdampingan dengan para Pastur setelah saling berjabat 

tangan. Tapi sebelum semuanya itu dilakukan sudah sewajarnya mereka 

mengadakan perjanjian tertulis bahwa mereka akan menerima dan 

mengikuti semua keputusan dewan Gereja Katolik, yaitu berisi bahwa 

mereka akan berada dalam lingkungan persatuan dengan orang orang 

yang telah masuk didalam pernikahan kedua serta dengan mereka yang 

telah mengikuti saat masa penganiayaan yang mana dalam masa 

pertobatan dan telah diberi kesempatan untuk rekonsiliasi (bersatu kembali 

seperti semula). Yang akhirnya dalam segala sesuatunya harus mengikuti 

semua aturan kebijakan Gereja Katolik dan Apostolik. Oleh karena itu 

semua pentasbihan dilakukan baik didesa desa maupun di kota yang telah 

ditelusuri menjadi sama halnya dengan orang orang tersebut. Begitu 

mereka yang diketemukan akan tetap dianggap Pastur dan posisinya sama 

dengan yang lain. Tetapi saat beberapa orang yang datang ketempat 

tempat dimana didapati Uskup atau Panatua dari Gerereja Katolik, maka 

Uskup Gereja akan melaksanakan acara penghormatan Uskup, dan saat 

salah satu yang diberi gelar diantara nama nama Uskup yang menerima 

nama Cathar maka akan menjadi Panatua. Kecuali Uskup berpikir jernih 

serta membiarkan dirinya berbagi dalam hal gelar kehormatan. Tetapi jika 

hal tersebut tidak sesuai dengan persetujuan maka Uskup menyiapkan 

dirinya sebagai Koruskup atau ketua Uskup, sehingga menjadikan Pastur 
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yang biasa kedudukannya jelas supaya tidak terjadi adanya dua Uskup 

dalam satu kota.  

9. Jika ada pengangkatan Panatua tanpa proses pengujian, dan setelah 

diselidiki telah mengaku atas dosa dosanya, serta jika setelah 

pengakuannya mengangkat saksi dari orang orang itu, akan dianggap 

menentang Norma Agama, Norma Agama tidak akan menerima orang 

seperti itu, untuk Gereja Katolik akan mencari kebenaran akan hal yang 

tercela seperti itu. 

10. Jika dalam mempromosikan dalam pentasbihan, adanya keteledoran dan 

adanya keterlibatan mereka dalam proses pengajuan, fakta tersebut tidak 

bertentangan dengan Norma Agama, dan jika menemukan hal seperti itu 

maka akan digulingkan atau dicopot dari jabatannya. 

11. Mengenai orang orang yang melanggar tanpa membutuhkan atau dengan 

maksud menyita barang berharga miliknya dan menjadi kerawanan dialam 

ini, seperti peristiwa dari Raja tirani Licinius, Aturan Agung ini 

memerintahkan bahwa mereka tidak pantas mendapat keringanan 

hukuman, namun demikian mereka harus diperlakukan dengan hormat. 

Karena mereka itu umat yang beriman dan benar benar bertobat dan akan 

menjalani pertobatan diantara mereka dalam kurun Tiga tahun, dan 

selama Tujuh tahun mereka akan di jadikan Prostrators (kerja sosial tanpa 

di beri upah/mengabdi), dan selama  Dua tahun mereka akan tetap 

mengikuti doa dan mereka tidak akan dilayani. 

12. Mereka yang mendapat Karunia, akan memberikan dengan semangat 

melepaskan perlengkapan Militer seperrti Ikat Pinggang, dan kemudian 

mereka berjalan seperti layaknya Anjing yang terkena muntahnya sendiri, 

sehingga dari beberapa orang bahkan telah membayar sejumlah uang 

untuk untuk menyuap supaya dijadikan Militer kembali, Orang orang 

seperti itu akan menjadi Prostrators dalam kurun waktu Sepuluh tahun dan 

sesudah Tiga tahun menjalani hukuman pertobatan. Disetiap kasus 

dimanapun mereka berada dan penyesalan yang mereka ungkapkan harus 
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tetap diperiksa. Untuk mereka yang khawatir bahkan menangis untuk 

ketekunannya dalam melakukan hal yang baik, mereka akan membuktikan 

pertobatan mereka dengan perbuatannya bukan apa yang dikerjakannya. 

Sesudah mereka menyelesaikan pertobatannya dan benar dalam 

melakukan doanya, maka Uskup yang berwenang yang akan memutuskan 

untuk harapan kebebasan mereka. Tetapi bagi mereka yang mendapat 

keringanan dan memikirkan hanya secara lahiriahnya saja ada dalam 

Gereja dan semuanya bukan untuk keperluan perubahan dirinya, dengan 

begitu mereka harus menjalani hukuman sampai selesai waktunya. 

13. Tentang pengangkatan, aturan Norma kuno tetap dipertahankan karena 

menyatakan mereka yang telah diangkat maka akan diambil terakhir, 

maksud yang sesungguhnya adalah mereka yang memiliki Viaticum (bekal 

perjalanan/pembekalan iman). Tetapi jika seseorang yang hidupnya dalam 

keadaan berputus asa dan telah melakukan persekutuan serta telah 

berbagi dalam persembahan kelak diberi kesempatan lagi diantara yang 

hidup, dia akan bersama orang orang yang akan mempersembahkan 

kembali dalam bentuk doa hanya setelah perjanjian aturan Norma yang 

agung sudah diselesaikan [Les kanon des conciles oecumeniques]. 

Dikarenakan sebagai landasan aturan dasar untuk kasus orang yang 

diangkat serta telah berusaha untuk mengerjakan perjamuan kudus, maka 

Uskup sesudah mengetahui masalah ini, dia akan memberikan penawaran 

dalam bentuk persembahan.  

14. Mengenai orang yang pernah keluar setelah mengikuti pentasbihan ajaran 

suci, Norma agung ini menegaskan bahwa sesudah mereka melakukan 

pengabdian selama kurun waktu tiga tahun, maka mereka diijinkan 

kembali untuk melakukan doa lagi dan disertai proses pentasbihan ajaran 

suci.  

15. Tertulis faktor faktor yang menyebabkan melebarnya kekisruhan 

dikarenakan mereka melepaskan kebiasaannya, andaikata ditemukan 

adanya pertentangan dengan Norma agama, di instruksikan kesemua 
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Uskup, Panatua, dan para saksi (Deacon) untuk menerangkan perihal ini 

dari kota ke kota. Jika setelah diterangkan dengan seksama oleh aturan 

Norma yang agung ini telah disampaikan maka setiap orang yang 

melanggar atau tidak mentaatinya, mereka akan dibatalkan persaksian 

janjinya, dan mereka akan dikembalikan persaksian janjinya di Gereja 

dengan disaksikan oleh Uskup, Panatua, saksi saksi (Deacon) untuk 

ditasbihkan kembali. 

16. Semua Panatua dan para saksi atau siapapun yang namanya tercatat 

dalam daftar ahli agama dan mereka semua berasal dari Gereja tapi 

mengabaikan dan tidak takut kepada Tuhan atau tidak mengetahui Norma 

Agama, seharusnya tidak akan diterima lagi disemua Gereja, semua 

ketetapan harus diterapkan kepada mereka supaya mereka kembali 

kejalan yang benar dan untuk dikembalikan ke keuskupan mereka sendiri, 

akan tetapi jika ada yang berani secara diam diam mengambil orang yang 

bukan dari orang terpercaya dijadikan sebagai saksi untuk menasbihkan 

dirinya di Gereja tanpa persetujuan Uskup yang lain yang ternyata 

diantaranya belumlah diangkat, maka pentasbihan tersebut dinyatakan 

tidak ada. 

17. Setelah banyaknya para pemuka agama yang terdaftar oleh karena sifat 

dari ketamakan dan keserakahan serta mengabaikan kesucian ayat, 

dengan kata lain uang sebagai jaminan untuk kepentingannya untuk 

mengisi kekurangan uang sebagai jaminan pinjaman, Norma yang agung 

lagi suci ini menjelaskan bahwa barangsiapa yang setelah ditetapkannya 

aturan suci ini untuk menerima bunga pinjaman dan atau kontrak dalam 

bertransaksi dalam urusan tertentu dan dengan cara lain untuk 

menambahkan lima puluh persen keuntungan dan atau menerapkan cara 

tersendiri untuk kepentingan yang tidak pantas, maka kepada mereka akan 

dikeluarkan sebagai bagian dari pemuka agama serta nama mereka akan 

dihapus dari daftar nama yang sudah ada. 
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18. Sebagai landasan dasar dari Norma agama yang suci lagi agung ini bahwa 

dibeberapa tempat atau kota yang melakukan atau mengadakan 

persaksian dan diselanggarakan oleh komunitas kepasturan, dan 

kemungkinan tidak bertentangan dengan aturan dan Norma agama yaitu 

tentang mereka yang tidak memiliki wewenang untuk mengadakan dalam 

mempersembahkan  ke Kristusan dimana mereka menerima persembahan 

itu. Bahkan para saksi yang sudah mendapat Karunia sebelum para Uskup 

mengetahui. Semua proses pentasbihan ini harus dihilangkan. Para saksi 

harus tetap dalam batas batas yang telah ditentukan untuk para saksi itu 

sendiri. Kepastian sesungguhnya bahwa mereka adalah para pembantu 

Uskup dan dibawah para Panatua. Ketentuannya para saksi diberikan 

kebebasan untuk menerima persaksian suci dengan kehendak mereka 

sendiri setelah diberkati oleh Uskup atau oleh Panatua itu sendiri. Akan 

tetapi jika ijin diberikan kepada para saksi untuk berkedudukan saling 

berdampingan dengan para Panatua dan hal itu bertentangan dengan 

aturan agama dalam hal tingkat derajat kedudukan. Jika ada yang 

menyangkal atau tidak menerima keputusan ini setelah keputusan ini 

dibuat,  maka mereka akan diberi sangsi dengan memberhentikan para 

saksi dalam jangka waktu tertentu. 

19. Berkenaan dengan mantan pengikut Paulus yang mencari perlindungan 

atau menyerahkan dirinya ke Gereja Katolik, maka mereka harus dibaptis 

tanpa paksaan dan tanpa syarat. Jika mereka yang dulunya pernah 

terdaftar sebagai pemuka agama dan mereka baik secara agama tanpa 

ada cela, maka tetaplah bagi mereka untuk dibaptis dan ditasbihkan 

kembali oleh Uskup yang berasal dari Gereja Katolik. Akan tetapi setelah 

dilakukan penyelidikan dan ditelusuri bahwa mereka ada cela dan tidak 

sesuai dengan yang sebenarnya maka akan diberi sangsi dengan 

membatalkan segala bentuk persaksiannya. Hal tersebut berlaku juga 

untuk para saksi yang namanya tercantum dalam daftar keanggotannya, 

dan segala bentuk yang mirip atau sama akan tetap diamati. Jelaslah para 
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saksi yang sudah diberikan status tersebut, dan oleh sebab belum ada 

pemberkatan yang resmi, maka kepada mereka akan ditulis dan didaftar 

sebagai jemaat biasa. 

20. Dikarenakan banyak orang yang berlutut untuk berdoa di hari Minggu pada 

saat berlangsungnya acara Pantekosta, Norma agama yang suci ini 

memerintahkan bahwa setiap yang berdoa akan disetarakan dan 

dinyatakan sebagai bagian dari keuskupan. Orang yang berdoa adalah 

orang yang berdiri menghadap kepada Tuhan.      

 

SURAT ATURAN NORMA AGAMA DARI NICAEA UNTUK BANGSA 

MESIR 

Semua Uskup berkumpul di Nicaea, untuk membenarkan Sinode yang Agung 

dan Suci serta menyambut kedatangan jemaat dari Aleksandria, dan karena 

Kasih Tuhan Yang Kudus Dan Lagi Yang Agung, serta saudara saudara di 

Mesir, Libya, dan Pentapolis. Karena Kuasa Kasih dan Karunia Tuhan serta 

Kaisar yang beriman yaitu Raja Konstantin mengundang kita semua dari 

segala penjuru dan kota kota untuk menjadi persaksian Norma Agama yang 

agung dan suci di Nicaea, sepertinya mutlak diperlukan bahwa Norma Agama 

yang suci ini harus diumumkan ke khayalak bahwa apa yang kamu usulkan 

telah dibahas dan apa yang telah diputuskan telah di syahkan. 

3.  Pertama tama semua peristiwa dari rasa ketidak hormatan dan 

pelanggaran hukum oleh Arius beserta para pengikutnya telah dikemukakan 

kepada Kaisar Raja Konstantin yang beriman. Disepakati bahwa 

Pemberkatan Persaksian harus diucapkan dihadapan orang yang berlaku 

fasik dan menghujat dan hujatannya adalah menyangkal tentang sebutan 

anak Tuhan.           
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1. Katakan : 

- “Dia dari sesuatu hal dari hal yang tidak dan 

-  Sebelum Dia dilahirkan Dia yang tidak dan  

-  Disanalah Dia sekali ketika Dia yang tidak.” 

2. Katakan juga: 

-  Bahwa dengan kekuatan sendiri sebagai Anak Tuhan yang mampu 

mendatangkan   kejahatan dan kebaikan. 

3. Dan menyebutnya: 

- Makhluk dari sebuah Maha Karya. 

Semua yang terkandung dalam Norma yang suci dan agung ini melaknat, dan 

tidak menutup kemungkinan yang berpendapat saling bertentangan akan 

ditinggalkan dan kata kata yang berisikan hujatan akan tidak didengar. 

Dan orang itu akan menerima musibah sebagaimana nasib yang menimpanya, 

kita akan mendengar dan didengar bahwa jangan sampai seperti orang yang 

menginjak nginjak orang yang telah menerima pertaubatan atas dirinya 

dikarenakan dosa yang dilakukannya sendiri. Seperti yang ditimpa nasib 

karena ketidak berdayaan dan tidak memiliki rasa hormat yang telah 

dicontohkan oleh Theonas dari Marmarica dan Secundus dari Ptolemais 

disebabkan akibat perlakuan dirinya, mereka akan bernasib sama seperti apa 

yang telah dilakukan sebelum mereka. 

Oleh sebab itu, karena Kasih dan Kurnia Tuhan telah membebaskan Mesir dari 

kutukan yang menghujatnya, dan dari orang orang yang berani memulai 

perpecahan dan perpecahan di kelompok orang orang itu, mereka tetap hidup 

dan dalam kedamaian. Dikarenakan masih adanya pertanyaan dan keraguan 

Meletius kepada orang orang yang telah dia tasbihkan, maka kami jelaskan 

kepadanya saudara saudara yang terkasih keputusan Norma Agung ini 

menjelaskan tentang hal ini. Norma Agung ini diusung dan diarahkan untuk 

kelembutan atas perlakuan terhadap Meletius dan untuk mempertegas bahwa 

dia pantas mendapat belas kasihan. Ini menunjukan bahwa dia mungkin 
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masih berada di kotanya tanpa adanya pihak yang berkuasa untuk 

mengangkat dirinya dan menasbihkannya, dan juga ia tidak menunjukkan 

dirinya untuk tujuan tertentu dinegaranya ataupun di kota lain, ini bertujuan 

untuk membersihkan namanya dimana ia bekerja. 

Lebih lanjut orang orang yang telah dia tasbihkan, ketika sesudah disyahkan 

oleh penasbihnya yang lebih beriman, haruslah mengakui persekutuan dengan 

syarat bahwa mereka akan mempertahankan keimanannya serta setia dalam 

melaksanakan pelayanan keimanan mereka, tetapi dalam beberapa hal 

tertentu yang menjadi calon pengganti di pemuka agama dalam hal 

keuskupan dan Gereja telah mencalonkannya kepada kami yang lebih 

terhormat dari saudara dan para sesama pembantu Alexander, mereka tidak 

punya wewenang untuk menunjuk calon atau mengajukan nama atau memilih 

sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada persetujuan dari Uskup Gereja 

Katolik, yaitu Uskup mereka yang berada dibawah Alexander. Tetapi mereka 

yang telah mendapat Kasih dari Kurnia Tuhan dan doa doanya belum terdapat 

kekeliruan yang menjadikan perpecahan, dan juga bersih di dalam Gereja 

Katolik dan Gereja Apostolik, serta yang berhak untuk mengangkat dan 

mengedepankan nama nama pemuka agama yang layak, dan umumnya 

dilakukan sesuai dengan Hukum, Norma dan aturan Gereja. 

Untuk masalah kematian apapun didalam Gereja, mereka yang baru saja 

diterima dan kemudian dengan bersegera ke tempat kerja orang yang mati 

tersebut, asalkan mereka layak diterima dan dipilih oleh rakyat, Uskup dari 

Akexandria yang berhak ikut menentukan pilihan dalam pemungutan suara 

dan mengkorfimasi semua pilihannya. Hak istimewa yang telah diberikan 

kepada semua orang tidak berlaku bagi orang orang dari Meletius, karena 

telah menghasut dan berdosa secara tak lazim dan bertindak gegabah. Agar 

jangan sampai terjadi pihak yang berwenang dan bertanggung jawab jatuh 

kepada orang yang melakukan dosa dan pendustaan dalam kehidupan 

semestinya. 
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Hal ini adalah keputusan dari pucuk pimpinan, dimana lebih mengutamakan 

sejauh mana kekhawatiran Bangsa Mesir dan Gereja paling suci di Alexandria. 

Apapun Norma agama dan keputusan lainnya yang berlaku dihadapan para 

majikan dan orang yang terhormat sesama pembantu dan saudara Alexander, 

dia secara pribadi melaporkan kepada orang tertentu secara lebih rinci saat 

dimana dia datang. Karena dia sendiri ternyata adalah seorang pemimpin yang 

menghadiri acara itu. 

 

BERIKUT INI TIDAK DIKETEMUKANNYA SURAT DALAM BAHASA 

LATIN(IBRANI), TETAPI DITEMUKAN DALAM BAHASA YUNANI : 

Kami senantiasa mengirim berita baik dalam penyelesaian tentang Paskah Suci 

mengenai jawaban atas doa doa anda dan pertanyaan yang juga telah 

diselesaikan. 

Semua saudara saudara dari Timur yang sampai sekarang masih mengikuti 

kebiasaan Bangsa Yahudi akan senantiasa mengikuti kebiasaan Bangsa 

Romawi, dan dari dirimu serta kita semua mulai dari zaman kuno tetap 

menyimpan perjanjian Paskah bersama sama dengan anda. Bersukacitalah 

dalam keberhasilan itu, dan dalam damai serta harmonis secara keseluruhan 

untuk memisahkan diri dari ajaran sesat, menyambut sesama Pelayan Tuhan, 

Uskup Alexander, dengan segala kehormatan Yang Teragung karena Cinta 

Kasih. Dia yang telah membuat kita bahagia atas kehadirannya, meskipun 

didalam usianya Dia telah melakukan hal yang sangat besar dan terpuji agar 

anda senantiasa dalam damai dan menikmati perdamaian. 

Doakan kami semua karena dengan keputusan ini kami tetap aman dalam 

kekuasan Tuhan dan Tuhan kita Yesus Kristus dalam Kudus, kepada Nya siapa 

kita adalah kemuliaan sampai selama lamanya. Amin. 

PRAKATA 
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Tanggal 11 Agustus 430, Nestorius yang telah dinyatakan bersalah oleh 

dewan di Roma memohon ke Kaisar Theodosius II untuk melaksanakan sidang 

dewan. Karena itu Kaisar dan rekan kekaisarannya Valentenian III 

memutuskan untuk mengundang dewan dengan persetujuan dari Paus 

Calestine I. Surat Perintah Theodosius tertanggal 19 November 430 meminta 

para undangan untuk hadir pada tanggal 7 Juni 431 di Efesus bertepatan 

dengan hari raya Pentakosta. 

Diperkirakan tanggal 22 Juni 

- Sebelum kedatangan para utusan atau para Uskup dari Timur yang di 

bawah pimpinan John dari Antioka. 

- Cyril dari Alexandria memulai sidang para dewan. 

- Nestorius diminta hadir selama tiga kali berturut turut, ternyata tidak juga 

datang. 

- Ajarannya dikaji ulang dan diputuskan tanpa kehadirannya, dimana 197 

Uskup menyetujui keputusan itu bersamaan dengan keputusan lainnya 

yang ditetapkan kemudian. 

• Tidak lama berselang John dari Antioka beserta rombongan dari 

wilayah Timur hadir, mereka   menolak keputusan itu dikarenakan 

Cyril dari Alexandria yang membuka sidang dewan tersebut. 

Sementara utusan dari Roma Para Uskup Acardius dan Projectus 

dan Imam Philip dalam kehadirannya mendukung keputusan Cyril 

dan memutskan hukuman kepada Nestorius. Tanggal 17 Juli saat 

Sesi kelima semua dewan akhirnya sepakat mengabaikan John dari 

Antioka berikut dengan rombongannya. 

• Keputusan dewan dibawah pimpinan Cyril yang mutlak ini 

menyatakan bahwa : 

1. Rujukan dewan terpimpin tentang ajaran yang tidak boleh 

dibantah adalah keputusan yang diambil apakah surat kedua dari 

Cyril untuk Nestorius atau surat kedua dari Nestorius untuk Cyril, 
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disesuaikan dengan keyakinan keimanan sesuai kesepakatan 

Nicea yang dibacakan saat awal pembukaan sidang dewan.  

 Surat Cyril yang mengacu kepada para Tetua Agung yang 

tercantum dalam Perjanjian Nicea. 

 Nestorius dinyatakan sebagai terhukum. 

Keduanya sudah tercantum, dan pernyataan surat Cyril tersebut 

sesuai ketentuan    Calcedon. 

2. Dua belas keputusan dan surat keterangan sebelumnya, yang 

telah dikeluarkan  oleh Cyril  dan Aturan Ketetapan Alexandria 

Tahun 430 dan yang telah dikirimkan ke Nostorius, dibacakan di 

Efesus dengan segala aturan yang sesuai dengan kaidah yang 

telah di tetapkan. 

3.  Penentuan keputusan terhadap Nostorius. 

4.  Surat pernyataan dewan mengingatkan ke semua Uskup, 

Pemuka Agama dan orang orang perihal kecamannya pada John 

dari Antiokia, dan beberapa pernyataan terkait yang 

berhubungan dengan pengikut Nestorian. 

5. Keputusan tentang keimanan, yang disepakati pada sesi keenam 

tanggal 22 Juli yang dikaitkan dengan keputusan keimanan 

Nicea, menegaskan untuk memenuhi keputusan keimanan dan 

melarang untuk mengikuti keputusan keimanan yang baru. 

6. Ketentuan menolak pengikut Messalians. 

7. Pernyataan keputusan mengenai hak otonomi Gereja Siprus. 

 

 Kedua dewan tersebut sepakat mengirim utusan ke Kaisar 

Theodosius, tanpa diikut sertakannya utusan dari para Uskup. 

Nestorius sudah diberi izin untuk kembali ke Biaranya di 

Antokhia, dan bersamaan itu pula tanggal 25 Oktober 431 

Maximianus ditasbihkan oleh Sesepuh di Konstinopel. Tak lama 

berselang semua ketetapan dewan tersebut telah di setujui oleh 
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Paus Sixtus III setelah penasbihan dirinya tertanggal 31 Juli 

432.Untuk menyatukan kelompok antara pengikut Cyriline dan 

para Uskup dari Timur bukan hal yang mudah, yang akhirnya 

pada tanggal 23 April 433, Cyril dan John dari Antiokhia sepakat 

berdamai. Status Yohanes sebagai Imam dapat diterima oleh 

Cyril dan menjadi acuan doktrin persatuan. Termasuk 

didalamnya surat pernyataan Cyril dimana disebutkan secara 

seksama memuliakan dan menerima profesi atau keuskupan 

John. Ditambahkan pula beberapa penjelasan tentang ungkapan 

perasaan dan pernyataannya secara pribadi. Pernyataan ini 

tercantum dalam defenisi Chaldecon. Tak lama dari itu 

kemungkinan tahun 436, Nestorius dipastikan dikirim ke 

pengasingan oleh Kaisar. 

 

 (Terjemahan Bahasa Inggris ini adalah terjemahan dari teks 

Berbahasa Yunani,  yang mana disadur dari versi oleh pihak yang 

ditunjuk). 

 

 

 

 

 

SURAT PERINGATAN KEDUA UNTUK NESTORIUS 

 

[Dideklarasikan oleh dewan Efesus sesuai dengan Surat Ketetapan Nicea] 

 

Cyril mengucapkan pujian kepada Tuhan yang beriman dan kepada Pendeta 

serta kepada para pembantu Nestorius. 

 



 

WWW.KRISTOLOG.COM | KRISTOLOG PUBLISHING 18 

 

Saya memahami bahwa ada beberapa orang diantara kita yang berbicara 

lancang mengenai nama baik dimana saya menghargai segala kehormatan 

anda, dan ini merupakan kejadian yang ditemui ketika dalam pertemuan 

orang yang memiliki wewenang memberikan mereka kesempatan, saya 

menganggap dengan cara ini mereka menginginkan hanya untuk 

menyenangkan pendengaran anda dan menjadikan mereka tersebar ke 

berbagai negeri disertai ungkapan perasaan yang tidak terkendali. Mereka 

adalah orang orang yang tidak memiliki rasa bersalah, tetapi telah saya 

jelaskan bahwa mereka hanya untuk mencari keuntungan semata. Pertama 

karena dia sering menindas orang buta dan orang miskin, dan yang kedua dia 

menghunuskan pedang kepada ibunya, serta yang ketiga dia beserta para 

pembantunya sering mengambil uang orang lain yang bukan haknya dalam 

pertemuan tertentu dan sejak itulah nama baik dan hidupnya bagian dari yang 

tidak diharapkan dan menjadikannya seseorang sebagai musuh utama. Dan 

untuk selanjutnya saya tidak ingin bicara lebih banyak tentang hal ini 

mengingat tidak ingin pujian dan hal ini merupakan hal yang biasa bagi saya 

sendiri dan tidak ingin melangkahi Guru saya serta tidak melampaui Kuasa 

Tuhan dikarenakan saya hanya dapat menjalankan dan bertahan dalam 

kehidupan. Suatu hal yang tidak mungkin apabila seseorang melepaskan 

dirinya dari kebencian orang orang, dikarenakan kejahatannya. Dimana 

ucapannya dipenuhi dengan sumpah serapah dan siapa yang akan senantiasa 

membela dirinya dihadapan Hakim Pengadil (Akhir Pengadilan) untuk kita 

semua.  

 

Tapi Aku akan alihkan topik pembicaraan ini yang mana lebih pantas untuk diri 

sendiri dan juga mengingatkan anda sebagai saudara dalam Kristus agar 

selalu lebih berhati hati tentang apa yang kita katakan kepada orang orang 

mengenai pengajaran dan pemikiran kita dalam keimanan. Anda harus sadari 

untuk menanggung rasa kekhawatiran satu dari anak anak kecil yang percaya 

akan adanya Kristus harus menjadikan kita lebih membuka diri dan jangan 
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sampai kita marah tidak terkendali karenanya. Jika orang orang yang 

mengalami kesulitan jumlahnya lebih banyak, maka kita harus menjaga 

dengan menggunakan cara yang efektif untuk menghilangkan rasa 

kekhawatiran mengenai dasar keimanan dengan menjelaskan secara sehat 

perihal keimanan kepada mereka yang mencari kebenaran. Cara yang paling 

efektif untuk mencapai tujuan ini baiknya dengan cara menempatkan diri dan 

disesuaikan dengan ucapan para Uskup Bapa yang suci, untuk menghargai 

ucapan mereka serta untuk menjaga apa yang kita ucapkan dan untuk 

mengamati apakah kita meyakini Iman mereka seperti yang tertulis, guna 

menyesuaikan pikiran kita yang seakan untuk membenarkan ajaran mereka 

yang tidak memiliki kecacatan. 

 

 

 

Ketetapan yang suci dan agung merumuskan bahwa  

 

1. Anak tunggal lahir, lahir dari bapa secara alami, benar benar Tuhan dari 

Tuhan yang benar, Cahaya dari Cahaya, dengan melalui dari apa yang bapa 

ciptakan, menjadikan segala sesuatunya turun ke bumi, dan menjelma 

menjadi manusia.  

2. Menderita dan bangkit pada hari ketiga untuk diangkat ke Surga. 

     

• 1.  Kita senantiasa harus mentaati kalimat kalimat dan ajaran ajaran dan 

memahami apa maksud dari yang tercantum di dalamnya bahwa 

Firman Tuhan dari daging dan menjadi manusia. Dikarenakan kita tidak 

mengatakan bahwa sifat dari Firman itu berubah dan menjadi manusia. 

Atau dengan kata lain menjelma menjadi seorang pria yang tersusun 

dari seluruh Tubuh dan Jiwa. Tentu saja kita menegaskan bahwa 

Firman yang tak terbantahkan, cara menggambarkan dengan 

membayangkan seakan bersatu dengan dirinya dimana Jiwa yang 
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rasional merasuk kedalam daging dan terbentuklah manusia yang 

disebut anak manusia, bukan karena kehendak Tuhan dan kerelaan 

yang berdasarkan pemikiran orang saja. Tentu juga itu merupakan dua 

sifat yang berbeda menjelma bersama dalam bentuk satu kesatuan, 

dan dari keduanya munculah wujud yang dikenal dengan Kristus, 

sebagai anak tunggal. Kendati demikian itu bukan merupakan 

perbedaan dari sifat yang terpisahkan dari kesatuan, melainkan sifat 

ketuhanan dan kemanusiaan yang dipersatukan dengan sempurna 

dimana bagi kami satu kesatuan Tuhan dalam satu Kristus. Dengan 

kata lain secara bersamaan untuk digabungkan  menjadi satu kesatuan 

yang mengagumkan dan sukar diterangkan atau bagian ketentuan 

Tuhan. Jadi Dia ada dan diperanakkan dari Bapa sebelum masanya dan 

juga Dia diperanakkan dari Rahim seorang wanita, tanpa sifat 

ketuhanan baik berada dalam tubuh Perawan Suci, atau dengan 

sendirinya dia membutuhkan serta setelah mendapatkan pemberian 

dari Bapa-Nya. (Untuk itu hal yang tidak masuk akal dan bodoh 

seandainya membicarakan tentang orang yang ada sebelum masanya 

dan ketiga unsur itu kekal dalam Bapa, dan dihadirkan kembali 

sehingga ada). Firman mengatakan bahwa telah diperanakkan layaknya 

tubuh sesuai dengan semestinya, hal itu bagi kami untuk keselamatan 

kita Dia disatukan dengan manusia dan dirinya diperkirakan lahir dari 

seorang wanita. Dikarenakan Dia bukan yang pertama diperanakkan 

dari seorang Perawan Suci, layaknya orang orang seperti kita, lalu 

Firman mewarisi atas diri-Nya, maka dari itu sejak Dia didalam Rahim 

ibunya Dia begitu bersatu dan kemudian tumbuh sesuai tubuh pada 

umumnya, serta tumbuh dengan sendirinya dengan tubuh diri-Nya. 

 

• 2. Sesuai dengan kenyataan tersebut kita katakan bahwa dia menderita 

lalu dibangkitkan bukan berarti Firman Tuhan menderita dari pukulan 

atau tusukan paku atau luka lain karena sebab tertentu (dalam 
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ketuhanan, bukan berarti tanpa tubuh, atau mengalami penderitaan), 

tetapi hal ini karena tubuhlah yang menjadikan dirinya menderita, Dia 

dikatakan mendapatkan penderitaan mereka atas kita. Karena itu dia 

tidak menderita tetapi tubuhlah yang menderita, hal itu sama dengan 

proses kematian-Nya. Karena sifat Firman Tuhan yang abadi lagi Fana 

dan kehidupan yang menjadikannya hidup, dikarenakan sisi tubuh 

dalam dirinya yang lain di Karuniai oleh Tuhan, Rasul mengatakan 

bahwa kematian akan dirasakan bagi mereka, dan Firman juga 

mengatakan telah menderita kematian atas mereka, bukan artian Dia 

sendiri mengalami kematian dari sifatnya selama ini khawatir (akan 

menjadi goncangan jiwa bila berpikir seperti itu), tetapi karena seperti 

yang saya telah katakan hanya tubuhnya yang merasakan kematian. 

Demikian pula halnya dengan tubuhnya yang bangkit ini merupakan 

kebangkitan-Nya, bukan karena Dia mengalami proses pembusukan 

tubuh, melainkan tubuhnya di bangkitkan kembali. 

 

Akhirnya kita akui adanya satu Kristus dan satu Tuhan, kami tidak melakukan 

pemujaan kepada seorang laki laki dengan Firman, dengan begitu hanya 

untuk memisahkan kata dari kata “dengan”. Tapi kita melakukan pemujaannya 

sebagai satu kesatuan yang sama, karena tubuhnya tidak lain adalah Firman 

itu sendiri, dan Dia duduknya disamping Bapa, ditekankan sekali lagi bukan 

berarti ada dua anak laki laki duduk bersamaan tetapi hanya satu anak laki 

laki yang bersatu dengan tubuhnya sendiri. Namun andaikata kita menyangkal 

persatuan itu dalam satu Tuhan sebagai hal yang tidak mungkin berarti kita 

telah memungkiri Firman, kita akan jatuh kedalam kesalahan sebagaimana 

pembicaraan tentang dua anak. Kita sebaiknya harus membedakan antara 

pembicaraan baik sebagai manusia yang dihormati dengan sebutan Putra, dan 

sebagai Firman Tuhan yang mana Firman Tuhan merupakan alam yang 

memiliki nama serta anak sebagai wujud nyatanya, dimana kita 

menjelaskannya masing masing dengan cara tersendiri. Dengan begitu kita 
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tidak selayaknya memisahkan dua Putra menjadi satu Tuhan dan Yesus 

Kristus. Begitulah cara menyampaikan Ketetapan Keyakinan yang benar lagi 

beriman yang dapat membantu, walaupun ada diantaranya tidak 

mengungkapkan tentang persatuan seseorang. Dikarenakan Kitab Suci tidak 

ada penjelasan mengenai Firman Tuhan tentang mempersatukan orang dari 

seorang laki laki untuk dirinya sendiri, tetapi dirinya adalah bagian dari tubuh, 

Firman hanya menerangkan bahwa tidak ada lagi dari tubuh selain dari Darah 

dan Daging seperti halnya tubuh kita. Dan lahirlah seorang pria dari seorang 

wanita tanpa mengesampingkan ketuhan-Nya, atau turunan langsung dari 

Tuhan Bapa, dengan kata lainnya adalah tubuh merupakan bagian yang 

tersisa dari diri-Nya. 

 

Inilah ketetapan dasar yang benar dan lagi beriman yang di terima dimana 

mana. Jadi akan kita temukan percaya akan Bapa yang Suci. Dimana mereka 

dengan berani memanggil Perawan Suci sebagai Bunda Tuhan bukan karena 

sifat Firman atau sifat ketuhanan-Nya mereka menyakini terlahir dari Perawan 

Suci, karena dalam diri-Nya ada Jiwa Tuhan yang Kudus. Yang mana Firman 

itu mengupamakan dilahirkan bersatu kedalam tubuh. Hal ini saya tulis dari 

Kasih dalam Kristus mengingatkan anda dan memanggil anda sebelum Kristus 

dan para Malaikat yang terpilih, untuk menjaga dan menanamkan hal ini 

dengan kami, dalam rangka melestarikan perdamaian diantara Gereja Gereja 

dan para Imam Tuhan supaya tetap dalam ikatan yang tidak akan putus 

dikarenakan kerukunan Cinta Kasih. 

 

 

 

 

SURAT KEDUA DARI NESTORIUS UNTUK CYRIL 
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[Dikutuk oleh dewan Effesus] 

 

Nestorius mengucapkan salam atas nama Tuhan Yang Maha Agung dan 

kepada para Uskup pembantu Cyril. Saya memaafkan penghinaan kepada 

kami yang tertulis dalam surat dari anda dan sungguh luar biasa. Mereka 

pasti, karena saya berpendapat dengan ketabahan dengan kesabaran saya 

dan menjawab untuk menjelaskan peristiwa sepanjang waktu. Selain itu saya 

tidak bisa berdiam diri, karena mendiamkan kasus yang paling rawan. Pada 

saat itu sebagai bagian untuk menghindari rasa kejenuhan sejauh mana saya 

mampu, saya hanya mencoba dengan berdiskusi secara singkat untuk 

melepaskan kepenatan dan segera mengakhirinya dikarenakan proses yang 

bertele tele dan adanya ketidak jelasan yang sulit diterima. Saya akan 

memulai dengan kata kata hormat anda yang bijak, lalu menjelaskan kata 

demi kata. Disamping itu adanya kata kata anda yang luar biasa mengajarkan 

tentang meyakini ungkapan? 

 

“Ketetapan yang agung dan lagi suci ini menjelaskan bahwa anak yang 

tunggal lahir dari Tuhan Bapa sesuai dengan kodratnya, Tuhan benar dari 

Tuhan yang benar, cahaya dari cahaya, dan yang melalui siapa Bapa 

menciptakan atas kehendaknya untuk, turun, menjelma, menjadi manusia, 

kemudian menderita, dan dibangkitkan”. 

 

Semua ini adalah Firman yang anda hormati dan anda mengetahuinya lebih 

seksama. Sekarang mari kita dengarkan dan apa yang kita katakan, yang 

diambil dari bentuk nasihat persaudaraan untuk nilai keimanan dari yang 

agung, Rasul Paulus mencontohkan dalam menangani Timotius yang 

dikasihinya : “Hadir untuk membaca kitab suci, berkhotbah, mengajar. Karena 

dengan begitu anda akan menyelematkan anda dan pendengar anda”. 

Katakan padaku apa artinya “hadir” dan maksudnya apa? Karena membaca 

secara dangkal tradisi orang orang kudus (anda bersalah dengan 
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ketidaktahuan dan dimaafkan), anda menyimpulkan bahwa mereka 

mengatakan didalam Firman tentang ketiganya kekal dengan Bapa hal itu 

adalah tidak mungkin. Silahkan teliti lebih dalam lagi mengenai bahasa 

mereka dan anda akan menemukan bahwa kandungan suara ketuhanan Bapa 

pernah mengatakan ketuhanan yang pada sebenarnya, mampu menderita, 

atau seluruh makhluk yang ketiganya kekal dengan Bapa kemudian lahir, atau 

yang bangkit kembali, menyaksikan kejadian itu sendiri yang menyebabkan 

hancurnya kebangkitan untuk sesembahan. Jika anda menerapkan kata kata 

saya untuk mengobati rasa persaudaraan, saya akan menata ulang lagi 

Firman Bapa yang Suci sebelum anda serta membebaskan mereka dari fitnah 

dan terhadap mereka semua, serta dengan mereka terhadap kitab kitab suci. 

 

“Saya percaya”, mereka berkata, “Adapun dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 

dirinya yang tunggal”. Lihatlah bagaimana mereka pertama kali menjadikan 

dasar landasan sebagai “Tuhan” dan “Yesus” dan “Kristus” dan “Tunggal” dan 

“Anak”, merupakan nama nama yang dimiliki bersama dalam ketuhanan yang 

merupakan nilai dari kemanusiaan. Kemudian mereka menjadikan dasar 

landasan dari tradisi penjelmaan dan kebangkitan serta Cinta Kasih. Dengan 

langkah seperti itu bahwa nama nama yang umum secara alami, mereka 

berniat untuk mengelak dan memisahkan yang hak tentang status Anak dalam 

ketuhanan dan bersamaan pula untuk menghindari kerawanan yang dapat 

menistakan ciri khas sifat sifat ketuhanan dengan menjadikan pendapat 

mereka kedalam sata kata yaitu “Anak”. Dalam hal ini Paulus adalah Guru 

mereka, dimana ia menerangkan tentang orang yang menjadi Tuhan dan 

kemudian ingin menjelaskan makna penderitaan, diawali dengan sebutan 

“Kristus”, yang mana saya telah utarakan, dimana nama umum dari kedua 

sifat sifat ketuhanan dan menambahkan perwujudan kedalam sifat sifat 

ketuhanan tersebut, buat apa ia mengutarakan seperti itu? “Dasar pemikiran 

diantara kamu sendiri, adanya keyakinan kamu dan meyakini dalam Yesus 

Kristus adanya wujud Tuhan, dan bukan untuk disetarakan dengan Tuhan 
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merupakan sesuatu yang harus dipertahankan”, dan selanjutnya dimana, “ia 

taat sampai meninggal, dan meninggal di kayu salib”. Saat itu ketika ia akan 

mengutarakan kematiannya, untuk menghindari orang orang yang menyangka 

bahwa Firman Tuhan menderita, Ia berkata “Kristus” merupakan gelar yang 

menunjukkan ke dalam satu orang keduanya merupakan sesuatu yang 

mustahil dan hal yang tidak mungkin. Sepatutnya Kristus bisa disebut sesuatu 

hal tanpa ketidak pastian dan hal yang mustahil serta hal yang tidak 

memungkinkan, mustahil dalam ketuhanan maupun mustahil dalam sifat 

tubuhnya sendiri. 

 

Saya bisa katakan lebih banyak lagi tentang hal ini dan yang mula mula 

adalah Bapa suci mereka saat mereka membahas masalah Ekonomi, 

ucapannya bukan dari turunan tetapi dari anak menjadi Putra yang lebih 

dewasa. Tapi saya ingatkan kembali ringkasan janji yang saya buat dari awal 

bahwa keduanya mencekal wacana saya dan memindahkan saya dalam pokok 

aturan kedua dari anda yang dihormati. Disini saya kagum dengan watak dari 

jajaran anda untuk merujuk kedewasaan dalam berketuhanan yang 

dihubungkan dengan satu orang. Saya juga mengagumi pernyataan anda 

bahwa Firman Tuhan tidak membutuhkan turunan yang dilahirkan kembali 

dari seorang wanita, dan pengakuan anda bahwa dalam ketuhanan tidak 

mengalami penderitaan. Dari beberapa pernyataan seperti itu mencirikan 

bahwa hal itu benar benar ortodoks dan sama juga berselisih pendapat 

tentang ajaran yang menyesatkan dan semuanya menyimpang dari sifat 

Tuhan yang sesungguhnya. Jika akhirnya merupakan upaya untuk 

menjelaskan dari kebijaksanaan yang disembunyikan agar sampai dan harus 

dipahami oleh orang orang yang mendengar dan membacanya maka itu 

adalah kebijaksanaan anda dalam memutuskan. Dalam pandangan saya 

secara pribadi pandangan pandangan tersebut seperti itu tidak lain untuk 

membantah apa yang telah dijelaskan dalam ajaran yang diturunkan pertama 

kali. Mereka mengharapkan bahwa ia yang dari awal telah digariskan sebagai 
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jalan terakhir dan tidak dilturunkan kedua kalinya entah bagaimana awalnya ia 

yang berakhir dalam penderitaan dan diciptakan lagi, Seolah olah apa yang 

tertera dalam Firman Tuhan seakan setelah Ia dilebur oleh Yang Kuasa dan 

dijadikan kembali menurut para pemujanya atau seolah olah orang yang 

dianggap belum siap untuk dijadikan sang Penebus Dosa. Dimana yang 

terpisah dari sifat ketuhanannya, harus mengalami kelahiran dan kematian 

bagi orang orang yang berdosa, yang akhirnya seakan suara Tuhan tidak 

layak dipercaya yang menyerukan ajakan kepada Bangsa Yahudi : 

“Hancurkanlah Ayat ayat-Ku, kelak kemudian dalam tiga hari Aku akan 

datangkan lagi”. Dan Tuhan tidak berkata : “Hancurkanlah ketuhanan-Ku,  

kelak dalam tiga hari Aku akan dibangkitkan lagi”. 

 

Sekali lagi saya sebenarnya akan menjelaskan lebih terperinci tentang semua 

ini, tetapi karena keterbatasan oleh karena kesepakatan janji, maka saya 

harus mengutarakannya secara singkat. Kitab suci dimanapun menjelaskan 

tentang hubungan interaksi dengan Tuhan, membicarakan tentang proses 

kelahiran dan penderitaan bukan dari sifat ketuhanan melainkan ajaran 

kemanusiaan dari Kristus, sehingga Perawan Suci atau lebih tepatnya disebut 

Bunda Kristus bukan artian disebut Bunda Tuhan. Dengarkan kata kata dari 

Injil yang berbunyi : “Kitab yang diturunkan kepada Yesus Kristus, Anak dari 

Daud, Anak dari Ibrahim”. Sangatlah jelas bahwa itu merupakan Firman 

Tuhan bukan dari Anak Daud. Dan dengarkan dari saksi lain jika anda 

berkenan : “Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, dan diantaranya 

lahirlah Yesus yang disebut Kristus”. Telaah kembali beberapa bukti lebih 

seksama : “Saat ini kelahiran Yesus terjadi dengan jalan seperti itu. Ketika 

Ibunya bernama Maria bertunangan, dia akan mendapatkan seorang anak dari 

Roh yang suci”. Tetapi siapa yang menerangkan dan menjelaskan bahwa 

Tuhan yang tunggal adalah makhluk dari Roh? Mengapa kita perlu dengan 

menyebutkan : “Ibunda Yesus berada disana”? Dan apalagi : “Walaupun Maria 

adalah Ibunda Yesus”, atau “apa yang dikandung dalam dirinya adalah Roh 
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Kudus”, dan “bawalah anak itu beserta ibu-Nya untuk mengungsi ke Mesir”, 

dan “tentang anaknya yang lahir dari keturunan Daud berupa tubuh 

manusia”? Sekali lagi Alkitab menjelaskan ketika menyuarakan tentang 

kecintaannya : ”Tuhan mengutus anak-Nya sendiri dalam wujud manusia yang 

bersalah karena Dosa, Dia telah menghukum atas Dosa yang diperbuatnya 

didalam tubuh manusia”, dan lagi dikatakan “Kristus telah meninggal karena 

Dosa Dosa kita”, dan “Kristus telah menderita didalam tubuh manusia”, dan 

“Inilah”, bukan artian, “Ketuhanan Saya”, akan tetapi, “Tubuhku, rusak demi 

kamu”. 

Sepuluh ribu ungkapan perasaan saksi lainnya kepada umat manusia bahwa 

mereka tidak harus memikirkan bahwa ketuhanan seorang anak yang 

belakangan ini dibunuh tapi tubuh yang didalamnya ada sifat ketuhanan. 

(Oleh karena itu Kristus menyebut dirinya sendiri dengan sebutan Utusan 

Tuhan dan dari anak Daud”, Apa perkiraan anda tentang Kristus”?, “Anak dari 

siapakah dia”? Mereka berkata kepadanya sebagai anak Daud, Yesus 

menjawab dan mengatakannya kepada mereka, “bagaimana mungkin bahwa 

Daud diilhami oleh Roh Kudus dan memanggilnya Tuhan” dan katanya pula 

“Tuhan berbicara kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku”. “?”. Dia 

mengatakan hal ini sebagai dirinya adalah anak Daud dan disesuaikan dengan 

tubuh manusianya, tetapi yang dimaksud dengan Tuhan berdasarkan 

ketuhanan-Nya). Oleh karena itu tubuh yang disebutkan adalah bagian dari 

sifat ketuhanan seorang anak, pemujaan yang mana dipersatukan dalam 

hubungan yang agung dengan Tuhan, menjadikan sifat ketuhanannya 

meyakini apa yang menjadi tubuhnya adalah miliknya sendiri juga. Pengakuan 

seperti ini dianggap mulia dan layak sebagai panutan sebuah ajaran. Tetapi 

dalam penggunaan istilah “menerima karena dirinya” ini adalah cara untuk 

melemahkan sifat meleburnya menjadi  tubuh, kelahiran, penderitaan dan 

proses pemakaman. Saudarku hal ini adalah ciri atau tanda tanda orang orang 

yang disesatkan pikirannya, oleh pemahaman Bangsa Yunani atau gejala sakit 

kejiwaan Apollinarius dan Arius atau ajaran sesat lainnya atau lebih tepatnya 



 

WWW.KRISTOLOG.COM | KRISTOLOG PUBLISHING 28 

 

ajaran sesat oleh sesuatu yang lebih mendalam atau lebih serius dari semua 

ini. 

 

Untuk itu perlu dilakukan beberapa hal yang menarik atas nama 

“pembenaran” dan menjadikan Tuhan sebelum bagian dari Firman Tuhan, 

dikarenakan ini disamakan dengan pembenaran seakan dicontohkan memberi 

makan dengan susu, tahapan pertumbuhan, kekhawatiran yang bertepatan 

dengan keadaan bersemangat yang membutuhkan bantuan Malaikat. Saya 

tidak mengutarakan tentang mengenai Khitan dan pengorbanan serta kerja 

keras dan puasa, yang mana semua ini berada dalam diri manusia dan lebih 

menarik lagi apa yang telah dilakukan demi kita. Tapi akan menjadi suatu 

kesalahan jika menerapkan gagasan gagasan tersebut kepada para 

sesembahan dan akan menjerumuskan kita kedalam tuduhan karena seruan 

kami. 

 

Inilah bagian dari beberapa sesembahan dari Bapa Yang Suci, dan semua ini 

merupakan ajaran ajaran kitab suci. Dengan cara seperti ini adakah seseorang 

yang sanggup menulis karena tulus dan dirahmati Tuhan, “melatih tugas 

seperti ini, pengabdian diri kepada mereka, sehingga semua dapat 

menyaksikan kemajuan anda”. Inilah yang dimana Paulus mengatakan ke 

semuanya. Pemeliharaan biaya yang anda ambil dalam sebuah pekerjaan 

dimana bagi mereka merupakan perbuatan yang telah menyinggung dan bagi 

kami yang mengambil dengan cara baik maka kami akan berterima kasih 

kepada anda serta keduanya merupakan buah pikiran yang anda tuangkan 

untuk hal hal ketuhanan dan untuk menjadi perhatian anda untuk dimiliki 

bahkan bagi mereka yang menetap disini. Tetapi anda juga harus menyadari 

bahwa anda telah disesatkan baik oleh beberapa gelintir orang yang berada 

disini dan yang telah digulingkan oleh Ajaran Suci Manikeime dan oleh para 

Pendeta anda sendiri dengan cara dibujuk. Kenyataannya Gereja dalam 

kesehariannya disini berkembang dengan melalui Kasih Karunia Kristus dan 
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adanya peningkatan seperti di antara orang orang bahwa sungguh mereka 

yang meneriakkan ucapan dengan kata kata Nabi, “Bumi akan dipenuhi 

pengetahuan dari Tuhan sebagai mana air mencakup seluruh lautan”. Adapun 

tentang Penguasa kami, mereka dalam keadaan sukacita dan dalam kejayaan 

sebagaimana doktrin yang menerangi dan menyebar keseluruh negara dengan 

waktu yang singkat, karena pada kondisinya ajaran dianggap sesat bagi yang 

melanggar Tuhan dan ortodoksi atau keortodokkan Gereja, kemungkinan 

seseorang akan mendapatkan ayat yang berisikan “Rumah Saul akan 

berkembang lebih lemah dan lebih lemah dan Rumah Daud akan berkembang 

lebih kuat dan lebih kuat”. 

 

Inilah saran dari kami untuk saudara sudara “Jika ada yang dihilangkan dan 

akan menjadi perdebatan”, Paulus akan menjerit kepada kita dan salah 

satunya seperti, “Kami menyadari akan adanya tata cara yang lain, juga tidak 

seorangpun yang dilakukan jemaat jemaat Tuhan”. Saya dan orang orang 

yang bersama saya akan menyambut persaudaraan dengan anda dalam 

Kristus. Semoga anda tetap kuat dan terus berdoa untuk kita dan paling 

dihormati dan Tuan yang di muliakan. 

 

 

 

 

SURAT KETIGA DARI CYRIL UNTUK NESTORIUS 

 

 

[Baca keputusan dewan Effesus dan termasuk didalamnya catatan hasil rapat, 

Kami menghapus kata pembukaan didalam surat keputusan itu] 

 

Kami percaya akan satu Tuhan................[Ajaran Nicea] 
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Mengikuti semua batas batas pengakuan dari Bapa Suci, yang mana mereka 

dibuat dari Roh Kudus berkata dalam diri mereka, dan mengikuti ajaran dari 

ungkapan mereka dan berlalu seolah olah dengan cara yang anggun, kita 

katakan hanya yang tunggal dan itu Firman Tuhan, yang 

diperanakkan dari Bapa yang sesungguhnya, Tuhan benar dari Tuhan 

yang benar, cahaya dari cahaya dan melalui dirinya segala sesuatu 

apa yang ada di Langit dan di Bumi, untuk keselamatan kami dia 

turun dan dia mengosongkan dirinya, dia menjelma menjadi 

manusia, ini berarti : 

Dia mengambil Daging dari seorang Perawan Suci, dan membuatnya sendiri 

tubuhnya, serta mengalami kelahiran seperti layaknya kita yang lahir dari 

Rahimnya dan akhirnya menjelma jadi seorang laki laki dari seorang wanita. 

 

 Dia tidak menghilangkan yang mana dia di dirinya, tapi meskipun dia 

menerima bagian dari Daging dan Darah, ia tetaplah Ia Tuhan yang 

menciptakan dan lagi benar. 

 

• Kami tidak pernah mengatakan bahwa tubuhnya berubah menjadi sifat dari 

ketuhanan atau Firman Tuhan yang tidak dicantumkan diubah menjadi 

tubuh. Karena ia (Firman Tuhan) tidak bisa dirubah dan benar benar tidak 

mengalami perubahan dan tetap sesuai apa yang tercantum didalam 

Alkitab. Meskipun demikian tampak terlihat sebagai anak dan dalam 

pengawasan, bahkan ketika ia berada dalam pelukan seorang perawan 

yang melahirkan dirinya, karena Tuhan ia yang meliputi seluruh ciptaan dan 

sesama penguasa dengan dia yang menjadikan dia. Untuk sifat ketuhanan 

tanpa kuantitas dan dimensi dan tidak dapat dibatasi. 

 

Kami mengakui bahwa Firman telah dijadikan satu dengan tubuh secara 

ungkapan, dan kami menyembah satu anak dan Tuhan Yesus Kristus. Kami 
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tidak memisahkan dirinya menjadi beberapa bagian dan dari manusia beserta 

Tuhan terpisah di dirinya, seolah dua kesamaan yang saling bersatu dan 

hanya melalui kesatuan, martabat, dan wewenangnya, yang akan 

menjadi sebuah ungkapan kosong dan tidak lebih dari itu. Kami juga memberi 

sebutan nama Kristus dalam satu pendirian untuk Firman Tuhan dan diposisi 

yang lain dia yang dilahirkan dari seorang wanita, tetapi patut kita ketahui 

hanya satu Kristus, Firman dari Tuhan Bapa didalam tubuhnya sendiri. 

Sebagai manusia ia dilumuri dengan kami, meskipun ia sendiri memberikan 

Roh kepada mereka yang layak menerimanya dan tidak melebihi takaran, 

sebagai Penginjil yang diberkati sesuai perkataan Yohannes. 

 

Tapi kita tidak mengatakan bahwa Firman Tuhan untuk direnungkan seperti 

orang yang biasa lahir dari Perawan Suci, dalam diri Kristus tidak dijadikan 

hubungan manusia dengan Tuhannya namun demikian “Firman jadi renungan 

diantara kita”, dan juga dikatakan bahwa didalam diri Yesus merupakan 

bagian perenungan,”semua terpenuhi dalam tubuh ketuhanan”, kita 

memahami bahwa sesuatu yang menjadi tubuh, cara merenungnya tidak 

didefinisikan dengan cara yang sama sebagaimana yang ia katakan 

untuk tinggal diantara orang orang yang Kudus, Ia dipersatukan oleh 

sang pencipta dan tidak berubah menjadi tubuh manusia akan tetapi ia 

menjadikan bersatu dalam dirinya dengan cara seperti kita katakan bahwa 

Jiwa manusia tidak didalam tubuhnya sendiri. 

 

Oleh karena itu ada satu Kristus dan Anak dan Tuhan, tapi bukan berdasarkan 

jenis hubungannya melainkan seseorang mungkin mendapati dirinya dengan 

Tuhan sebagai kesatuan dalam martabat dan wewenang haknya. 

Kesetaraan kehormatan dengan dirinya sendiri tidak dapat menyatukan sifat 

itu sendiri. Untuk Petrus dan Yohannes yang satu sama lainnya saling 

menghormati, karena keduanya Rasul dan murid murid Suci, tapi mereka 

tetap dua bukannya satu. 
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Kita tidak juga memahami cara suatu kebersamaan untuk menjadi salah satu 

penyetaraan dan tidak untuk cukup sebagai kesatuan alami. Atau sebelum 

kasus itu dipertanyakan tentang hubungan kesetaraan, karena kita sendiri 

yang menjadikan bersatunya dengan Tuhan, seperti yang tercantum dalam 

kalimat kalimat suci “Satu Roh Dengan Dia”, sebaliknya kita menyangkal istilah 

“bersama” sebagai tanda tidak adanya kesesuaian untuk dijadikan sebuah 

ungkapan dalam penggabungan gagasan. 

 

Kami juga tidak mengatakan bahwa Firman berasal dari Tuhan Bapa, Tuhan 

atau Tuhan Kristus. Untuk mengatakannya dengan cara ditampilkannya dalam 

bentuk bagian menjadi dua Satu Kristus serta Anak dan Tuhan, dan 

kemungkinan dengan cara ini kita tidak disalahkan sebagai tuduhan 

penghujatan, membuat dirinya Tuhan dan Tuhan sendiri. Karena seperti yang 

kita telah katakan, Firman Tuhan ditafsirkan bersatu dengan tubuh manusia 

dan Tuhan dari semua serta Tuhan Alam Semesta, melainkan hamba atau 

tuannya sendiri. Hal itu suatu pembodohan atau lebih tepatnya beriman 

dengan berpikir atau berbicara dengan cara seperti ini. Memang benar Ia 

sebut Bapa “Tuhan” meskipun dia sendiri adalah Tuhan dengan alam 

semestanya, kita tidak mengabaikan fakta bahwa pada saat yang sama 

dikarenakan Ia adalah Tuhan dan Ia juga sebagai manusia, dan juga Ia begitu 

tunduk kepada Tuhan sesuai dengan aturan dan juga sesuai dengan sifat 

kedewasaannya. Tapi bagaimana Ia harus menjadi Tuhan atau Tuhan dirinya 

sendiri? Dikarenakan itu sebagai manusia dan sejauh itu pula tepat baginya 

dalam batas batas pengosongan diri-Nya dan dikatakan pula bahwa Ia tunduk 

kepada Tuhan seperti halnya kita sendiri. Jadi dia datang untuk berada 

dibawah kendali hukum sementara pada saat yang bersamaan dia berbicara 

tentang hukum dan juga dia yang membuat hukum itu sendiri sebagaimana 

halnya Tuhan. 
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Ketika membicarakan tentang Kristus kita menghindari ungkapan: “Aku 

menyembah Dia yang menguasai karena seseorang yang mengangkat dirinya, 

karena dirinya yang tidak nampak, aku menyembah seseorang yang nampak”. 

Hal ini sangat mengejutkan untuk dikatakan yang dihubungkan dengan: 

“Mengambil bagian dari nama Tuhan dengan yang dibagikan pada dirinya”, 

untuk mengatakan dengan hal seperti ini sekali lagi akan terbagi menjadi dua 

Kristus dan akan menempatkan seseorang yang terpisah dengan dirinya dan 

begitu pula Tuhan dengan dirinya sendiri. Pepatah ini membantah secara 

terang terangan di kesatuan, yang mana sesuai dengan tidak menyembah 

satu bersama dengan yang lainnya, maupun tidak dilakukan diantara 

keduanya berbagi dengan sebutan “Tuhan”, akan tetapi Yesus Kristus 

dianggap merupakan salah satu Anak Tunggal yang di hormati dan disembah 

dan beserta Tubuh diri-Nya. 

 

Kami juga mengakui bahwa satu satunya Anak Tunggal yang lahir dari 

Tuhan Bapa , yang meskipun demikian menurut kehendaknya sendiri ia tidak 

menyerah dalam penderitaan , menderita dalam artian tubuh manusia bagi 

diri kita yang sesuai dan yang tercantum dalam Kitab Suci, dan di dalam 

tubuh-Nyalah dia  yang disalibkan, dan dirinya tanpa menderita 

menjadikan dirinya sendiri menderita didalam tubuhnya sendiri, 

hanya untuk “oleh karena Kasih Karunia Tuhan dia merasakan kematian bagi 

semua”. Dengan itu ia memberikan tubuhnya sendiri sampai mati meskipun 

dia hidup dengan kehidupan yang sesungguhnya serta kebangkitannya, dalam 

hal itu setelah meninggal terinjak injak oleh kekuatan yang tidak bisa 

dikatakan oleh dirinya sendiri, dia mungkin yang awal dalam tubuhnya sendiri 

dan yang awal dalam bangkitnya diantara orang orang yang mati, “dia yang 

paling pertama diantara mereka yang mati”. Dan dia itu mungkin membuka 

jalan bagi sifat manusia untuk kembali kejalan yang benar karena Kasih Kurnia 

Tuhan, sebagaimana kita hanya berkata, “dia merasakan kematian bagi 

semua”, dan pada hari ketiga dia kembali kedalam kehidupan setelah dia 
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direngut hidupnya di dalam kubur. Kemudian daripada itu meskipun dikatakan 

bahwa “dengan melalui manusia datang dari kebangkitan orang yang mati”, 

namun kita memahami bahwa manusia telah menjadi Firman yang datang dari 

Tuhan, dan yang berkuasa atas kematian yang sudah dilewati. Dan Pada 

waktu yang ditetapkan ia akan datang menjadi sebagai satu Anak dan Tuhan 

didalam kemuliaan Bapa , serta untuk menghakimi dunia sebagai pengadilan 

terakhir, seperti apa yang tercantum. 

 

Kami juga tentu akan menambahkan hal ini. Untuk mengabarkan kematian 

menurut tubuh manusia sebagai Anak Tunggal Tuhan yaitu Yesus Kristus dan 

menyatakan kembalinya kedalam kehidupan dari kematiannya dan juga 

kenaikan-Nya ke surga. Kami menpersembahkan kurban sesembahan 

[sacrificii servitutem] di Gereja Gereja dan sebagainya serta meneruskan tata 

cara acara ritual syukuran yang dikuduskan serta setelah diikuti persembahan 

tubuh suci [corpus] dan darah Kristus, sebagai juru selamat kita semua. Kami 

ini tidak biasa menerima layaknya tubuh manusia, karena larangan Surga, 

atau seperti juga yang dilakukan seorang laki laki  yang telah disucikan dan 

bersatu dengan Firman dalam persatuan yang dimuliakan, atau yang 

didalamnya memiliki ketuhanan, tetapi benar benar tubuh yang memberinya 

hidup dan itulah Firman [ut vere vivification et ipsius Verbi propriam factam]. 

Untuk menjadikan hidup dalam kehidupan yang diciptakan Tuhan, ketika ia 

bersatu dengan tubuhnya sendiri ia juga telah menghidupkan dirinya sendiri, 

sebagai mana ia katakan kepada kami: “Amin, saya katakan kepadamu, 

kecuali jika anda makan sepotong daging anak manusia dan meminum darah-

Nya”. Karena kita tidak harus beranggapan bahwa itulah tubuh manusia dari 

orang orang seperti kita (bagaimana mungkin tubuh manusia dapat hidup 

karena diciptakan oleh ciptaannya sendiri?), tetapi seperti yang dijadikan dari 

yang sebenar benarnya tubuh manusia [vere proprium eius factam] karena 

demi dari yang satu menjadi anak manusia dan itulah sebutannya. 
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Dikarenakan kita tidak memisahkan kata kata Juru Selamat kita dalam kitab 

Injil diantara dua hipotesa atau diantara orang orang. Hanya Kristus satu 

satunya dan tidak ada duanya, meskipun dia dianggap dari dua realitas yang 

berbeda, membawa satu sama lainnya kedalam kesatuan yang tidak bisa 

dipisahkan. Hal yang sama seperti halnya manusia meskipun manusia terdiri 

dari Tubuh dan Jiwa, tidak artian disebut ganda, melainkan salah satu dari 

keduanya. Oleh karena itu untuk berpikir secara benarnya benar adalah kita 

rujukan ungkapan ketuhanan dari orang yang sama. Karena ketika ia 

berbicara tentang dirinya dalam cara yang Tuhan anggap sebagai "dia yang 

melihat saya, saya melihat Bapa", dan "Aku dan Bapa adalah satu ", kita 

berpikir tentang sifat ketuhanan dimana tidak secara langsung diucapkan, arti 

kata dia adalah salah satu bagian dengan Bapa-Nya sendiri melalui sifat 

kepribadiannya  dan itu merupakan, " gambaran yang mengagungkan dalam 

kemuliaan-Nya”. Tapi ketika tidak dihormati tentang kemanusiaan dirinya, ia 

berkata kepada kaum Yahudi : ”Tapi sekarang kamu berusaha membunuh 

aku, yang mana seseorang telah mengatakan tentang sesuatu kebenaran 

kepada kalian”, sekali lagi tidaklah kurang dari sebelumnya, kami mengakui 

siapa dia, karena adanya persamaan dan kemiripan dengan Tuhan Bapa maka 

dari itu merupakan Firman Tuhan, dan juga dalam batas batas segi 

kemanusiaannya. Karena selama itu jika perlu mempercayai bahwa untuk 

menjadi Tuhan dikarenakan menciptakan dirinya menjadi tubuh manusia, dan 

bahwa manusia berjiwa dengan jiwa yang masuk akal, apapun alasannya 

hendaklah seseorang lebih sungkan untuk mengungkapkan kata kata darinya 

serta sudah sepantasnya mereka harus menjadikan dirinya sebagai manusia? 

Andaikan jika ia harus membantah kata kata yang pantas untuk dirinya 

menjadi manusia, siapa pula yang memaksa dirinya untuk menjadi manusia 

seperti kita ini? Mengapa ia memohon dengan sukarela untuk pengosongan 

dirinya demi kita, sejauh mana dipungkirinya ungkapan ungkapan yang layak 

untuk pengosongan diri seperti itu? Oleh karena itu semua ungkapan yang 

terdapat dalam Injil harus dirujuk ke satu orang, satu satunya dugaan 
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perwujudan manusia berdasarkan Firman, dikarenakan ada satu Tuhan 

Yesus Kristus dan sesuai dengan Kitab Suci. 

 

Sekalipun Ia dpanggil “Rasul dan Imam tertinggi di pengakuan kami”, karena 

mepersembahkan dirinya kepada Tuhan dan Bapa, kita mengimani untuk dia 

dan melalui dia kepada Tuhan dan Bapa dan juga Roh Kudus, sekali lagi kita 

katakan bahwa dia adalah anak yang wajar dan hanya - berasal dari Tuhan 

dan kita tidak akan menetapkan ke orang lain selain dari dirinya atas nama 

dan keimaman yang nyata. dikarenakan ia menjadi "perantara antara 

Allah dan manusia" dan yang sebagai jadi juru damai di antara 

mereka, menyerahkan dirinya untuk berlaku santun kepada Tuhan 

dan Bapa. Maka dari itu ia katakan juga, ”Pengorbanan dan menyerahkan 

kalian tidaklah berkenan, akan tetapi tubuh anda telah disediakan oleh saya 

[dengan korban terbakar dan pengorbanan dosa kalian tidaklah 

menyenangkan], kemudian aku berkata ‘Sesungguhnya aku datang atas 

kehendak-Mu, Ya Tuhan’, seperti yang tertulis didalam isi kita tentang diriku”. 

Demi kita dan bukan untuk dirinya sendiri ia bawa tubuhnya sendiri 

kehadapan dengan cara yang santun. Namun demikian yang mana korban 

atau pengorbanan untuk dirinya sendiri akanlah dia membutuhkan, karena 

sebagai Tuhan Yang Perkasa atas segala macam dosa dosa? Walaupun 

“semua telah melakukan dosa dan bersalah dihadapan Tuhan Yang Mulia”, 

dan menjadikan kita lemah terhadap gangguan alam dan manusia terjerumus 

kedalam kelemahan dalam dosa, dia tidaklah demikian dan karena itu 

menjadikan kita berlindung ke dirinya dalam kemuliaan. Bagaimana mungkin 

bisa ada keraguan lebih mendalam bahwa domba yang sesungguhnya 

dikorbankan bagi kita dan atas nama kita? Anjurannya bahwa ia 

mempersembahkan dirinya untuk dirinya sendiri maupun bagi kita yang 

merupakan hal yang mustahil untuk memisahkan dari tuduhan dikarenakan 

tidak memiliki rasa hormat. Karena ia tidak pernah melakukan kesalahan sama 

sekali, ia juga tidak berdosa dengan jalan apapun. Bentuk apa yang akan dia 
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butuhkan untuk persembahan sejak saat itu karena tidak ada dosa yang patut 

di persembahkan senantiasa karenanya? 

 

Saat dia katakan tentang Roh “dia akan memuliakan aku”, pemahaman yang 

benar ini bukan untuk mengatakan bahwa satu Kristus dan Anak dibutuhkan 

kemuliaan dari yang lain dan ia hanyalah mengambil kemuliaan dari Roh 

Kudus, karena Roh-Nya adalah tidak lebih baik dari dia maupun apa yang di 

atasnya. Tetapi karena ia menggunakan Roh-Nya sendiri untuk mewujudkan 

ketuhanan melalui mukjizat-Nya, ia mengatakan bahwa ia telah dimuliakan 

oleh-Nya , sama halnya jika salah satu dari kita kemungkinan harus 

mengatakan misalnya kekuatan bawaan atau pengetahuan tentang apa pun 

yang mereka muliakan karena dia. Karena itu meskipun Roh ada di 

ungkapannya sendiri dan didalam pikirkannya sendiri, sebagai Roh dan bukan 

sebagai Anak, walaupun demikian ia tidak asing lagi bagi Anak. Dia telah 

disebut "Roh Kebenaran", dan Kristus adalah kebenaran, dan Roh telah 

tercurahkan untuk Anak, karena memang demikianlah Anak telah tercurahkan 

dari Tuhan dan Bapa. Dan dengan demikian Roh banyak melakukan hal hal 

yang Ganjil melalui tangan para Rasul suci dan sangat begitu memuliakan dia 

setelah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Karena diyakini bahwa ia 

adalah Tuhan oleh ciptaannya dan dia bertindak melalui Roh-Nya sendiri. 

Untuk alasan ini juga ia berkata: “Dia (Roh) akan mengambil apa yang jadi 

milikku dan dikatakannya kepada anda”, Tapi kita tidak akan mengatakan 

bahwa Roh adalah bijaksana dan kuat melalui beberapa bagian dari yang lain, 

karena ia adalah hal yang sempurna semuanya dan yang membutuhkan serta 

tidak ada lagi hal yang lebih baik. Karena ia adalah Roh kekuatan dan 

kebijaksanaan dari Bapa, yang Ia adalah Anak, dan ia sendiri jelaslah 

merupakan kebijaksanaan dan kekuatan. 

 

Maka dari itu, karena melalui bagian kemaluan Perawan Suci yang mana 

tubuh Tuhan diperkirakan menyatu dengan tubuh manusia, dengan demikian 
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disebutlah Ibunda Tuhan, bukan berarti sifat Firman memiliki awal 

kehadirannya dari tubuh manusia (untuk itu “Firman datangnya dari awal dan 

Firman itu merupakan Tuhan serta Firman itu akan selalu bersama Tuhan”, 

dan ia menciptakan perkembangan kehidupan dimana ketiganya Kekal dengan 

Bapa serta ahli dalam segala sesuatunya). Akan tetapi dikarenakan seperti 

yang telah dikatakan, andaikan ia dipersatukan dengan dirinya yang manusia 

dan dilahirkan menurut tubuh manusia dari Rahimnya. Ini bukan berarti ia 

membutuhkan sesuatu yang ditentukan atau dirinya dilahirkan secara alamiah 

diwaktu dan di saat terakhir zaman ini, akan tetapi agar ia dapat memberkati 

awal keberadaan kita, supaya terlihat bahwa itu merupakan seorang wanita 

yang melahirkan dan memilki dia yang bersatu dengan tubuh manusia, 

kutukan kepada seluruh bangsa haruslah dihentikan yang karena 

diturunkannya kepada kita semua mengingat kita semua akan mengalami 

kematian, dan memerintahkan penghapusan kutukan melalui dirinya yang 

dikutuk “dalam kesedihan engkau melahirkan anak anak”, menunjukkan 

sesuai dengan perkataan Utusan : “kematian yang kuat akan melenyapkan 

mereka”, dan lagi “Tuhan telah menghapus semua air mata yang mengalir di 

pipi”. Hal ini merupakan alasan bahwa kita mengatakan dalam hal penciptaan 

kehidupannya ia memberkati perkawinan ketika ia diundang, dan ia pergi ke 

Kana di Galilea dengan rasul-Nya yang kudus. 

 

Kita telah diajarkan untuk menjaga hal hal ini dengan  

 

Para Rasul Kudus dan Penginjil serta oleh  

 

• Semua kitab suci yang telah diwahyukan Tuhan dan oleh keyakinan yang 

sesungguhnya. 

 

• Bapa yang diberkati. 
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Untuk semua kehormatan anda seharusnya menerima dan menyetujui tanpa 

adanya dusta sama sekali. Apa yang diinginkan untuk menghormati anda 

dengan itu kami akan menambahkan beberapa pelaknatan atau kutukan untuk 

dicantumkan dalam surat riwayat ini. 

 

Dua belas Kutukan atau Pelaknat yang di usulkan oleh Cyril dan 

disetujui oleh Konsili Effesus. 

 

1. Jika ada seseorang yang tidak mengakui bahwa Imanuel adalah Tuhan dan 

dalam kebenaran, dan dikarenakan Perawan Suci adalah Ibunda Tuhan 

(karena Ia melahirkan dan dengan cara lahiriah adanya Firman Tuhan 

menjadi manusia) maka terkutuklah ia. 

 

2. Jika ada sesorang tidak mengakui bahwa Firman dari Tuhan telah disatukan 

oleh tafsiran akan tubuh dan merupakan salah satu Kristus dengan 

tubuhnya sendiri, dan dikarenakan Tuhan bersama dalam manusia, maka 

terkutuklah ia. 

 

3. Jika ada seseorang yang memisahkan dalam satu Kristus setelah tafsiran 

penyatuan, hanya dihubungkan dengan mereka oleh karena hubungan 

martabat atau wewenang atau kekuasaan, dan tidak menerima dengan 

datang secara bersamaan dalam persatuan dengan kehendaknya, maka 

terkutuklah ia. 

 

4. Jika ada sesorang membagikan antara dua orang atau tafsiran ungkapan. 

Digunakan dalam Injil atau dalam tulisan tulisan para Rasul, dan apakah 

mereka karena dipercaya oleh para penulis Kristus suci atau oleh dia 

tentang dirinya sendiri, dan beberapa karangan tentang dirinya menjadi 

manusia, dengan maksud memisahkan Firman dari Tuhan, dan lain lain, 
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sebagaimana layaknya Tuhan, serta untuk dirinya sebagai Firman dari 

Tuhan Bapa, maka terkutuklah Ia.  

 

5. Jika ada sesorang yang berani mengatakan bahwa Kristus adalah hubungan 

seseorang dengan Tuhan dan bukan daripada Tuhan dalam kebenaran, dan 

diciptakan satu anak tidak lain sebagai “Firman itu telah menjadi manusia”, 

dan dijadikan dari darah dan tubuh sebagaimana layaknya kita, maka 

terkutuklah ia.  

 

6. Jika ada sesorang mengatakan bahwa Firman dari Tuhan Bapa adalah 

Tuhan sesembahan Kristus, dan tidak menerima keyakinan persamaan 

antara Tuhan dan manusia, Firman menjadi manusia, sesuai dengan Kitab 

Suci, maka terkutuklah ia. 

 

7. Jika ada sesorang mengatakan bahwa Yesus sebagai manusia diperintahkan 

oleh Firman Tuhan sebagaimana mengenakan kemuliaan Tunggal-Ku, dan 

dalam keadaan terpisah, maka terkutuklah ia. 

 

8. Jika ada seseorang yang berani mengatakan seorang yang telah disepakati 

harus disembah dan dimuliakan bersama dengan Firman Tuhan dan disebut 

Tuhan bersamanya sementara terpisah dari dia, (untuk penambahan 

"dengan" harus selalu memaksa kita untuk berpikir dengan cara ini), dan 

tidak akan menyembah juga kepada Imanuel dengan satu penghormatan 

dan satu puji pujian akan tetapi “Firman itu telah menjadi tubuh”, maka 

terkutuklah ia.  

 

9. Jika ada seseorang yang mengatakan bahwa satu Tuhan Yesus Kristus 

dimuliakan oleh Roh, layaknya menggunakan kekuatan dari yang asing 

yang bergerak melalui dia dan mengaku telah menerima dari kekuatan 

untuk menguasai Roh Roh jahat dan untuk melakukan keajaiban Tuhan 
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antara orang orang, dan tidak lebih mengatakan bahwa itu adalah Roh 

yang sebenarnya melalui siapa ia menjalankan keajaiban Tuhan, maka 

terkutuklah ia. 

 

10. Kitab suci Tuhan mengatakan Kristus menjadi “Imam besar 

dan Rasul menurut pengakuan kami”, ia menyerahkan dirinya kepada 

Tuhan Bapa dengan begitu santun demi kita. Jika ada seseorang 

mengatakan bahwa itu bukan Firman dari Tuhan tentang Imam besar kita 

dan Rasul saat ia menjadi manusia dan orang seperti kita kita tetapi seakan 

akan yang lain yang terpisah dari dia, khususnya seorang laki laki dari 

seorang wanita, atau jika ada seseorang yang mengatakan dia 

mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dan bukan untuk kita kita 

(karena dia tidaklah berdosa menjadikan tidak membutuhkan korban), 

maka terkutuklah ia. 

 

11. Jika ada seseorang yang tidak mengakui bahwa tubuh dari Tuhan 

merupakan pemberi hidup dan kepunyaan Firman dari Tuhan Bapa, tetapi 

tetap berpendirian bahwa itu kepunyaan yang lain daripada dia, disatukan 

dengan dia dalam kemuliaan atau hanya seperti menghayati Tuhan belaka, 

dan tidak lebih seperti yang kita katakan sejak menjadi Tubuh kepunyaan 

Firman yang memiliki kekuatan untuk membawa segala sesuatunya dalam 

hidup, maka terkutuklah ia. 

 

12.  Jika ada seseorang yang tidak mengakui bahwa Firman Tuhan menderita 

dalam tubuh dan disalibkan dalam tubuh manusia serta merasakan 

kematian dalam tubuh dan yang menjadikan orang pertama dibangkitkan 

dari orang mati, meskipun sebagai Tuhan dia hidup dan yang memberi 

kehidupan, maka terkutuklah ia. 
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WWW.KRISTOLOG.COM | KRISTOLOG PUBLISHING 43 

 

PENGAJUAN TUNTUTAN KEPADA NESTORIUS 

 

Ajaran Suci mengatakan : karena menyertakan semua dan yang lainnya, 

Nestorius yang terhormat menolak untuk mematuhi panggilan dari kami, dan 

dia belum menerima kesucian dan takut kepada Tuhan, kami mengutus para 

Uskup untuk menemuinya, kami memiliki kepentingan untuk memulai 

penyelidikan tentang ketidak berimanannya. Kami telah menemuinya yang 

sedang beranggapan dan sedang berbicara dengan fasik, dari surat suratnya, 

dari tulisan tulisannya yang telah dibacakan, dan dari hal hal yang baru baru 

ini ia mengatakannya di pusat kota ini juga yang mana telah disaksikan oleh 

orang lain, dan sebagai hasilnya kita telah dipaksa untuk menerima baik oleh 

 

Norma norma dan oleh 

 

• Surat dari Bapa yang paling suci dan hamba hamba Surgawi kami, Uskup 

Gereja dari Roma, dengan rasa berat hati mengeluarkan pernyataan 

kutukan kepadanya, meskipun kita melakukannya dengan  berlinangan air 

mata. 

Paduka yang mulia kita Yesus Kristus, yang mana telah di hujat oleh dia, telah 

ditetapkan oleh norma yang paling suci ini bahwa Nestorius segera 

menanggalkan gelar keuskupannya dan dihapus dari sekolah tinggi para 

Imam. 

 

 

ISI PERNYATAAN DARI NORMA ATAU KETETAPAN TENTANG 

PENGUSIRAN USKUP DARI TIMUR (et al.) 

Dewan Majelis sedunia yang suci, berkumpul di Effesus untuk melaksanakan 

perintah dari para Pangeran yang paling beriman, [mengirim ucapan] untuk 
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para Uskup, Imam, Pembantu Iman, dan seluruh orang dari berbagai pelosok 

dan dari berbagai kota. 

Ketika kita berkumpul sesuai dengan keputusan dari yang beriman di pusat 

kota di Effesus ada beberapa yang memisahkan dari kami, lebih kurangnya 

sekitar Tiga puluh orang dibawah kemurtadan pemimpin Yohannes dari 

Antiokhia dan nama nama mereka adalah sebagai berikut : pertama nama 

mereka sama yaitu Yohannes, Uskup Antiokhia dari Syria [diikuti oleh 33 nama 

Uskup lainnya dari Timur]. 

Orang orang ini, meskipun secara kenyataannya bahwa mereka adalah 

anggota dari komunitas kaum Gereja, yang tidak memiliki perizinan baik untuk 

mencoreng reputasi keimaman mereka dan perbuatan baik mereka, karena 

diantara mereka kebanyakan sudah dilengserkan. Dukungan mereka dari 

pandangan Nestorius dan Celestius jelas membuktikan penolakan mereka 

dan mereka juga mengutuk Nestorius bersamaan dengan kami. Dengan 

keputusan dari Dewan Majelis yang suci yang akhirnya mengusir mereka dari 

persekutuan kaum Gereja serta kehilangan mereka dari pelaksanaan jabatan 

Imam, yang mana mereka selama ini telah menjadikan beberapa kerawanan 

dan membantu yang lainnya.  

Di karenakan sejak itu pentinglah bahwa mereka yang tidak hadir dalam 

Dewan Majelis yang tetap tinggal di negara atau kota, di karenakan urusan 

didalam Gereja mereka sendiri atau karena kesehatan mereka maka mereka 

tidak boleh mengabaikan keputusan dari Dewan Majelis tentang hal ini. Kami 

menjadi dikenal untuk kesucian anda bahwa jika ada beberapa kota besar di 

beberapa wilayah sepakat dengan Dewan Majelis umum yang suci ini dan 

yang mengikat dirinya dikarenakan ketidak hadirannya dalam sidang dewan, 

atau harus dilakukan di kemudian hari, atau sebaiknya dia menyetujui 

pendapat Celestius, apa dilakukannya  dimasa berikutnya, salah satunya hal 

seperti itu dicopot semua kekuasaannya untuk mengambil langkah langkah 

terhadap para Uskup di wilayahnya masing masing. Dengan demikian ia 
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diberhentikan oleh Dewan Majelis dari semua persekutuan dikalangan Gereja, 

dan kehilangan hak hak dan wewenang wewenangnya dikalangan Gereja. 

Sebaliknya ia harus patuh kepada Uskup diwilayahnya sendiri dan kota kota 

besar disekitarnya, asalkan mereka menjadi pengikut ortodoks, bahkan untuk 

tingkat yang benar benar telah dilengserkan dari tingkat keuskupan. 

Jika beberapa Uskup dari wilayah wilayah ada yang menghindari dari Dewan 

Majelis dikarenakan telah mengikuti atau akan mengikuti ajaran dalam hal 

pengingkaran atau setelah menerima ajaran Nestorius atau telah kembali 

ingkar, menurut Dewan Majelis suci ini mereka harus kehilangan keimaman 

mereka dan harus diberhentikan dari kedudukan mereka. 

Jika ada pemuka agama baik di kota maupun di negara yang telah 

ditangguhkan oleh Nestorius dan teman temannya dari keimaman mereka 

karena keortodoksan mereka, kita berpendapat bahwa itu adalah benar dan 

ini harus kembali pada kedudukan yang semestinya dan umumnya kami 

memutuskan bahwa para pemuka agama yang setuju dengan perjanjian 

dewan majelis secara umum harus sama sekali tidak mematuhi kepada para 

Uskup yang membangkang atau mungkin menolak dari yang sudah 

digariskan. Jika ada para pemuka agama yang melakukan pengingkaran 

secara pribadi atau dihadapan umum berani untuk berpedoman pada 

pendapat Nestorius atau Celestius, kemungkinan bahwa hal seperti harus 

dilengserkan oleh Dewan Majelis yang suci. 

Siapapun yang telah dikutuk karena menyalahi penerapan oleh Dewan Majelis 

suci atau oleh Uskup mereka sendiri, dan telah melanggar aturan ketetapan 

akan dikembalikan ke persekutuan dan kedudukannya menuruti Nestorius 

atau para pengikutnya, dengan keterbatasan yang membeda bedakan di 

lingkungan mereka, orang orang seperti kami tidak ada kepentingan sama 

sekali dan ini akan tetap dilengserkan seperti sebelumnya. 

Sama halnya jika ada orang yang ingin mengacaukan keputusan dengan cara 

apapun dalam setiap hal yang ditelaah dari Dewan Majelis suci Effesus, Dewan 
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Majelis suci memutuskan bahwa jika mereka para Uskup harus benar benar 

kehilangan tingkatan mereka sendiri dan apabila mereka hanya orang biasa 

maka mereka harus dikucilkan. 

             

 

 

 

PENENTUAN IMAN DI NICEA [SESI KE 6, 22 JULI 431] 

Dewan Majelis Nicea menerbitkan pernyataan keimanan ini : Kami 

percaya.......[pernyataan keimanan Nicea berikut ini] 

Tampaknya pantas supaya semuanya menyetujui untuk pernyataan keimanan 

ini. Adalah hal yang beriman dan cukup membantu di seluruh dunia. Tapi 

karena ada beberapa yang berpura pura mengakui dan menerimanya, 

sementara itu dimana pada saat yang sama ada yang menyelewengkan 

kekuatan untuk mengungkapkan pendapat mereka sendiri sehingga 

menghindari kebenaran, menjadikan anak anak dalam kesesatan dan anak 

anak dihancurkan, telah terbukti perlu adanya penambahan kesaksian dari 

yang Kudus dan Bapa Bapa Ortodoks yang dapat meneladani makna dari 

mereka yang telah diberikan kepada mereka kata kata dan keberanian mereka 

untuk menyebarkan berita itu. Semua orang yang memiliki keimanan yang 

kuat dan tidak tercela akan memahami serta menafsirkan dan menyatakan 

dengan cara ini. 

Ketika dokumen dokumen ini telah dibacakan, Dewan Majelis Suci 

memutuskan berikut ini : 



 

WWW.KRISTOLOG.COM | KRISTOLOG PUBLISHING 47 

 

1. Semua ini tidak di izinkan baik untuk menerbitkan atau menulis ataupun 

merancang apapun tentang keyakinan lain kecuali satu yang telah diterangkan 

oleh Bapa Suci yang berkumpul di dalam Roh Kudus di Nicea. 

2. Siapa orang yang berani menulis atau merancang atau membuat 

keyakinan yang lain untuk kepentingan mereka yang ingin kembali dari ajaran 

Hellenisme atau Yudaisme atau kesesatan yang lainnya dalam pengetahuan 

tentang kebenaran, jika mereka Uskup atau pemuka agama mereka masing 

masing harus mengembalikan semua  apa yang telah diberikan dan bagi 

orang orang yang bukan dari golongan Uskup atau pemuka agama atau lebih 

tepatnya orang orang umum maka mereka harus dilaknat. 

3. Dengan cara yang sama pula jika ada beberapa yang pastinya ditemukan, 

apakah itu Uskup, Pastor, atau orang awam yang menyebarkan pandangan 

apa yang diungkapkan oleh keyakinan Imam Charisius tentang penjelmaan 

dari Putra Tunggal Tuhan atau hal yang sangat menyesatkan karena 

keyakinan dari Nestorius yang menjadi landasan mereka, dikarenakan ini 

mereka harus patuh dan tunduk pada ancaman Dewan Majelis secara 

menyeluruh. Uskup jelas harus melepaskan keuskupannya serta harus 

dilengserkan, seorang pemuka agama harus juga dilengserkan dari pemuka 

agama lainnya dan orang orang biasa harus di laknat. Seperti apa yang 

pernah dikatakan sebelumnya. 

 

 

KETENTUAN MENENTANG AJARAN KEIMANAN MESSALIANS ATAU 

EUCHITES 

Para Uskup yang paling beriman dan taat dari Valerian dan Amphilocius 

datang bersama sama kepada kami dan melakukan penyelidikan bersama 

tentang apa yang disebut ajaran Messalians atau Euchites atau juga aliran 

Euchites, atau nama lainnya yang menyimpang dan mencengangkan ini 

membuat gerakan ajaran di bawah tanah, yang bertempat di wilayah Pamfilia, 
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Kami melakukan penyelidikan karena ketaatan dan orang Valerian yang di 

hormati dan pada akhirnya menghasilkan dokumen Dewan Majelis tentang 

adanya orang orang ini, yang telah disusun di Konstinopel yang agung pada 

masa Sisinnius yang mana ingatannya di berkati. Ketika semua ini telah 

dibacakan kepada semuanya, disepakati bahwa hal ini telah disusun dengan 

baik dan benar, kita semua sepakat apa yang dilakukan para Uskup yang 

paling taat dari Valerian dan Amphilocius dan juga semua Uskup yang taat 

dari wilayah Pamfilia dan Lakaonia, bahwa apa yang telah tercantum dalam 

dokumen Dewan Majelis harus ditegaskan dan tidak untuk dibantah, jelaslah 

tanpa adanya prasangka atas keputusan dari Alexandria. Karena hal itu bagi 

orang orang yang berada di mana saja di wilayah itu yang mengikuti ajaran 

sesat dari Messalians dan pengikutnya, atau dicurigai bertentangan, baik para 

pemuka agama atau orang biasa, mereka datang secara bersamaan dan jika 

mereka menyepakati segala kutukan yang tercantum dalam ketetapan 

Dewan Majelis tersebut, mereka para Pastor haruslah tetap seperti itu dan 

bagi orang biasa mereka akan tetap dalam persekutuan. Akan tetapi jika 

mereka menolak dengan adanya kutukan tersebut, jika mereka Panatua atau 

Pelayan Iman, atau yang memegang kendali di dalam Gereja, mereka harus 

menanggalkan status sebagai pemuka agama, dan tingkatan keuskupannya 

dalam persekutuan, jika mereka orang biasa maka terkutuklah mereka.  

Selain daripada itu mereka yang telah dikutuk tidak akan diperbolehkan lagi 

mengatur biara, karena jangan sampai apa yang pernah tertanam akan 

berkembang lagi. Pelaksanaan yang tekun dan rajin serta penuh semangat 

dari semua keputusan ini diperintahkan kepada para Uskup yang dihormati 

dari Valerian dan Amphilocius serta para Uskup yang lainnya yang juga 

dihormati di seluruh wilayah. Selanjutnya merupakan hal yang baik jika buku 

yang menyimpang dan tercela ini dan sudah diterbitkan yang oleh mereka 

disebut buku renungan, harus dikutuk seperti apa yang telah disusun oleh 

para penyimpang, dimana salinannya oleh Valerian yang taat dan beriman 

dibawa bersamanya. Lain halnya bagi yang hanya sekedar meresapi hasilnya 
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dengan tidak mengurangi rasa hormat yang mana ditemukan seperti itu di lain 

tempat mereka harus diperlakukan sama. 

Selain daripada itu pula saat mereka datang bersama sama, mereka harus 

menyetujui untuk menulis dengan jelas apa apa yang ditambahkan dalam 

mewujudkan kerukunan, persatuan dan ketertiban. Tetapi jika berbagai 

macam diskusi harus diangkat dalam hubungan dalam pengajuan urusan 

diantara para Uskup yang taat dari Velerian dan Amphilocius dan Uskup yang 

lainnya yang di hormati di wilayah ini, dan jika sesuatunya sulit serta tidak 

pasti tiba tiba ada, maka dalam kasus seperti itu akan lebih baik jika para 

Uskup yang taat dari Lycia dan Likaonia ikut dilibatkan. Dan di pusat kota atau 

apapun wilayahnya pilihan keputusan ini tidak boleh diabaikan. Dengan cara 

seperti ini pertanyaan yang jadi perdebatan harus melalui cara cara seperti 

mereka dan merujuk supaya mendapatkan solusi yang tepat. 

  

 

RESOLUSI : BAHWA PARA USKUP DARI SIPRUS DAPAT MELAKUKAN 

PENTASBIHAN SENDIRI 

Dewan Majelis yang suci mengumumkan : 

Yang terhormat Uskup Rheginus dan bersamanya pula Zenon serta 

Evagrius, Uskup yang dihormati di wilayah Siprus, telah diserahkan keduanya 

tentang sebuah dari perubahan dalam kebiasaan kaum Gereja dan norma 

norma dari Bapa yang suci menyangkut semua kepentingan dalam kebebasan. 

Oleh karena itu adalah segala kelemahan umum di butuhkan lebih banyak 

pencerahan karena hal itu akan mendatangkan kerugian yang sangat besar 

bagi mereka, jika tidak akan menjadi suatu kebiasaan lama yang terus 

menerus dilakukan oleh Uskup di Antiokhia untuk melakukan pentasbihan di 

wilayah Siprus, seperti apa yang telah di tegaskan dalam peringatan maupun 

secara lisan oleh orang orang yang mengerti agama dan yang telah dikunjungi 
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sebelum Dewan Majelis, para Uskup dari Gereja Gereja suci di Siprus 

hendaklah dibebaskan dari kekerasan dan penganiayaan dengan 

menggunakan hak mereka untuk melakukan pentasbihan sendiri 

sebagai Uskup yang dihormati di pulau yang mereka diami, yang 

disesuaikan dengan norma norma dari Bapa yang suci dan adat dan 

tradisi yang lama. 

Kesamaan prinsip akan dicermati untuk keuskupan yang lainnya dan 

dari wilayah yang ada dimana mana. Tidak ada satupun Uskup yang 

dihormati untuk mengambil alih kekuasaan di wilayah yang lainnya yang 

belum berada dalam jangkauan kekuasaannya dimulai dari awal atau dibawah 

kendali sebelumnya. Setiap orang yang dengan begitu akan diadili atas 

wilayahnya yang akan dikenakan tindakan untuk mengembalikannya, jangan 

sampai norma norma Bapa dilanggar karena arogansi dan efek dari kekuasaan 

yang terpisah dimasukkan dalam status jabatan Imam. Kita harus menghindari 

sedikit demi sedikit untuk meniadakan kebebasan kebebasan dimana Tuhan 

kita Yesus Kristus pembebas dari semua orang orang, memberi kebebasan 

kita dengan Darah-Nya sendiri. Oleh karena itu keleluasaan Dewan Majelis 

yang kudus lagi menyeluruh secara umum untuk mengamankan keutuhan dan 

menghormati hak milik masing masing wilayah dimulai dari awal, menurut 

kebiasaan yang telah berlaku dari sebelumnya. Setiap pusat kota memiliki hak 

untuk mengambil semua salinannya sebagai proses untuk keamanan sendiri. 

Jika salah satu menghasilkan versi yang berbeda dengan apa yang di 

putuskan disini, maka Dewan Majelis Umum yang kudus memutuskan dengan 

secara bulat dan bahwa itu adalah merupakan hal yang sia sia. 

  

 

RUMUSAN UNTUK MENYATUKAN ANTARA CYRIL DAN YOHANNES 

DARI ANTIOKHIA 
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Kami akan menyatakan secara singkat apa yang kita yakini dan kita ketahui 

tentang 

Hubungan Tuhan dengan Perawan dan 

• Cara dari penjelmaan Anak Tunggal Tuhan 

o   Bukan dengan cara penambahan tetapi dalam 

pernyataan yang bulat, bahkan ketika kita telah menerima dan 

memilikinya sejak lama dari 

o   Kitab Kitab Suci dan dari  

o   Kebiasaan dari Bapa yang suci 

o   Menambahkan semuanya apa apa tentang kerukunan yang 

ditetapkan oleh Bapa suci di Nicea. 

Sebagaimana yang telah kita katakan, keyakinan yang cukup baik untuk 

pengetahuan tentang ketuhanan dan penolakan dari semua ajaran sesat. Kita 

akan berbicara tidak untuk masalah mengenai mendekati atau didekati, tetapi 

kita mengakui kelemahan kita sendiri dan begitu tertutup terhadap orang 

orang yang mencela kami serta untuk mencermati hal hal diluar jangkauan 

pikiran manusia. 

 

Kami mengakui bahwa tuan kita Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan, dan 

Tuhan yang sempurna dan juga manusia yang sempurna dari jiwa dan tubuh 

yang diterima akal pikiran, diperanakkan sebelum masanya dari Bapa dan 

dalam ketuhanan-Nya, sama di hari hari terakhir bagi kita dan bagi 

keselamatan kita, lahir dari Perawan Maria menurut kemanusiaan-Nya sama 

dalam kehakikatannya dengan Bapa dalam ketuhanan dan sama 

dalam kehakikatannya dengan kita dalam kemanusiaannya, untuk 

persatuan dua penciptaan yang diwujudkan. Dikarenakan itu kami mengaku 

Satu Kristus, Satu Anak dan Satu Tuhan. Menurut pemahaman ini persekutuan 

tidak akan menjadi bingung, kita akui bahwa Perawan Suci Maria adalah 

Ibunda Tuhan karena Firman Tuhan mengambil bagian tubuh dan 

menjadikannya manusia dikarenakan proses pembuahan didalam Rahim dan 



 

WWW.KRISTOLOG.COM | KRISTOLOG PUBLISHING 52 

 

bersatu untuk dirinya sendiri yang mengambil sebagian dari Ibunda. Adapun 

ungkapan para Penginjil dan Apostolik tentang Tuhan, kita ketahui bahwa 

para ahli agama memperbaiki persamaan satu orang dan membedakan orang 

lain dari dua sisi dasarnya, serta menafsirkan kecocokan Tuhan dalam 

hubungan ketuhanan dengan Kristus dan yang setara dengan 

kemanusiaannya. 

 

 

  

SURAT DARI CYRIL UNTUK YOHANNES DARI ANTIOKHIA TENTANG 

PERDAMAIAN        

Setelah membaca ungkapan ungkapan suci dan menemukan diri kita dalam 

perjanjian (untuk "adanya satu Tuhan, satu Iman, satu dalam Baptisan"), 

kami telah memberikan kemuliaan kepada Tuhan yang merupakan 

penyelamat dari kita semua serta bersuka cita bersama bahwa Gereja Gereja 

dan anda serta kami berada dalam salah satu keyakinan dan mengaku 

beriman kepada iman yang sama dalam kitab suci yang menjadikan semangat 

dari kebiasaan Bapa kita yang Kudus. Akan tetapi ketika saya menemukan 

bahwa ada beberapa yang senantiasa berhasrat untuk menemukan kesalahan, 

yang mana dengungannya seperti Tawon Tawon yang sedang marah dan 

mencibir sebagaimana kata kata yang tidak senonoh kepada saya, yang 

menyatakan bahwa saya mengatakan bahwa tubuh suci Kristus diturunkan 

dari Surga dan bukan dari Perwan Suci, saya harap itu perlu untuk menjawab 

mereka dan berkata sedikit tentang hal ini kepada anda. 

Hal yang bodoh, yang mana dalam persaingan hanya mengenai fitnah! 

Bagaimana Anda menjadi begitu sesat dalam berpikir dan terjebak ke dalam 

penyakit seperti halnya kebodohan? Untuk itu anda pasti harus tahu bahwa 

hampir semua perjuangan kita untuk iman bangkit dalam hubungan 

dengan desakan kami bahwa Perawan Suci adalah Ibu dari Tuhan. 
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Tapi kalau kita menyatakan bahwa tubuh suci Kristus penyelamat kita dan 

lahir bersama dari surga dan tidak dari dirinya, mengapa ia tetap dianggap 

Tuhan sang pembawa? Untuk siapa sesungguhnya dia menanggung semua, 

jika benar bahwa ia melahirkan Imanuel menurut tubuh manusia? Hal ini 

bukan berarti mereka yang berbicara adalah omong kosong seperti itu 

terhadap saya yang hanya layak untuk ditertawakan. Untuk Utusan yang suci 

Yesaya tidaklah berbohong ketika dia mengatakan, "Lihatlah Perawan akan 

mengandung dan melahirkan seorang putra dan mereka akan menamakan Dia 

Imanuel, yang ditafsirkan Tuhan beserta kita". Sekali lagi Gabriel suci 

berbicara kebenaran secara keseluruhan ketika ia mengatakan kepada 

perawan yang diberkati:.. "Jangan takut Maria, anda telah mendapatkan Kasih 

dan Kurnia oleh Tuhan, dan lihatlah anda akan hamil dalam Rahim anda dan 

melahirkan anak laki laki dan anda akan menamakannya Yesus, untuknya ia 

akan menyelamatkan umatnya dari dosa dosa mereka.  

Tapi ketika kita mengatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang dari atas 

dan dari Surga, kita tidak menerima ungkapan ungkapan seperti "dari atas" 

dan "dari Surga" Tubuh-Nya yang kudus. Sebaliknya kita mengikuti Tuhan 

Paul yang jelas menyatakan: "Orang pertama adalah bumi keduniawian, orang 

yang kedua adalah Tuhan dari surga". 

Kita juga mengingat kembali Juru Selamat Kami yang mengatakan: "Tidak ada 

yang sudah naik ke Surga, selain dia yang turun dari Surga, anak manusia". 

Namun ia lahir, sebagaimana telah katakan hanya, dari Perawan Suci menurut 

tubuh manusia. 

Tapi karena Firman Tuhan, yang turun dari atas dan dari Surga, 

"menyerahkan dirinya, dan mengambil rupa seorang hamba ", dan yang 

disebut anak manusia meskipun semuanya sementara itu adalah ia tetap 

apanya dia, dan yang merupakan Tuhan (karena ia tidaklah berubah dan 

abadi karena kuasanya), ia dikatakan telah turun dari Surga, yang sekarang 

dipahami untuk menjadi satu dengan tubuhnya sendiri, dan dia oleh 
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karenanya telah ditunjuk orang dari surga, yang keduanya adalah sempurna 

dalam ketuhanan dan sempurna dalam kemanusiaan dan dalam pemikiran 

seperti pada satu orang. Karena ada satu Tuhan Yesus Kristus, meskipun 

demikian kita tidak akan mengabaikan perbedaan dari kekuasaan Tuhan, dan 

dari mana kita mengatakan bahwa persatuan yang tak terbayangkan itu 

dilakukan. Adapun apa mereka yang katakan bahwa ada percampuran atau 

kekalutan atau perpaduan dari Firman Tuhan dengan tubuh manusia, biarkan 

kekudusan anda untuk melihat kecocokan serta untuk menghentikan ucapan 

dari mulut mereka. Dikarenakan sangat memungkinkan bahwa beberapanya 

harus tersebar keseluruh negeri dan bahwa saya telah berpendapat atau 

mengatakan hal hal seperti itu. Tapi aku sangat terlalu jauh untuk 

berpendapat tentang apa apa dari berbagai pendapat yang saya kira bahwa 

mereka cukup gila untuk mengira bahwa "bayangan perubahan" dibayangkan 

dalam hubungan dengan sifat ketuhanan dari Firman. Karena itu ia tetap apa 

adanya dan dia akan selalu tetap serta tidak pernah berubah, dan juga ia 

tidak pernah bisa merubah atau mudah terpengaruh karena itu. Selanjutnya 

kita semua mengakui bahwa Firman Tuhan adalah jalan terakhir dan 

meskipun dalam tata pelaksanaan semuanya bijaksana serta samar tetapi dia 

tetap terlihat seperti melambangkan dirinya sendiri dalam penderitaan yang 

dialami oleh tubuhnya sendiri. Jadi semua ucapan Petrus yang bijaksana 

mengatakan bahwa, “Kristus menderita untuk kita dalam tubuhnya”, dan 

bukan dari sifat ketuhanannya yang tidak bisa diungkapkan. Untuk supaya ia 

bisa diyakini menjadi penyelamat semuanya, menurut hemat kami seperti apa 

yang saya katakan dia menyebutnya penderitaan didalam tubuhnya sendiri, 

didalam banyaknya persamaan seperti yang disarankan melalui kata kata 

utusan Tuhan yang datang seolah olah dari hadapan dirinya : “Aku 

memberikan punggungku dan pipi saya kepada penghukum untuk 

mendapatkan pukulan, saya tidak akan menyembunyikan wajah saya karena 

rasa malu dan juga tidak akan meludah”. 
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Biarkan kekudusan anda dibujuk dan jangan biarkan seorang yang lainnya 

mengharapkan keraguan anda, bahwa kita di mana mana akan tetap 

mengikuti pendapat dari para Bapa suci dan terutama dari yang telah 

diberkati dan dimuliakan oleh Bapa Athanasius kami, dan dengan yang 

berpendapat kita tidak perbedaan sedikit pun. Saya akan menambahkan 

beberapa kesaksian dari mereka, dan membuktikan pendapat saya dari 

mereka, seandainya aku tidak takut bahwa panjangnya surat akan menjadikan 

hal yang membosankan layaknya demikian. Kami tidak mengizinkan siapapun 

dan dengan cara apapun untuk mengganggu kepastian keimanan atau 

keyakinan yang disusun oleh Bapa suci yang berkumpul di Nicea sebagaimana 

waktu yang disediakan. Kami tidak hanya menyerahkan diri sendiri maupun 

perizinan untuk mengubah pernyataan didalamnya atau mengubah satu suku 

kata, mengingat akan kata kata, “hapuslah yang bukan dari petunjuk lama 

yang mana telah ditetapkan oleh Bapa”.  

 

 

Untuk hal itu bukan mereka yang berbicara, melainkan Roh Tuhan Bapa, 

dimana yang hasilnya dari dia dan siapa yang tidak dibedakan dari anak pada 

yang sebenarnya. Kami kemudian menegaskan kembali dalam pandangan 

kami dengan kata kata guru rohani kami yang suci. Dikarenakan dalam Kisah 

Para Rasul ada tertulis: "Ketika mereka tiba di perbatasan Misia, mereka 

mencoba untuk pergi ke Bitinia dan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka". 

Dan Ketuhanan Paulus menulis sebagai berikut:.. "Mereka yang hidup dalam 

tubuh, tidak mungkin akan berkenan kepada tuhan. Tapi Anda tidak hidup 

dalam tubuh, Anda akan berada dalam Roh, jika Roh Tuhan benar benar diam 

di dalam kamu dan siapa pun yang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik 

Kristus". Karena ketika itu ada beberapa dari mereka yang suka mengganggu 

pernyataan dari ajaran yang menyesatkan ucapan ucapan saya tentang cara 

berpikir mereka maka kekudusan anda tidaklah mengherankan dengan seperti 
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ini, tapi harus diingat bahwa para pengikut aliran sesat mengutip dari Kitab 

Suci dan mengorbankan mereka dalam kesalahan, dan semua kesesatan itu 

menjadikan ketidak murniannya kitab suci dari pernyataan Roh Kudus yang 

sebenarnya, dengan pikiran yang merugikan mereka sendiri dan mereka 

mencerminkan seakan diatas kepala mereka sendiri berupa Api yang tidak 

terpadamkan. 

Oleh karena itu kami telah belajar bahkan dari surat Bapa mulia Athanasius 

kepada Epictetus yang diberkati, yang mana ortodoks yang sebenarnya, telah 

tercemar dan telah diedarkan oleh beberapa orang, dengan menyebabkan 

banyaknya yang dirugikan, berpikir semacam itu keduanya baik yang 

digunakan maupun yang diperlukan untuk para saudara saudara, kami telah 

mengirim kekudusan anda salinan yang seksama dari yang asli, dan dari 

tulisan asli yang kami miliki. 

 

 

KUTIPAN DARI DEWAN KALSEDON 

Konsili Kalcedon "telah menerima surat dari Dewan Majelis yang telah 

diberkati Cyril, Pastor dari Gereja Alexandria untuk Nestorius dan untuk ke 

orang orang Timur, sebagai bahan pertimbangan untuk menyangkal pendapat 

Nestorius yang cenderung bodoh dan tidak masuk akal serta memberikan 

penafsiran bagi mereka yang dalam agama mereka untuk menyemangati 

hasrat dalam memahami keselamatan akan Iman”. 

  

 


