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Kontemporer. Lahirnya buku ini merupakan suatu keharusan

untuk mahasiswa teologi dan juga tentunya semua orang Kristen 

untuk menjawab pertanyaan mengapa begitu banyak denominasi

gereja dan mengapa teologi bisa beragam? Tentu pertanyaan 

ini tidak sukar dijawab karena memang orang percaya dalam

membaca Alkitab melakukan pendekatan yang berbeda. Misalnya 

ada yang mendekati dari kedaulatan Tuhan (sovereignty of God), 

ada pula yang mendekati dari pendekatan karya Roh Kudus,

serta pendekatan kepada humanisme dalam berteologi dan banyak

lagi model pendekatan lainnya. Tapi fokus dalam buku ini adalah

apa dan bagaimana sistem berteologi itu dan melihat keberagam-

annya dari sudut latar belakang serta sejarah perjalanannya.

Buku ini kiranya akan mampu memberikan wawasan bagi 

semua kita tentang keberagaman teologi yang ada. Tentu buku 

ini masih awal dan perlu kajian lebih banyak lagi atas variasi

teologi yang berkembang saat ini. Apa yang disajikan dalam 

buku ini lebih merupakan dasar (basic) dari keragaman itu.

Tujuan penulisan ini diharapkan agar ada yang dapat menulis

lanjutan tentang sistem berteologi yang ada di Indonesia karena 

memang pada dasarnya teologi bersifat dinamis.

uku ini lahir dari pengajaran yang penulis ajarkan dalam

mata kuliah Sistem-Sistem Berteologi dan kemudian Teologi
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Buku ini boleh terwujud karena kerja bersama dari mahasiswa

pascasarjana di mana buku ini lahir awal mulanya dari diktat 

mata kuliah saya Sistem-Sistem Berteologi. Dalam mengampu

mata kuliah ini, saya menemukan beberapa mahasiswa yang

berbakat dalam menulis, sehingga saya meminta mereka membantu

melengkapi Diktat yang saya buat. Lalu mereka membantu

menuliskan beberapa bagian dari buku ini. Mereka adalah David 

T. Hidayat, Nyoman F. Lisias, Andrias Chandra Dewanto dan 

Hengki Wijaya. Untuk itu terima kasih yang tak terhingga atas 

bantuan dalam melengkapi di mana David terlibat melengkapi

Teologi Reformed, Nyoman membantu melengkapi Evange-

likalisme, Chandra Dewanto menambahkan Gerakan Karismatik,

dan Hengki Wijaya menuliskan Teologi Pembebasan. Keempat

mahasiswa saya ini memiliki masa depan yang cerah bagi

pendidikan teologi di Indonesia karena mereka adalah anak muda 

yang mau menekuni bidang yang tidak lagi menarik sebagian

besar anak muda, yaitu pemikiran teologi sistematika dan teologi 

kontemporer. 

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima 

kasih kepada pihak Matana Publishing yang telah menerbitkan 

buku ini sehingga dapat menjadi sumber bacaan bermanfaat

bagi aktivis gereja, mahasiswa teologi, dan dosen-dosen yang

mengajarkan mata kuliah perkembangan dari sistem-sistem

berteologi ini. Kiranya buku ini dapat menjadi berkat bagi kita 

semua.
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