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Martin Luther di lahirkan pada 10

November 1483 di Eisleben, Eisenach -
Jerman. 

Konteks Jerman waktu itu adalah masa 
dimana Jerman terdiri dari beberapa 

kekaisaran dan kerajaan, belum seperti 
sekarang Jerman yang bersatu.





Gereja menentukan 
nasib individu 
manusia.
Manusia tidak 
berdaya menentukan 
nasibnya. 
Tidak ada kebebasan 
dalam diri manusia.



Setan, kejahatan (-), malaikat 
(+), dst diungkapkan dalam 
simbol – simbol yang ada 
dan mengerikan. 
Praktik sihir merajalela baik 
di luar Gereja dalam bentuk 
penyembahan –
penyembahan berhala 
maupun di dalam Gereja 
sendiri. 
Simbol – simbol Gereja di 
mistifikasi dan berbau sihir.



Tuhan Allah, Yesus Kristus dipahami 
sebagai Hakim yang selalu siap 
menghukum Alkitab berisi kitab – kitab 
penghakiman. Gereja dan jabatan Gereja 
dilihat sebagai alat satu – satunya yang 
benar untuk menghakimi.

Paus dilihat karena berlebih – lebihan 
sejajar, malahan lebih tinggi dari Tuhan 
dalam penghakiman. 

Disinilah kita mengerti arti pengampunan 
dosa. Pengampunan dosa bukan oleh 
Kristus tetapi oleh Paus dan Imam (Uskup 
dan Imam).

TEOLOGI GEREJA DI WAKTU ITU



31 Oktober dilihat 
sebagai hari 
pengampunan dosa 
dan malah 
didistorsi, deviasi 
praktek dipertajam 
dengan penjualan
surat siksa oleh 
Tetzel.



Eisenach, Jerman
Bagi Martin Luther oleh 
Kota yang nyaman. Dia 
meminta makanan dan 
menerima roti dari rumah –
rumah di Eisenach. 
Ibu Cotta sungguh baik 
menerima Luther. Luther 
dalam konteks Gereja 
Roma Katolik waktu itu. 



Kesaksian Ibunya (Margarette) dan kegigihan kerja ayahnya (Hans) membentuk Luther.
Simbol – simbol Kristen Pertambangan ada dalam Gereja.

(Tuhan Maha Pengasih dan Tuhan memberi kekuatan bagi para penambang)

Spritualitas ibunya banyak memperkenalkan akan simbol-simbol Gereja waktu itu terutama 

kesalehan, ketakutan dan lain-lain.



Tahun 1483 – 1546
Peristiwa perjalanan waktu malam
(1505)
- 8 (delapan) kali berdoa
- Kembali ke Erfurt (1505) 

Di atas kuda waktu malam 
diserang badai dan kilat dia 
berdoa kepada Santa Anna dan 
bersumpah menjadi biarawan.

- (1507), dia lulus Teologi dan 
ditahbiskan menjadi imam
Katolik



ERFURT 1497
Religiositas Katolik di Erfurt 
- 8 Kali berdoa
- Tidur kurang
- Berusaha sekuat tenaga untuk mendapat keselamatan

dengan disiplin biara, berdoa tiarap di lantai memohon 
pengampunan dosa. Disini dia mengalami praktik hukum 
taurat ketat sebagai imam. Mempraktikan sakramen dengan 
nuansa kental magic. 
Belajar bahasa Latin, Yunani, Ibrani.



GEREJA DI WITTENBERG, JERMAN



31 OKTOBER 
1517
Memakukan 95 dalil disaat 
banyak orang pergi ke gereja 
di Wittenberg untuk 
mendapatkan pengampunan 
dosa. 1521, Luther di 
ekskomunikasi (dikucilkan)
dari gereja yang disebut 
Edict of Worms.





Luther diancam dibunuh 
tetapi dia diculik dalam 
tunggul di Wartburg 
Castle.
Menerjemahkan Alkitab ke 
dalam bahasa Jerman dari 
bahasa asli. 
Selama 11 minggu terus 
menulis buku-buku sebagai 
karya teologi luar biasa 
sepanjang masa.



Wartburg Castle



KELUARGA LUTHER
Marthen Luther menikahi Katharina Von Bora, mantan
biarawati dan dikarunia 6 orang anak (sakit batu ginjal, jantung, 
gangguan pencernaan)
62 tahun, 18 Februari 1546

Martin Luther dan
isterinya
Katharina Von 
Bora



TEOLOGI KERJA
“Even if in Knew that tomorrow the world would 
go to pices, i would still plent my apple tree”.
TEOLOGI IMAN DAN PERBUATAN
“We are saved by faith alone, but the faith that 
saves is never alone”.
PENTINGNYA MENULIS
“If you want to change the world, pick up your 
pen”.





LUTHER ROSE
Luther Rose atau bunga mawar 
Luther adalah segel atau materai 
merupakan ungkapan teologi dari 
Marthen Luther. Bahwa kasih 
karunia dan damai dari Tuhan. 
Salib berwarna hitam di dalam hati 
adalah salib menyelamatkan kita di 
dalam iman (Roma 10:10)
Salib (hitam) adalah dalam hati 
warna merah adalah bukanlah salib 
yang mematikan tetapi 
menghidupkan oleh Iman (Roma 
1:17) salib hitam dan hati berwarna 
merah dikelilingi oleh bunga 
mawar putih.



Bunga mawar putih 
menyimbolkan karena putih 
melambangkan roh dan 
malaikat (Matius 28 : 3 ; 
Yohanes 20:12) ; menunjuk 
pada kegembiraan (Yohanes 
14:7) dan ditempatkan di langit 
biru menunjuk permulaan dari 
kesukacitaan sorgawi di masa 
depan.
Suatu pengharapan yang sudah 
ada tetapi belum sepenuhnya 
dinyatakan.
Sedangkan cincin emas 
menunjuk pada berkat di sorga 
selama-lamanya.



.



Dalam buku Treatise on Good Works

1.Fides Formata (Iman berbentuk)
2.Justus ex Fide Sua Vivit

(Kehidupan orang benar datang dari
imannya dan iman itu dimulai saat ia
benarkan dihadapan Allah. Roma 1 : 17)



Calvin berbicara :

Iustificatio (Pembenaran) 
Roma 4 : 25 ; 5 : 16 ; 5 : 18

dan

Santificatio (Pengudusan)
Roma 6 : 22 ; 1 Tesalonika 4 : 3, 4 : 4, 2



Ini juga implikasi untuk
GMIM tentang Persyaratan
dalam Pemilihan Syamas
dan Penatua dan
Pengangkatan Pendeta dan
Guru Agama.



1. Biarpun dikritisi metodologi, 
dan implementasi tetapi
subsatnsi Firman Tuhan jadi

berkat bagi 965 jemaat.

2. Business and Politics
Struggle for Truth



Sanctification and 
Purification of the Church

Family : 
- Pendidikan Iman untuk anak – anak
- Regenerasi Anggota Gereja



KEKUDUSAN HIDUP KELUARGA 
:

 Premarital Sex dan Extra Marital Sex, harus dilawan karena itu “Moral Decay” 
merusak Gereja.

 Cerai Hidup adalah purifikasi moral Gereja ; Institusi ilahi yang mengedepankan
contoh / teladan penjaga moral. Diperhitungkan Tuhan di masa penghakiman ; jawaban
atas Sola Gratia.

 Cerai Hidup Periode Lalu

Pemberian diri mereka pantas dihormati dan dipuji

Jangan menghakimi, menyalahkan dan merendahkan martabat pribadi dan
keluarga mereka.



MENJADI GEREJA YANG 
LEBIH BAIK, LEBIH 
BERFUNGSI, LEBIH MAXIMAL 
PERLU PENGORBANAN. 

TERUS PELIHARA PERSATUAN 
DAN 

TERUS BERTUMBUH





Luther di Kota Worm Jerman





Rumah Luther di Eisenach


