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Sejarah dan Politik Gereja 

30-64 Masehi, seorang nelayan, Simon dari galilea, menjadi murid 

terdekat di antara ke 12 rasul Yesus, yang memberinya nama Petrus, ketika Ia 

mengatakan: “ Kamulah Petrus dan di atas batu karang ini akan kubangun 

gerejaku”. Setelah kenaikan Yesus kristus, Petrus menjadi Uskup Roma yang 

pertama dan kemudian manjadi Paus yang pertama hingga 

pengeksekusiannya oleh kaisar Nero. 

64 Masehi, setelah kebakaran besar kota Roma, kaisar Nero 

menghukum sekte ilegal yaitu agama kristen dengan cara yang brutal, banyak 

orang kristen yang di bakar dengan di lumuri lilin, yang lainnya di umpankan 

secara bengis kepada singa-singa di arena laga para gladiator. Sementara itu, 

Petrus menjadi martir dengan disalibkan secara terbalik pada situs yang kelak 

menjadi Basilika Santo Petrus di Vatikan. 

296-304 Masehi, marselius yang hipokrit, menghindar hukuman sebagai 

orang kristen dengan menyerahkan kitab-kitab suci kepada otoritas Roma dan 

membakar kemenyan bagi dewa-dewa pagan. 

306-313 Masehi, konstantin menjadi kaisar Roma dan ibunya Helena 

adalah seorang kristen yang teguh.  Pada tahun 312 Masehi, konstantin 

melihat penampakan salib Kristus dan melukis tanda-tanda agama kristen 

pada perisai prajuritnya, pertempuran itu berakhir dengan kemenangan dan 
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sikap terhadap agama kristen berubah dalam semalam. Sehingga pada 313 

Masehi kaisar Konstantin secara formal mengizinkan orang-orang kristen 

untuk menjalankan ibadahnya dengan bebas dan terbuka dengan dibuatnya 

Dekrit Milan. 

326 Masehi, Konstantine memerintahkan pendirian gereja raksasa pada 

situs di mana Santo Petrus menjadi martir. Gereja yang selesai 

pembangunannya etelah 30 tahun kemudian menjadi Basilika Santo Petrus 

yang pertama. 

330 Masehi, pusat kekaisaran Roma beralih ke Konstantinopel, 

menyiptakan kevakuman kekuasaan di Roma sehingga Uskup Roma (yang di 

kenal oleh orang Yunani sebagai bapa, pappas, kemudian menjadi „pope‟-Paus) 

dengan cepat mengisi kekosongan itu. 

382 Masehi, kitab-kitab dari Alkitab di atur ke dalam Perjanjian Lama 

dan Perjanjian Baru dalam sebuah konsili yang dilakukan oleh Paus Damasus 

I. Secara simultan, bahasa Latin mengganti bahasa Yunani sebagai bahasa 

resmi Roma, dan tetap menjadi bahasa resmi dari Vatikan hingga kini. 

440-461 Masehi, Paus Leo I membuktikan kepiawaian diplomasinya 

dengan mendorong Atilla the Hun agar tidak menyerang Roma pada tahun 452 

Masehi, tetapi ia tidak dapat menahan sebuah invasi dari Gaeseric the Vandal 

3 tahun kemudian. Meskipun demikian, ia dapat meminimkan kerusakan 

dengan menebus kota secara efektif. Paus Leo adalah Paus pertama yang di 

makamkan di Basilika Santo Petrus. 



597 Masehi, ketika menjadi kepala biara, Paus Gregorius Agung sangat 

ketakutan melihat gambar budak-budak Anglo-saxon di Roma. Ketika terpilih 

menjadi Paus, ia mengirim Santo Agustinus ke Inggris, di mana santo itu 

mengubah agama King Ethelbert dan Anglo-Saxon dari Keltik menjadi Kristen 

Romawi. 

604-606 Masehi, di bawah kekuasaan Sabinian, gereja menjual gandum 

kepada kaum miskin pada masa kelaparan besar, sebuah praktek yang 

membuatnya tidak begitu populer sehingga orang-orang Roma memblokade 

jalan-jalan setelah kematiannya dan menahan prosesi pemakamannya. 

638 Masehi, Yerusalem (tempat kelahiran, kematian dan kebangkitan 

Kristus), telah dikuasai oleh orang Muslim Saracen yang dipimpin oleh Kalifah 

Omar. 

649-653 Masehi, Paus Martin I, meningkatkan ketegangan antara 

Kepausan dan Kekaisaran Romawidengan menolak untuk mendapatkan 

persetujuan kaisar Konstan setelah pemilihannya. Karena marah, Kaisar 

Konstan mengasingkan Paus Martin ke Crimea. 

795-816 Masehi, Otoritas Romawi tidak menyukai Paus Leo III, ia di 

tuduh melakukan sumpah palsu, perzinahan dan menjual pengampunan 

kepausan „indulgensi‟, Paus Leo III secara formal dibuang dan dikirim ke 

sebuah biara. Dari tempat itu dia berhasil melarikan diri dan mencari 

perlindungan pada Charlemagne, raja suku Frank yang akhirnya 

menemaninya kembali ke Roma. Pada tahun 800 Masehi, Paus Leo III 

mengganjar Charlemegne dengan memahkotainya sebagai pemimpin 



Kekaisaran Romawi Suci yang baru. Pada saat wafatnya di tahun 814 Masehi, 

Charlemagne telah membantu mendirikan sebuah kekaisaran Kristen yang 

meluas ke hampir seluruh Eropa. 

855 Masehi, Legenda berbicara bahwa ada seorang wanita bernama 

Paus Joan yang bertahta selama tiga tahun sebelum kewanitaannya terungkap 

dalam sebuah prosesi melalui kota Roma. 

984-985 Masehi, Paus Bonifasius VII memenjarakan Paus sebelumnya, 

Yohanes XIV, dalam Castel Sant‟ Angelo dan membiarkannya mati kelaparan. 

Sikap seperti ini telah menimbulkan kemarahan. Bonifasius VII langsung 

dibuanuh dan jenasahnya yang telanjang di seret keliling jalan-jalan Roma 

dan dimutilasi oleh para warga Roma yang marah. 

1009 Masehi, Kalifah Al Hakim bi Amr Allah menyerang tempat 

peristirahatan peziarah di Yerusalem dan menghancurkan sebagian dari 

Gereja Makam Suci yang di bangun di atas situs penyaliban dan pemakaman 

Kristus. Orang-orang Kristen di seluruh dunia menjadi ketakutan. 

1095 Masehi, Paus Urbanus II menawarkan kepastian bagi siapapun 

yang turut serta dalam perang suci melawan orang-orang Muslim yang secara 

otomatis akan di ampuni dosa-dosanya dan memastikan tempatnya di Surga. 

Ribuan orang mendaftarkan diri dan Perang Salib pertama diawali dengan 

pertumpahan darah. 

1099 Masehi, pasukan perang salib mengambil alih Yerusalem dengan 

brutalitas yang mengerikan tetapi kemenangan itu dipandang sebagai 

keberhasilan yang mengagumkan, meskipun kurang dari satu abad kemudian 



Tanah Suci dikuasai kembali oleh Sultan Arab, Saladin, yang mengalahkan 

kurang lebih delapan pasukan Perang Salib berikutnya. 

1154-1159 Masehi, Paus Hadrian IV yang bernama Nicholas Breakspear 

adalah satu-satunya orang Inggris yang pernah menjadi Paus. 

1198-1216 Masehi, kegagalan pasukan Perang Salib membuat Paus 

Innosensius III memutuskan untuk mengalihkan perang agama dengan 

menargetkan kelompok Kataris yang menyembah berhala di sebelah selatan 

Perancis. Pada tahun 1215, Paus mengundang Konsili  Lateran ke 4, yang 

mengharuskan umat Muslim dan Yahudi mengenakan lambang yang 

membedakan mereka dari orang-orang kristen. 

1232 Masehi, Inkuisi didirikan oleh Paus Gregorius IX. 

1305 Masehi, Paus Klemens V dipilih menjadi Paus ditengah gonjang-

ganjing dan kekacauan dalam otoritas kepausan sehingga seluruh kepausan 

direlokasikan ke Aviagon, Prancis atas undangan Raja Phillip VI. 

1378 Masehi, Paus Gregorius XI memindahkan kepausan yang masih 

dalam pertikaian kembali ke Roma. Ia wafat pada tahun itu juga karena sakit 

yang berhubungan dengan stres. 

1453 Masehi, Konstantinopel jatuh ke tangan orang-orang Turki, seperti 

halnya Kematian Hitam yang mendahului kejatuhan ini, banyak pihak 

meyakini hal ini sebagai retribusi Ilahi terhadap peningkatan indulgensi dan 

koropsi dari kepausan. 

1478 Masehi, Paus siktus IV memerintahkan pembentukan Inkusisi 

Spanyol. Selama masa kekuasaan 354 tahun, Inkuisisi Spayol telah 



menghukum 150.000 orang karena penyembahan berhala, sekitar 5.000 

daripadanya di hukum mati. 

1492-1503 Masehi, saat Paus Aleksander VI, Rodrigo Borgia berkuasa 

dengan teror dan mewariskan sebuah reputasi yang lain daripada yang lain 

dalam sejarah kepausan, pembunuhan berlangsung tanpa hukuman yang 

berlangsung setiap hari. 

1503-1513 Masehi, lahir sebagai seorang pejuang, Paus Julius II 

mengangkat senjata seketika beliau terpilih sebagai Paus dan memimpin 

pasukannya dalam perang, membuat Casare Borgia yang kejam (anak dari 

Paus Alexander VI), keluar dari Italia dan mengambil kembali sejumlah besar 

tanah kepausan yang hilang saat pemerintahan Paus sebelumnya. Julius II 

pada tahun 1506, meruntuhkan Basilika Santo Petrus yang pertama, Julius 

meletakkan batu landasan bagi Basilika yang baru dan konstruksi atas gereja 

besar ini pun dimualai yang kelak mendominasi Vatikan saat ini. 

1517 Masehi, setelah kunjungannya ke Roma, seorang biarawan Jerman 

yang bernama Martin Luther menggantunggkan tulisannya yang berjudul 

Ninety Five-Theses, sebuah serangan pedas terhadap korupsi dalam kepausan, 

pada pintu dari sebuah gereja di Wittenberg, yang menyebabkan gerakan 

Reformasi dan membuka jalan bagi Protestanisme. 

1534 Masehi, Raja Henry VIII meminta Sri Paus untuk membatalkan 

pernikahannya dengan Catherine dari Aragon, agar ia dapat menikahi Anne 

Boleyn. Sri Paus mennonlak, dan akhirnya raja Henry VIII memutuskan ikatan 

dengan Roma dengan membuat akta supremasi yang menempatkannya 



setingkat dengan Paus sebagai kepala gereja Inggris, ini adalah sebuah 

serangan bagi reformasi. 

1540 Masehi, Ignatius Loyola mendirikan Ordo Jesuit sebagai sebuah 

kekuatan untuk menyebarkan kata-kata Paus di luar negeri pada saat otoritas 

kepausan telah berkurang. Maka, mulailah „Kontra-Reformasi‟ Katolik. 

1552 Masehi, Perjanjian Passau mengakui hak legal untuk 

mempraktekkan Protentanisme. Kritianitas Eropa telah terpecah di tengah. 

1557 Masehi, Vatikan menerbitkan sebuah indeks atas buku-buku 

terlarang, sebagian besar buku ini tetap tersimpan di dalam Arsip Rahasia 

Vatikan. 

1623-1644 Masehi, lebih dari satu abad pengerjaannya, Paus Urbanus 

VIII menyucikan Basilika Santo Petrus yang baru. Ia juga membina hubungan 

dengan para seniman dan arsitek kontemporer, seperti Gian Lorenzo Bernini. 

1663 Masehi, Galileo Galilei diperintahkan untuk hadir dalam sidang 

Inkuisisi untuk kedua kali agar mencabut hipotesanya bahwa bumi berputar 

mengelilingi matahari, sebuah tantangan yang menggemparkan atas klaim 

kepausan bahwa bumi ini berada pada pusat dunia. Galileo akhirnya 

mencabut hipotesanya akibat ancaman akan penyiksaan dan menghabiskan 

sisa hidupnya dalam tahanan rumah. 

1769-774 masehi, Paus Klemens XIV dituntut para pemimpin katolik 

untuk membubarkan Ordo Jesuit karena campur tangannya dalam 

kolonialisasi terhadap Amerika (para misionaris Jesuit adalah yang 

mendukung hak-hak para suku asli Amerika), yang pada akhirnya dibubarkan 



pada tahun 1773, sehingga membuka jalan bagi perampasan terhadap orang-

orang asli Amerika. 

1793 Masehi, Akibat dari Revolusi Prancis yang telah disamarkan 

dengan kekuasaan Teror yang mengikuti pendirian Republik Prancis yang 

baru, di mana Katolikisme telah dipisahkan dan banyak imam yang di hukum 

mati. 

1798 Masehi, Paus Pius VI berjuang untuk mempertahankan hubungan 

yang baik dengan pemerintah Prancis pasca revolusi, namun tak berdaya 

ketika pasukan Napoleon memasuki gerbang Roma, sehingga memaksa Paus 

Pius VI melarikan diri ke pengasingan hingga wafat. 

1806 Masehi, Napoleon membubarkan Kerajaan Romawi Suci, seribu 

tahun setelah penciptaannya. 

1800-1823 Masehi, Paus Pius VII mencoba memenangkan kembali 

wibawa kepausan dengan mengadakan perjalanan ke Paris pada tahun 1804 

untuk memahkotai Napoleon secara resmi tetapi di cerca oleh kaisar muda itu 

dan di paksa pergi dengan malu. Napoleon pada akhirnya menguasai negara 

kepausan dan menangkap Pius VII serta mengirimkannya ke penjara hingga 

kekalahan Napoleon pada tahun 1814. 

1846-1878 Masehi, dalam upaya untuk mengonsolidasi kekuatan 

kepausan yang telah berkurang, Paus Pius IX mengadakan Konsili Vatikan 

Pertama (1989), yang membangun gagasan kesempurnaan kepausan. 

1922-1939 Masehi, Paus Pius XI memandang komunisme sebagai 

ancaman yang lebih besar terhadap dunia daripada partai Sosialisme 



Nasionalisme buatan Nazi. Ia menandatangani perjanjian dengan Jerman pada 

tahun 1933, atas nasihat Eugene Pacelli, duta besar Vatikan untuk Jerman 

pada waktu itu (yang tak lama kemudian dinobatkan menjadi Paus Pius XII). 

Kelak, karena ngeri melihat kekejaman Nazi, ia menulis sebuah pidato yang 

mencela kekuatan fasisme di seluruh dunia. Namun Paus Pius XI wafat 

beberapa jam sebelum menyampaikan pidato tersebut dan naskahnyapun juga 

ikut lenyap. 

1929 Masehi, Perjanjian Lateran menciptakan Negara Vatikan, sebuah 

negara independen terkecil di bumi dan menjamin pemerintahan independen 

bagi Tahta Suci. 

1939-1958 Masehi, Berhubungan baik dengan Hitler sejak masa ia 

menjadi duta kepausan di Jerman, Paus Pius XII hanya sedikit saja berupaya 

untuk membendung agresi Nazi yang semakin meningkat, gagal untuk 

menyuarakan perlawanan terhadap holokaus dan akhirnya membiarkan para 

serdadu garda SS menangkapi orang-orang Yahudi Roma dengan 

sepengetahuannya. 

1968 Masehi, Vatikan mengumumkan bahwa tulang-tulang yang di 

temukan di bawah altar suci dari Basilika Santo Petrus adalah benar sisa-sisa 

jenazah dari Rasul Petrus sendiri. 

1978 Masehi, setelah lebih dahulu menjalani upacara penobatan, Paus 

Yohanes Paulus I wafat hanya 33 hari setelah penobatannya. Rumor tentang 

adanya pembunuhan sekali lagi meliputi Vatikan. 



1978-2005 Masehi, pada tahun 1981 Paus Yohanes Paulus II, berhasil 

selamat dari sebuah upaya pembunuhan di alun-alun Santo Petrus. Ia masih 

bekerja hingga lebih dari dua dekade sebelum akhirnya terpuruk dalam sakit 

yang tak tersembuhkan pada tahun 2005. Kematiannya paling diratapi di 

seluruh dunia. 

2005-2013 Masehi, Terpilihnya Kardinal Joseph Ratzinger sebagai Paus 

Benediktus XVI meyebabkan kekacauan besar di antara para orang karena 

takut bahwa ia akan membawa kembali era Katolik konservatif yang 

diperbaharui. Ia berkhotbah menentang homoseksualitas, pengendalian 

kelahiran dan berbagai gerakan liberal. Ia bahkan menulis sebuah sebuah 

surat kontroversial yang mengutuk feminisme karena membuat 

homoseksualitas dan heteroseksualitas secara virtual setara. Sebagai mantan 

anggota kelompok Hitler Muda, Benediktus pun menimbulkan kontrovesi pada 

bulan Mei 2006 ketika mengunjungi bekas kamp konsentrasi di Auschitz dan 

menyampaikan apa yang oleh banyak orang Yahudi dilihat sebagai pidato yang 

melecehkan. 

2013-Sekarang, Terpilihnya Jorge Mario Bergogolio sebagai Paus 

Fransiskus menjadikannya sebagai paus pertama yang terpilih dari Amerika 

Latin dan imam Jesuit pertama telah membawa beberapa perubahan dalam 

gereja katolik di dunia, di mana dia di nilai sebagai paus yang memiliki 

pandangan cukup liberal, seperti contohnya ketika dia membuat pernyataan 

“lebih baik menjadi seorang atheis dari pada seorang katolik yang bermuka 



dua”, ketika dia membela kaum gay “siapakah saya ini sehingga saya boleh 

menghakimi kaum gay”. 


