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TANDA SALIB 
Oleh Rm. John Leftthew SJ. 

 Kerapkali kita sebagai orang Katolik dianggap kolot, menyembah 

berhala dan sebagainya yang tak jarang dari  kata-kata atau anggapan 

yang demikian membuat orang-orang Katolik itu sendiri menjadi goyah 

imannya dan  tak sedikit dari mereka yang berpindah agama. 

 Banggakah Anda menjadi orang Katolik? Kalau iya, mengapa Anda 

bangga menjadi orang Katolik? Apa sih  istimewanya orang Katolik itu? 

Terlepas dari apa pun jawaban Anda, ada satu keistimewaan yang kita 

punyai sebagai orang Katolik. 

Yaitu TANDA SALIB. Mengapa istimewa? Tanda salib merupakan 

suatu rangkaian doa yang walaupun singkat  tetapi sangat padat dan 

dalam maknanya. 

 Berikut ini penjelasan dari masing-masing bagian tanda salib. 

 "Dalam Nama Bapa" (di dahi) 

 Hal ini menandakan bahwa Allah Bapa merencanakan, 

menciptakan, dan menyelenggarakan segala sesuatunya. Otak adalah 

pusat segalanya. Otak tempat kita berpikir, tempat kita merencanakan. 

Bapa merencanakan Putra-Nya untuk datang ke dunia sebagai 

penyelamat yang menyelamatkan umat manusia. Dan Bapalah yang 

menyelenggarakan segala karya dan hidup Yesus. Oleh karena itu kita 

melanjutkan dengan: 

"Dan Putra" 

 Di sini sering terjadi kesalahan karena banyak yang melakukan di 

dada (horizontal dengan Roh Kudus). Yang benar adalah di pusar, karena 

tali pusar adalah tali kehidupan, tali yang menyambung antara ibu dan 

anak, di sinilah janin mendapat makan dan mendapat  

curahan kehidupan. Dan Yesus lahir sebagai manusia untuk 

menyelamatkan manusia dan karya-Nya itu dimulai dari sejak kita masih 

berupa janin. Kita semua tahu bahwa Yesus kemudian harus 

meninggalkan dunia untuk kembali kepada Bapa-Nya.  
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 "Dan Roh Kudus" (horizontal di dada) 

 Bapa sangat mencintai kita dan terus berusaha menyelenggarakan 

hidup kita sebaik-baiknya, maka Bapa mengirim Roh Kudus-Nya agar 

tetap mendampingi, melindungi, dan menjaga kita, sehingga kita akan 

senantiasa mengundang dan menghadirkan Allah Tritunggal kita dalam 

setiap kehidupan, untuk senantiasa menjagai kita sampai kedatangan 

Allah Putra kembali. 

Dengan tanda salib tubuh kita telah dimeterai dan disucikan oleh 

Allah. Dalam segala kegiatan kita: sewaktu kita tidur, kita belajar, kita 

bekerja, kita melakukan pelayanan, kita makan, kita susah, kita senang, 

kita tertawa, kita menangis. Jika kita membuat tanda salib itu berarti 

kita mengundang Allah Tri Tunggal untuk menjaga, melindungi kita 

sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan 

kehendak Bapa. 

Tanda salib juga merupakan tanda persatuan kita dengan sesama 

umat Katolik, misalnya jika kita makan  di rumah makan, kemudian 

melihat ada orang membuat tanda salib, kita pasti bilang : Oh, orang itu 

orang Katolik, dia saudara saya yang seiman. 
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APAKAH DOA ITU ? 
Oleh: Romo Laurence Freeman, OSB 

 

Sebuah definisi doa yang amat tua menjelaskannya sebagai 

"mengangkat hati DAN pikiran kepada Tuhan." Apakah 'pikiran', apakah 

'hati'? 'Pikiran' ialah apa yang berpikir-- 

ia bertanya, merencana, cemas, berkhayal. 'Hati' ialah apa yang 

tahu--ia mencinta. Pikiran adalah organ pengetahuan, hati organ cinta. 

Kesadaran pikiran pada akhirnya harus dilepaskan dan terbuka menuju 

cara tahu yang lebih penuh, yang adalah kesadaran hati. Cinta adalah 

pengetahuan lengkap. 

Namun, kebanyakan pendidikan kita di dalam doa terbatas pada 

pikiran. Sebagai anak-anak, kita diajar untuk berdoa, minta kepada 

Tuhan apa yang kita atau orang lain butuhkan. Tetapi ini baru setengah 

dari misteri doa. 

Setengah yang lain adalah doa hati, di mana kita tidak lagi berpikir 

tentang Tuhan atau berbicara kepadanya atau minta sesuatu. Kita hanya 

sekadar berada bersama Tuhan yang ada di dalam kita di dalam Roh 

Kudus yang telah diberikan Yesus kepada kita. Roh Kudus adalah cinta, 

hubungan cinta yang mengalir antara Bapa dan Putra. Itu adalah Roh 

yang ditiupkan Yesus ke dalam setiap hati manusia. Jadi, meditasi adalah 

doa hati yang menyatukan kita dengan kesadaran manusiawi Yesus di 

dalam Roh. 

"Kita bahkan tidak tahu bagaimana harus berdoa, tetapi Roh itu 

sendiri berdoa di dalam kita." (Rom 8:26) 

Untuk doa pikiran--doa dengan kata-kata atau menggunakan 

pikiran tentang Tuhan--kita dapat membuat aturan. Ada banyak 

"metode doa pikiran", tetapi untuk doa hati tidak ada teknik, tidak ada 

aturannya. "Di mana ada Roh, ada kebebasan." (2 Kor 3:17) 

Roh Kudus di dalam gereja modern, terutama sejak Konsili Vatikan 

II pada awal 1960-an, mengajar kita untuk menggali kembali dimensi 
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lain dari doa kita ini. Dokumen-dokumen Konsili itu mengenai Gereja 

dan liturgi kedua-duanya menekankan perlunya "orientasi kontemplatif" 

di dalam kehidupan spiritual orang Kristen pada zaman ini. Semua orang 

dipanggil menuju kepenuhan pengalaman Kristus, apa pun cara hidup 

mereka. 

Ini berarti kita harus beranjak mengatasi tingkat doa pikiran: bicara 

kepada Tuhan, berpikir tentang Tuhan, minta kepada Tuhan untuk 

memenuhi kebutuhan kita. Kita harus menyelam ke dalam lubuk 

kedalaman, ke tempat di mana roh Yesus sendiri berdoa di dalam hati 

kita, di dalam keheningan yang dalam dari kesatuan dengan Bapa kita di 

dalam Roh Kudus. 

Doa kontemplatif bukanlah kelebihan bagi para rahib laki-laki dan 

perempuan atau bagi orang-orang mistikal khusus. Itu adalah dimensi 

doa yang kedalamnya kita semua terpanggil. Itu bukan berurusan 

dengan berbagai pengalaman luar biasa atau keadaan kesadaran 

berubah. Itu adalah yang disebut oleh Thomas Aquinas "penikmatan 

sederhana dari kebenaran" [simple enjoyment of truth]. William Blake 

bicara tentang perlunya "membersihkan pintu-pintu persepsi", sehingga 

kita dapat melihat segala sesuatu seperti keadaan sebenarnya: tak 

terbatas. 

Semua ini berkaitan dengan kesadaran kontemplatif sebagaimana 

dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Meditasi membawa kita kepada 

keadaan ini, dan itu adalah bagian dari seluruh misteri doa di dalam 

kehidupan setiap orang yang mencari kepenuhan eksistensi [the fullness 

of being]. 

Pandanglah doa sebagai roda besar: Roda itu berputar membawa 

seluruh hidup kita menuju Tuhan. Doa adalah bagian esensial dari 

kehidupan yang sepenuhnya manusiawi. Jika kita tidak berdoa, kita 

hanya setengah hidup dan iman kita hanya setengah berkembang. 

Jari-jari roda itu mewakili berbagai jenis doa. Kita berdoa dengan 

cara berbeda-beda, pada waktu berbeda-beda, dan menurut apa yang 
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kita rasakan. Berbagai orang mempunyai cara berdoa yang disukai 

masing-masing. Misalnya, jari-jari itu mewakili Ekaristi, sakramen-

sakramen yang lain, doa spiritual, doa permohonan dan doa untuk 

orang lain [intercessory], doa karismatik, kebaktian, rosario, dsb. 

Tetapi yang membuat semua wujud doa yang berbeda-beda ini 

Kristiani ialah bahwa semuanya berpusat pada Kristus. Jari-jari roda itu 

adalah wujud atau ekspresi doa  

yang cocok dengan sumbu roda, yang adalah doa Yesus sendiri. 

Doanya adalah makna dan sumber esensial dari doa seorang 

Kristen. Kita dapat berkata bersama Santo Paulus: Bukan aku lagi yang 

berdoa, tapi Kristus berdoa di dalam aku. Jadi, di dalam model roda ini, 

semua bentuk doa mengalir ke dalam dan keluar dari roh Yesus yang 

memuja Tuhan di dalam dan bagi ciptaan. Semua bentuk doa adalah 

valid. Semuanya diterangi oleh doa kesadaran manusiawi Yesus yang 

ada di dalam kita melalui berkah Roh Kudus. 

Ini adalah pemahaman iman mengenai roda doa. Kita tidak 

memikirkan semua ini pada saat bermeditasi itu sendiri. Dari segi 

pengalaman, roda itu juga mengajarkan kepada kita sesuatu yang amat 

penting. Pada sumbu roda itu, pada pusat doa, Anda menemukan 

keheningan. Tanpa keheningan di pusat, tidak mungkin ada gerakan 

atau pertumbuhan di pinggir. Meditasi adalah karya untuk menemukan 

dan menjadi satu dengan keheningan ini, yang merupakan ciri utama 

dari Roh. "Diamlah, dan ketahuilah Aku Tuhan!" 

Doa kontemplatif adalah keterbukaan total dan kesatuan dengan 

doa Yesus. Kontemplasi adalah berada dalam sunyi, hening dan 

sederhana. Dan intisari doa Yesus adalah  

komuni cintanya dengan Bapa, memalingkan perhatian kepada 

Bapa, di dalam Roh Kudus. Dengan demikian, doa Kristiani berarti 

memasuki kehidupan Trinitas Suci di dalam, melalui dan bersama pikiran 

dan hati manusiawi dari Yesus. 
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Bagi banyak orang, pada dasarnya doa adalah permohonan kepada 

Tuhan untuk bantuan khusus dalam keadaan kesulitan tertentu. Adalah 

alamiah untuk mengekspresikan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan 

dengan cara ini pada saat-saat demikian. Tetapi, apakah iman kita 

kepada Tuhan? Bukankah, seperti kata Yesus, Tuhan mengetahui 

kebutuhan kita sebelum kita minta? Kita tidak menyampaikan 

kebutuhan kita kepada Tuhan, baik untuk memberitahu Tuhan apa yang 

ia tidak tahu, maupun untuk membujuk Tuhan untuk mengubah 

pikirannya. Jika kita berdoa bagi kepentingan kita, itu terutama karena 

berbuat demikian akan memperkuat keyakinan kita bahwa Tuhan tahu 

dan Tuhan peduli. 

Kecuali iman kita jernih dan dalam, doa kita mudah terperosok 

dalam tahap perkembangan yang mandek, berhenti pada tingkat ego. 

Bagi banyak orang Kristen, ini adalah krisis iman mereka pada dewasa 

ini, dan itu mencerminkan tingkat spiritualitas Kristiani yang sering kali 

dangkal. 

Doa hati, doa kontemplatif, meditasi, pada hakikatnya adalah doa 

iman. Dalam keheningan kita menerima bahwa Tuhan tahu kebutuhan 

kita dan bahwa pengetahuan ini  

adalah cinta yang menciptakan dan pada akhirnya akan 

memenuhkan kita. 

Jika ini membantu menjawab pertanyaan "Apakah doa?", 

pertanyaan berikutnya adalah "Bagaimana kita berdoa?"  Hanya dengan 

berdoa kita dapat sungguh-sungguh  

menemukan apa arti doa dan bahwa doa harus memenuhi hati 

setiap kehidupan yang sungguh-sungguh berarti. 
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Katekese tentang Kurban Kudus Misa 

oleh: St. Yohanes Maria Vianney 
 

Segala pekerjaan baik digabung menjadi satu masih tidak sebanding 

nilainya dengan Kurban Kudus Misa, sebab segala pekerjaan baik itu 

adalah karya manusia, sementara Misa Kudus adalah karya Allah. 

Kemartiran tak ada artinya dibandingkan Kurban Misa; kemartiran 

adalah kurban manusia atas hidupnya bagi Tuhan; Misa adalah kurban 

Allah yang menjadi manusia atas Tubuh-Nya dan darah-Nya. Oh, betapa 

luar biasanya seorang imam! andai ia memahaminya, pastilah ia akan 

mati … Tuhan taat padanya; ia mengucapkan dua patah kata saja, maka 

Kristus turun dari surga atas perintahnya dan menghadirkan Diri dalam 

rupa Hosti kecil. Allah Bapa memandang ke altar "Inilah Anak yang Ku-

kasihi," sabda-Nya, "kepada-Nyalah Aku berkenan." Tuhan tak dapat 

menolak jasa-jasa persembahan Kurban ini. Jika kita memiliki iman, kita 

akan melihat Tuhan yang bersembunyi dalam diri imam, bagaikan 

cahaya di balik kaca, bagaikan anggur bercampur air.  

Setelah konsekrasi, ketika dengan jari-jariku aku menggenggam 

Tubuh Kristus yang Mahakudus, dan ketika aku putus asa, memandang 

diriku yang tak layak apa pun kecuali neraka, aku berkata pada diriku 

sendiri, "Ah, jika saja setidak-tidaknya aku dapat membawa Dia 

besertaku! Neraka akan terasa menyenangkan bersama-Nya; aku akan 

merasa puas walau harus menderita di sana selama-lamanya, asal saja 

Ia besertaku. Tetapi jika demikian, tidak akan ada lagi neraka; api cinta 

kasih akan membinasakan api keadilan." Betapa mengagumkan! Setelah 

konsekrasi, Allah yang baik ada di sana sama seperti Ia ada di surga. Jika 

saja manusia memahami sepenuhnya misteri ini, pastilah ia akan mati 

karena cinta. Tuhan berbelas kasihan kepada kita karena kelemahan-

kelemahan kita. Suatu ketika seorang imam, setelah konsekrasi, sedikit 

ragu apakah beberapa patah kata yang diucapkannya dapat membuat 
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Kristus turun ke atas altar; pada saat itulah ia melihat Hosti berubah 

menjadi merah dan korporal ternoda oleh darah.  

Jika seseorang mengatakan kepada kita, "Baru saja terjadi seorang 

mati hidup kembali," maka berlarilah kita secepat kilat untuk 

menyaksikannya. Tetapi tidakkah Konsekrasi, yang mengubah roti dan 

anggur menjadi Tubuh dan Darah Tuhan, jauh lebih ajaib daripada 

seorang mati yang hidup kembali? Kita harus senantiasa bersujud 

setidak-tidaknya seperempat jam guna mempersiapkan diri kita agar 

dapat ikut ambil bagian dalam Misa dengan baik; kita patut 

merendahkan diri di hadapan Tuhan, seturut teladan-Nya merendahkan 

Diri sedemikian rupa dalam Sakramen Ekaristi; dan patutlah pula kita 

memeriksa batin kita, karena kita harus berada dalam keadaan rahmat 

agar dapat ikut ambil bagian secara pantas dalam perayaan Misa. Jika 

saja kita memahami nilai Kurban Kudus Misa, atau jika saja kita 

mempunyai iman, pastilah kita ikut ambil bagian di dalamnya dengan 

jauh lebih antusias.  

Anak-anakku, ingatkah kalian akan kisah yang aku ceritakan kepada 

kalian tentang seorang imam kudus yang berdoa bagi sahabatnya? 

Tuhan telah, tampaknya demikian, membuatnya tahu bahwa 

sahabatnya itu berada di api penyucian. Muncul dalam benaknya bahwa 

tak ada yang lebih baik yang dapat dibuatnya selain dari 

mempersembahkan Kurban Kudus Misa bagi jiwa sahabatnya itu. Ketika 

tiba saat konsekrasi, ia menggenggam Hosti di tangannya sambil 

berkata, "O Allah yang Kudus dan Kekal, marilah kita saling tukar-

menukar. Padamu ada jiwa sahabatku yang ada di api penyucian, 

sementara padaku ada Tubuh Putra-Mu, yang ada dalam genggamanku; 

baiklah Engkau bebaskan jiwa sahabatku, dan aku akan 

mempersembahkan Putra-Mu kepada-Mu, dengan segala jasa atas 

sengsara dan wafat-Nya." Sesungguhnya, pada saat sang imam 

mengangkat Hosti Kudus, ia menyaksikan jiwa sahabatnya terangkat ke 

surga, sepenuhnya kemilau dalam kemuliaan. Jadi, anak-anakku, apabila 
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kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah yang baik, mari melakukan 

hal yang sama; setelah Komuni Kudus, kita persembahkan kepada-Nya 

Putra-Nya yang terkasih, dengan segala jasa atas sengsara dan wafat-

Nya. Allah tak akan dapat menolaknya lagi.  
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Gereja Katolik: Satu, Kudus, Katolik & Apostolik 
oleh: Romo Francis J. Peffley 

 

Hampir 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus menetapkan Gereja-

Nya di dunia. Selama berabad-abad, Gereja-Nya itu tetap satu, 

memenuhi perkataan St. Paulus akan "satu Tuhan, satu iman, satu 

baptisan", dan melestarikan ajaran-ajaran Kitab Suci serta tradisi-tradisi 

Kristiani. Namun demikian, bermula dari Reformasi Protestan pada 

tahun 1500, sekonyong-konyong, dengan sangat menyedihkan, 

kekristenan terpecah-belah menjadi begitu banyak sekte. Kaum 

pemrotes ini (yang kemudian dikenal sebagai Protestan) menolak iman 

Katolik dan melepaskan diri dari Gereja. Mereka mendirikan gereja-

gereja baru dengan hukum-hukum baru serta pemimpin-pemimpin 

baru. Banyak di antara sekte-sekte ini, seiring dengan berjalannya 

waktu, akhirnya terpecah-belah lagi menjadi sekte-sekte baru yang 

saling tidak bersesuaian satu dengan lainnya. Hingga saat ini, tercatat 

kurang lebih 30.000 sekte Protestan yang berbeda, masing-masing 

percaya akan ajaran mereka masing-masing, yang saling bertentangan 

satu dengan lainnya. 

Sementara itu, tetap hanya ada satu Gereja Katolik Roma; yang 

tetap satu dalam iman dan kepercayaan setelah 2000 tahun lamanya. 

Yang menjadikan Gereja Katolik unik adalah keempat "sifat" atau ciri-ciri 

hakikat Gereja, yaitu, Satu, Kudus, Katolik dan Apostolik.  

 

SATU 

Gereja Katolik adalah SATU karena semua anggotanya 

mempraktekkan satu iman, satu dalam komuni, dan ada di bawah 

Kepala Gereja yang satu, yaitu Paus, yang mewakili Kepala Gereja yang 

tidak kelihatan, yaitu Yesus Kristus (Yoh 10:16). Di negara mana pun kita 

tinggal, ajaran-ajaran pokok iman dan kepercayaan yang sama akan 

membimbing iman kita sebagai seorang Katolik, mempersatukan kita - 
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semua orang Katolik di seluruh dunia - dalam iman. Di gereja-gereja 

Katolik di seluruh dunia kita akan mendengar - walaupun dalam bahasa 

yang berbeda-beda - doa-doa dasar yang sama (Bapa Kami, Salam 

Maria, Kemuliaan, dll), pokok-pokok katekese yang sama, dan yang 

terutama Misa Kudus yang sama (yang paling utama dalam 

mempersatukan segala doa dan karya Gereja). Oleh karena segenap 

uskup, imam dan awam Katolik semuanya dipersatukan di bawah 

pimpinan yang sama, Bapa Paus, maka dimungkinkanlah persatuan yang 

sedemikian itu. Kristus Sendiri merencanakannya demikian ketika Ia 

memilih keduabelas Rasul-Nya (para imam dan uskup pertama Gereja) 

serta menetapkan Petrus sebagai kepala mereka.  

 

KUDUS 

Gereja Katolik adalah KUDUS karena pendirinya, Yesus Kristus, 

adalah kudus; Gereja mengajarkan ajaran-ajaran-Nya yang kudus; yang 

memungkinkan kita menjadi kudus (1 Pet 1:15). Yesus Kristus, Kepala 

Gereja yang tak nampak, menyatakan kekudusan-Nya lewat ajaran-

ajaran-Nya yang murni dan tanpa salah, yang Ia wartakan semasa hidup-

Nya di dunia, dan lewat mukjizat-mukjizat, serta tindakan-tindakan 

tanpa cela yang dilakukan-Nya. Seperti orang banyak pada zaman-Nya 

telah menyatakannya, hanya Tuhan Sendiri-lah, yang dapat melakukan 

hal-hal demikian. Yesus menghendaki kita agar mengikuti-Nya (Mat 

5:48), dan melalui Gereja dan ketujuh Sakramen yang Ia tetapkan, Yesus 

menunjukkan jalan-Nya kepada kita. Seperti kepala memimpin tubuh, 

demikian juga Yesus memimpin Tubuh-Nya, yaitu Gereja, yang 

memungkinkan kita, melalui Dia, menjadi kudus dan dengan demikian 

mewarisi hidup yang kekal (Rm 8:17). Setiap Sakramen dan setiap ajaran 

Gereja mendekatkan kekudusan ke dalam jangkauan kita, seperti telah 

dibuktikan oleh begitu banyak para kudus dalam Gereja Katolik.  
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KATOLIK 

Gereja Katolik adalah KATOLIK (bahasa Yunani, artinya 'umum' atau 

'merangkul semua') dalam tiga hal. Umum menurut waktu, karena sejak 

saat Kristus mengutus para Rasul-Nya hingga saat ini, Gereja berdiri, 

mengajar, serta berkarya, untuk membawa orang datang kepada 

Kristus. Umum menurut tempat, sebab Gereja tidak terikat pada suatu 

bangsa tertentu, melainkan terbuka bagi semua orang (Mat 28:19) dan 

sesungguhnya, jangkauan Gereja lebih luas mencakup berbagai bangsa 

dibandingkan agama lain mana pun. Umum menurut ajarannya, sebab 

Gereja menawarkan ajaran-ajaran dan sakramen-sakramen yang sama, 

di mana pun, dalam bahasa apa pun, dan dalam berbagai tingkatan 

sosial, mulai dari yang kaya hingga yang miskin. Lagipula, sesuai janji 

Yesus Sendiri, Gereja akan tetap terus demikian hingga akhir jaman.  

APOSTOLIK 

Gereja Katolik adalah APOSTOLIK karena didirikan oleh Kristus atas 

para apostolos (bahasa Latin, artinya rasul) dan senantiasa dipimpin 

oleh para penerus mereka. Setelah Kristus menetapkan keduabelas 

rasul-Nya (Lukas 6:14) sebagai para imam dan para uskup pertama 

Gereja, selanjutnya mereka menetapkan para rasul lain (Kis 1:23), para 

diakon (Kis 6:5), para imam (1Tim 4:14; Titus 1:5), para uskup (Flp 1:1) 

dan para murid guna melestarikan serta menyebarluaskan ajaran-ajaran 

Kristus. Paus Yohanes Paulus II adalah Uskup Roma yang ke-264; St. 

Petrus yang pertama. Uskup Roma merupakan pemimpin dari semua 

uskup di seluruh dunia, sama seperti St. Petrus dipilih Kristus untuk 

menjadi pemimpin atas para rasul (Mat 16:18; Yoh 21:15). Uskup Roma 

lebih dikenal dengan sebutan "Paus", yang berasal dari kata Latin papa, 

artinya "Bapa".  

sumber "Timeline of Christianity" by Father Peffley; Father Peffley's 

Web Site; www.transporter.com/fatherpeffley  
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Tradisi menyatukan Gereja dari segala jaman 

Paus menyebutnya sebuah "Sungai yang Hidup" 

 

Tradisi bukanlah "sebuah koleksi dari hal-hal yang mati" melainkan 

sebuah "sungai yang hidup" yang membuat Kristus hadir dalam 

masyarakat selama berabad-abad, kata Paus Benediktus XVI. Menyalami 

sekitar 50,000 orang yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus untuk 

audiensi umum, Paus melanjutkan dengan serial refleksi yang 

dimulainya tanggal 15 Maret tentang hubungan antara Kristus dan 

Gereja. 

Bapa Suci memulai dengan mengklarifikasi bahwa persekutuanlah 

yang menyatukan umat beriman, "yang kita sebut Gereja, […] tidak 

hanya mencakup semua umat beriman dari waktu bersejarah tertentu 

saja, melainkan merangkul juga semua jaman dan semua generasi." 

Dan persekutuan umat beriman dari segala jaman terbentuk karena 

Tradisi, jelasnya. 

"Syukur atas Tradisi, yang dijamin oleh penugasan para rasul dan 

penerus-penerusnya, air kehidupan yang mengalir dari tubuh Kristus 

dan darahNya yang menyelamatkan ditumpahkan bagi semua wanita 

dan laki-laki dari segala jaman," lanjut Paus Benediktus XVI. 

Tradisi "adalah kehadiran tetap dari Juru Selamat yang datang untuk 

bertemu, menebus dan menyucikan kita di dalam Roh melalui karya 

GerejaNya bagi kemuliaan Allah Bapa," tambah Paus. 

"Oleh karenanya kita dapat berkata bahwa Tradisi bukanlah 

penyebaran dari hal-hal atau kata-kata, sebuah koleksi dari hal-hal yang 

mati," kata Bapa Suci dalam sebuah intervensi di mana beberapa kali ia 

menyampingkan naskah-naskahnya.  

"Tradisi adalah sungai yang hidup yang menyatukan kita kepada 

asal mula, sungai yang hidup di mana asal mula selalu hadir, sungai 

besar yang memimpin kita menuju pelabuhan abadi," lanjutnya. 
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"Dalam sungai yang hidup ini," tambah Paus, "firman Tuhan yang 

kita dengarkan pada bacaan awal dari bibir pembaca: 'Dan yakinlah 

bahwa Aku akan selalu menyertai kalian sampai akhir zaman,' digenapi 

kembali." 

(Sumber: Zenit, 26 April 2006) 
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10 Pertanyaan dan Jawaban Katekis 
****** 

 

3. Bagaimana mungkin mengenal Tuhan hanya dengan pemikiran? 

Dimulai dari penciptaan, yaitu, dari dunia dan pribadi makhluk 

hidup, manusia, dengan hanya pemikiran, dapat mengetahui dengan 

pasti, Tuhan sebagai asal mula dan akhir dari alam semesta dan sebagai 

kebaikan, kebenaran dan keindahan tak terbatas yang Tertinggi. 

 

23. Persatuan apakah yang terdapat diantara Perjanjian Lama dan Baru? 

Injil adalah satu, sebagaimana Firman Tuhan adalah satu; rencana 

penyelamatan dari Tuhan adalah satu, inspirasi abadi dari kedua 

Perjanjian adalah satu. Perjanjian Lama adalah sebuah persiapan bagi 

Perjanjian Baru, dan Perjanjian Baru adalah penggenapan dari Perjanjian 

Lama: kedua-duanya saling menjelaskan satu sama lain. 

 

32. Bagaimana seharusnya umat non-Kristen Katolik diperlakukan? 

Terdapat banyak elemen dari kesucian dan kebenaran di dalam 

Gereja-gereja dan Komunitas gerejawi, yang telah menjauhkan diri 

mereka dari persatuan yang penuh dengan Gereja Katolik. Semua yang 

baik ini datang dari Kristus dan membawa kepada persatuan yang 

Katolik. Para anggota dari Gereja-gereja dan Komunitas ini digabungkan 

kepada Kristus dalam Pembaptisan: untuk alasan ini, kita mengakui 

mereka sebagai saudara-saudara. 

 

171. Apakah arti dari penegasan: "Tidak ada Keselamatan diluar 

Gereja?" 

Hal itu berarti bahwa segala keselamatan datang dari Kepala Kristus 

melalui Gereja, yaitu TubuhNya. Oleh karena itu, mereka yang tidak 

dapat diselamatkan, adalah mereka yang mengetahui Gereja yang 

didirikan oleh Kristus dan perlu bagi penyelamatan, tetapi tidak masuk 
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ke dalamnya dan tidak tekun. Pada saat yang sama, syukur kepada 

Kristus dan kepada GerejaNya, mereka yang boleh mendapatkan 

keselamatan, adalah mereka yang tanpa kesalahan, tidak mengetahui 

Ajaran Kristus dan GerejaNya, namun mencari Tuhan dengan sungguh-

sungguh dan, di bawah pengaruh rahmat, berusaha melakukan 

kehendaknya yang diketahui dengan cara pendiktean hati nurani 

mereka. 

 

471. Mengapa setiap masyarakat harus melindungi setiap janin? 

Hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup dari setiap individu 

manusia, sejak saat kehamilannya, adalah sebuah elemen dasar dari 

masyarakat sipil dan dari undang-undangnya. Ketika negara tidak 

meletakkan kekuatannya pada pelayanan akan hak-hak semua orang, 

dan, khususnya, akan yang lemah, diantaranya adalah mereka yang 

masih dalam kehamilan dan belum terlahirkan, maka dasar-dasar dari 

hukum negara menjadi rusak. 

 

475. Kapankah percobaan-percobaan ilmu pengetahuan, pengobatan 

atau psikologis dengan pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok 

manusiawi sah secara moral? 

Mereka sah secara moral apabila mereka memberikan pelayanan 

untuk kebaikan utuh dari pribadi dan masyarakat, tanpa tidak 

menyeimbangkan resiko bagi kehidupan dan integritas fisik dan psikis 

dari para individu, dengan diinformasikan dan dengan ijin mereka. 

 

482. Apa yang diperlukan untuk perdamaian di dunia? 

Dibutuhkan distribusi dan perlindungan yang adil akan kebutuhan 

masyarakat, komunikasi yang bebas antara makhluk hidup, 

penghargaan akan martabat dari pribadi-pribadi dan masyarakat, (dan) 

praktek yang penuh perhatian akan keadilan dan persaudaraan. 
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502. Apa sajakah yang menyinggung martabat dari pernikahan? 

Perzinahan, perceraian, poligami, incest (berzinah dengan saudara 

sedarah), persatuan tanpa ikatan (hidup bersama, dengan selir atau 

gundik), melakukan hubungan intim (seksual) sebelum dan di luar 

pernikahan. 

 

514. Akan pekerjaan jenis apakah setiap orang mempunyai sebuah hak? 

Akses akan pekerjaan yang aman dan jujur harus terbuka bagi 

semuanya, bebas dari diskriminasi yang tidak adil, penghargaan akan 

inisiatif ekonomi bebas dan kompensasi yang adil. 

 

533. Apakah harapan seorang manusia yang terbesar? 

Harapan seorang manusia yang terbesar adalah melihat Tuhan. Ini 

adalah tangisan dari keseluruhan dirinya: "Saya ingin melihat Tuhan!" 

Manusia mencapai kebahagiaannya yang murni dan penuh di dalan visi 

dan kerahmatan dari Yang Esa yang menciptakannya dengan cinta dan 

menariknya kepada DiriNya sendiri dengan cintaNya yang tak terhingga. 

 

(Sumber: Compendium of Cathecism of the Catholic Church, 

Vatikan Publishing House & Dokumentasi Zenit) 
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Mengenal Kitab Suci Katolik 
oleh: Sr. Mary Ann Strain, C.P. 

 

Apa itu Kitab Suci? 

Kitab Suci disebut juga Alkitab. Istilah "Kitab Suci" lebih akrab di 

hati umat Katolik. Karena Allah dan Sabda-Nya adalah suci, maka kitab 

yang memuat sabda-Nya disebut Kitab Suci. Sedangkan "Alkitab", 

berasal dari bahasa Arab yang artinya sang kitab, lebih akrab di hati 

umat Protestan. Kitab Suci merupakan kumpulan buku yang ditulis oleh 

penulis manusia dengan ilham dari Allah. Buku-buku tersebut berisi 

tulisan tentang wahyu Tuhan dan rencana keselamatan umat manusia.  

 

Berapa jumlah kitab dalam Kitab Suci?  

Menurut Gereja Katolik, Kitab Suci terdiri dari 72 atau 73 kitab, 

tergantung dari cara kita menghitungnya. Perinciannya adalah 46 kitab 

Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru; jumlah seluruhnya 73 

kitab. Namun, karena Konsili Trente (tahun 1545-1563) menghitung 

Kitab Ratapan sebagai bagian dari Kitab nabi Yeremia, maka jumlah 

kitab menjadi 72 saja.  

Kitab-kitab dalam Kitab Suci ditulis dalam beberapa bentuk literatur 

yang berbeda. Penting bagi kita mengenali bentuk-bentuk literatur yang 

berbeda tersebut ketika membaca Kitab Suci, sama halnya penting bagi 

kita mengenali bentuk-bentuk tulisan yang berbeda dalam suatu surat 

kabar. Misalnya, ketika membaca surat kabar kita harus tahu apakah 

kita sedang membaca bagian editorial, atau berita, atau iklan. 

 

Apa itu Perjanjian Lama?  

Perjanjian Lama, atau Kitab-kitab Yahudi, merupakan tulisan 

tentang hubungan Tuhan dengan Israel, "bangsa pilihan". Ditulis antara 

tahun 900 SM hingga 160 SM. Ke-46 kitab dalam Perjanjian Lama dapat 
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dibagi dalam empat bagian: 5 Kitab Pentateukh, 16 Kitab Sejarah, 7 

Kitab Puitis dan Hikmat, serta 18 Kitab Para Nabi. 

Sebagian besar Perjanjian Lama dipengaruhi oleh literatur negara-

negara tetangga Israel di Timur Tengah. Untuk menceritakan kisah-kisah 

mereka sendiri, bangsa Israel meminjam kebudayaan bangsa-bangsa 

sekitarnya serta meniru bentuk-bentuk literatur mereka. 

 

Apa itu Pentateukh?  

Pentateukh adalah kelima kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu: 

5 Kitab Pentateukh: 

1 Kejadian Kej  
2 Keluaran Kel  
3 Imamat Im  
4 Bilangan Bil  
5 Ulangan Ul  
 

Banyak kisah-kisah Kitab Suci yang terkenal ditemukan dalam kitab-

kitab Pentateukh termasuk kisah penciptaan, Adam dan Hawa, bahtera 

Nuh serta kisah-kisah lain tentang asal-mula bangsa Israel dan pelarian 

mereka di bawah pimpinan Musa dari perbudakan Mesir. 

Sepuluh Perintah Allah dan hukum-hukum lainnya menyangkut 

hidup dan ibadat bangsa Israel juga didapati dalam Kitab Pentateukh. 

Oleh sebab itu, Kitab Pentateukh disebut juga Kitab Hukum atau Kitab 

Taurat. 

 

Apa itu Kitab Sejarah?  

Sesuai namanya, Kitab Sejarah berisi kisah tentang sejarah bangsa 

Israel serta campur tangan Allah dalam sejarah mereka.  

16 Kitab Sejarah: 

1 Yosua Yos  
2 Hakim-hakim Hak  
3 Rut Rut  
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4 1 Samuel 1 Sam  
5 2 Samuel 2 Sam  
6 1 Raja-raja 1 Raj  
7 2 Raja-raja 2 Raj  
8 1 Tawarikh 1 Taw  
9 2 Tawarikh 2 Taw  
10 Ezra Ezr  
11 Nehemia Neh  
12 Tobit Tob  
13 Yudit Ydt  
14 Ester Est  
15 1 Makabe 1 Mak  
16 2 Makabe 2 Mak  
 

* 7 Kitab yang termasuk Deuterokanonika  

Kisah-kisah tentang para tokoh terkenal, baik pria maupun wanita, 

dalam sejarah Israel dapat ditemukan dalam kitab-kitab ini, termasuk 

tentang Raja Daud dan Raja Salomo, juga Debora, Yudit, Ratu Ester. 

Kitab-kitab Sejarah mengungkapkan suatu pola hubungan yang menarik 

antara Tuhan dengan Bangsa Pilihan-Nya. Apabila mereka setia pada 

Tuhan dan pada hukum-hukum-Nya, maka hidup mereka sejahtera dan 

Tuhan melindungi mereka dari para musuh. Tetapi, apabila mereka 

menyembah allah-allah lain dan hidup penuh cela di hadapan Tuhan, 

dengan kata lain mengatakan kepada-Nya, "Kami tidak membutuhkan 

Engkau," maka bencana datang susul-menyusul menimpa mereka. 

 

Apa itu Kitab Puitis dan Hikmat?  

Ada tujuh Kitab Puitis dan Hikmat yang agak berbeda dalam gaya 

literatur serta isinya. Termasuk di dalamnya adalah Mazmur, yaitu doa-

doa yang ditulis dalam bentuk puitis. Terdapat kitab-kitab tentang 

bagaimana mencapai hidup bahagia, seperti Amsal dan Putera Sirakh. 
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Kidung Agung, salah satu puisi cinta paling sensual yang pernah ditulis, 

menggambarkan kasih mesra Tuhan yang begitu besar bagi umat-Nya.  

7 Kitab Puitis dan Hikmat: 

1 Ayub Ayb  
2 Mazmur Mzm  
3 Amsal Ams  
4 Pengkotbah Pkh  
5 Kidung Agung Kid  
6 Kebijaksanaan Salomo Keb  
7 Putera Sirakh Sir  
 

Apa itu Kitab Para Nabi?  

Kitab Para Nabi berisi tulisan-tulisan para nabi besar Israel. Peran 

para nabi adalah menjaga agar Bangsa Terpilih tetap setia pada 

perjanjian yang telah mereka buat dengan Tuhan dan membawa 

mereka kembali apabila mereka menyimpang dari Tuhan. Tulisan-tulisan 

yang amat berpengaruh ini menggambarkan dengan jelas ganjaran jika 

mereka setia dan hukuman jika mereka tidak setia. Di samping itu, 

secara misterius, kitab-kitab para nabi menubuatkan kedatangan Sang 

Mesias dan memberikan gambaran tentang-Nya. Kelahiran Yesus di 

Betlehem dari seorang perawan, pewartaan-Nya bagi mereka yang sakit, 

miskin, dan tertindas, juga wafat-Nya yang ngeri, semuanya telah 

dinubuatkan dalam kitab-kitab para nabi.  

18 Kitab Para Nabi: 

1 Yesaya Yes  
2 Yeremia Yer  
3 Ratapan Rat  
4 Barukh Bar  
5 Yehezkiel Yeh  
6 Daniel Dan  
7 Hosea Hos  
8 Yoel Yl  
9 Amos Am  
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10 Obaja Ob  
11 Yunus Yun  
12 Mikha Mi  
13 Nahum Nah  
14 Habakuk Hab  
15 Zefanya Zef  
16 Hagai Hag  
17 Zakharia Za  
18 Maleakhi Mal  
 

Apa itu Perjanjian Baru?  

Perjanjian Baru terdiri dari dua puluh tujuh kitab yang semuanya 

ditulis dalam bahasa Yunani antara tahun 50 M hingga 140 M. Perjanjian 

Baru meliputi Injil, Kisah Para Rasul, Epistula atau Surat-surat dan Kitab 

Wahyu. Tema inti Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus; pribadi-Nya, 

pesan-Nya, sengsara-Nya, wafat serta kebangkitan- Nya, identitas-Nya 

sebagai Mesias yang dijanjikan dan hubungan-Nya dengan kita sebagai 

Tuhan dan saudara.  

 

Mengapa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani? 

Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani karena pada waktu itu 

bahasa Yunani merupakan bahasa percakapan yang paling umum 

dipergunakan di wilayah Laut Tengah. 

 

Apa itu Injil? 

Injil merupakan turunan kata Arab yang artinya Kabar Gembira. 

Dalam bahasa Yunani 'euaggelion' ; dalam bahasa Latin 'evangelium' . 

Ada empat Injil. Masing-masing Injil menceritakan kisah hidup, ajaran-

ajaran, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus: 
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4 Injil: 

1 Matius Mat  
2 Markus Mrk  
3 Lukas Luk  
4 Yohanes Yoh  
 

Ketiga Injil pertama: Matius, Markus dan Lukas disebut Injil 

Sinoptik. Sinoptik berasal dari kata Yunani yang artinya 'satu 

pandangan', sebab ketiga Injil tersebut mirip dalam struktur maupun 

isinya. Injil Yohanes, meskipun tidak bertentangan dengan Injil Sinoptik, 

berbeda dalam struktur dan mencakup beberapa kisah dan perkataan-

perkataan Yesus yang tidak ditemukan dalam Injil Sinoptik.  

Banyak kisah Kitab Suci yang terkenal tentang Yesus ditemukan 

dalam Injil, termasuk kisah kelahiran-Nya di Betlehem, kisah-kisah 

tentang Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, juga perumpamaan- 

perumpamaan, misalnya perumpamaan tentang Anak yang Hilang. 

 

Apa itu Kisah Para Rasul? 

Kisah Para Rasul ditulis oleh St. Lukas sekitar tahun 70 M hingga 75 

M. Kitab ini berisi catatan tentang iman, pertumbuhannya dan cara 

hidup Gereja Perdana. Kisah Kenaikan Yesus ke surga, turunnya Roh 

Kudus atas Gereja pada hari Pentakosta, kemartiran St. Stefanus dan 

bertobatnya St. Paulus, semuanya dapat ditemukan dalam kitab ini. 

 

Apa itu Epistola? 

Epistola atau Surat-surat merupakan bagian terbesar dari Perjanjian 

Baru. Epistola dibagi dalam dua kelompok: Surat-surat Paulus dan Surat-

surat Apostolik lainnya. Semua surat mengikuti format penulisan surat 

pada masa itu. Setiap surat biasanya diawali dengan salam dan identitas 

pengirim serta penerima surat. Selanjutnya adalah doa, biasanya dalam 

bentuk ucapan syukur. Isi surat adalah penjelasan terperinci tentang 
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ajaran-ajaran Kristiani, biasanya menanggapi keadaan penerima surat. 

Bagian berikutnya dapat berupa pembicaraan tentang rencana 

perjalanan misi penulis surat dan diakhiri dengan nasehat-nasehat 

praktis dan salam perpisahan. 

Surat-surat Paulus ditulis oleh St. Paulus atau salah seorang 

muridnya; tak lama sesudah wafat dan kebangkitan Yesus, yaitu antara 

tahun 54 M hingga 80 M. Surat-surat tersebut menggambarkan 

perkembangan awal ajaran dan praktek Kristiani.  

14 Surat Paulus 

1 Roma Rom  
2 1 Korintus 1 Kor  
3 2 Korintus 2 Kor  
4 Galatia Gal  
5 Efesus Ef  
6 Filipi Flp  
7 Kolose Kol  
8 1 Tesalonika 1 Tes  
9 2 Tesalonika 2 Tes  
10 1 Timotius 1 Tim  
11 2 Timotius 2 Tim  
12 Titus Tit  
13 Filemon Flm  
14 Ibrani Ibr  
 

Surat-surat Apostolik dimaksudkan untuk ditujukan, bukan kepada 

suatu komunitas atau individu tertentu, tetapi kepada pembaca yang 

lebih universal. Surat-surat Apostolik ditulis oleh beberapa penulis 

antara tahun 65 M hingga 95 M. 

7 Surat Apostolik 

1 Yakobus Yak  
2 1 Petrus 1 Pet  
3 2 Petrus 2 Pet  
4 1 Yohanes 1 Yoh  
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5 2 Yohanes 2 Yoh  
6 3 Yohanes 3 Yoh  
7 Yudas Yud  

 

Apa itu Kitab Wahyu? 

Kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, yaitu Kitab Wahyu, ditulis 

sekitar sesudah tahun 90 M. Dengan banyak bahasa simbolik, Kitab 

Wahyu menyajikan kisah pertarungan antara Gereja dengan kekuatan-

kekuatan jahat yang berakhir dengan kemenangan Yesus. Meskipun 

Kitab Wahyu menuliskan peringatan-peringat an yang mengerikan akan 

apa yang terjadi di masa mendatang, Kitab Wahyu pada pokoknya 

merupakan pesan pengharapan bagi Gereja.  
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MEMAHAMI ALLAH TRITUNGGAL 
 
Allah Tritunggal atau Trinitas merupakan doktrin yang sukar dan 

membingungkan kita. Kadang-kdang orang Kristen dituduh mengajarkan 
pemikiran yang tidak masuk akal (logika), yaitu 1+1+1=1. ini merupakan 
pernyataan yang salah. Mengapa tidak memakai formula 1x1x1=1 atau 
1:1:1=1? Istilah Trinitas bukan menjelaskan relasi dari Tiga Allah (ini 
yang sering dikatakan oleh sekte Unitarian kepada Orang Kristen). 
Tritunggal bukan berarti triteisme, yaitu di mana ada tiga keberadaan 
yang tiga-tiganya adalah Allah. Kata Trinitas dipergunakan sebagai usaha 
untuk menjelaskan kepenuhan dari Allah, baik dalam hal keesaan-Nya 
maupun dalam hal keragaman-Nya. 

Formulasi Trinitas yang telah dikemukakan dalam sejarah 
adalah Allah itu satu esensi dan tiga Pribadi. Formula ini memang 
merupakan suatu hal yang misteri dan paradoks tetapi tidak 
kontradiksi. Keesaan dari Allah dinyatakan sebagai esensi-Nya atau 
keberadaan-Nya, sedangkan keragaman-Nya diekspresikan dalam Tiga 
Pribadi. Istilah Trinitas sendiri tidak terdapat dalam Alkitab, namun 
konsepnya dengan jelas diajarkan oleh Alkitab. Di satu sisi, Alkitab 
dengan tegas menyatakan keesaan Allah (Ulangan 6:4) dan (ihat juga 
1Kor 8:4,6; 1Tim 2:5-6, Yak2:19) Di sisi lain, Alkitab dengan tegas 
menyatakan keilahian tiga pribadi dari Allah: Bapa, Anak dan Roh Kudus. 
Gereja telah menolak ajaran-ajaran bidat modalisme dan triteisme. 
Modalisme adalah ajaran yang menyangkali perbedaan Pribadi-Pribadi 
yang ada di dalam keesaan Allah, dan menyatakan bahwa Bapa, Anak 
dan Roh Kudus hanyalah merupakan tiga cara Allah di dalam 
mengkspresikan diri-Nya. Di pihak lain, Triteisme mengungkapkan 
pernyataan yang salah, yaitu ada tiga keberadaan yang menjadi Allah. 

Istilah Pribadi sama sekali tidak berarti adanya perbedaan di dalam 
esensi, tetapi perbedaan di dalam subtansi dari Allah. Substansi-
substansi pada diri Allah memiliki perbedaan yang nyata satu dengan 
yang lain tetapi tidak berbeda secara esensi, dalam arti suatu 
keberadaan yang berbeda satu dengan yang lain.setiap Pribadi berada 
”di bawah” esensi Allah yang murni. Perbedaan substansi ini berada 
dalam wilayah keberadaan, bukan suatu merupakan suatu keberadaan 
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atau esensi yang terpisah. Semua pribadi pada diri Allah memiliki atribut 
ilahi. 

Setiap Pribadi di dalam Trinitas memiliki peran yang berbeda. Karya 
keselamatan dalam pengertian tertentu merupakan pekerjaan dari 
ketiga Pribadi Allah Tritunggal. Namun, di dalam pelaksanaannya ada 
peran yang berbeda yang dikerjakan oleh Bapa, Anak dan Roh Kudus. 
Bapa memprakarsai penciptaan dan penebusan; Anak menebus ciptaan; 
dan Roh Kudus melahirbarukan dan menguduskan, dalam rangka 
mengaplikasikan penebusan kepada orang-orang percaya. 

Keilahian Bapa: 
 Mat 6:26 bdk Mat 30,32, Yoh.1:18, 6:46, Ro 1:7 
  
Keilahian Yesus Kristus: 
 Pengakuan Tomas: Yoh 20:28. 
 Kesaksian Paulus: Flp 2:5-11. 
 Ibr 1:2,8. 
 malaikat Allah adalah malaikat-Nya: Luk.12:8-9; 15:10, 

Mat13:41.  
 kerajaan Allah dan orang-orang pilihan Allah adalah milik-Nya: 

Mat 12:28, 19:14, 24, 21:31,43, Mrk13:20. 
 mengampuni dosa: Mrk 2:8-10. 
 wewenang untuk menghakimi dunia: Mat.25:31. 
 berkuasa atas dunia: Mat 24:30, Mrk 14:62. 
  
Keilahian Roh Kudus: 
 berdusta kepada Roh Kudus = berdusta kepada Allah ( bdk. 1 

Kor.6:19-20). 
 Roh Kudus digambarkan sebagai memiliki sifat dan melakukan 

pekerjaan Allah (Yoh.16:8-11, 3:18). 
 Roh Kudus dinyatakan sederajat dengan Allah(Mat 28:19; 2Kor 

13:14, 1Pet 1:2). 
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Doktrin Tritunggal tidak menunjukkan bagian-bagian atau peran-
peran dari Allah. Analogi manusia yang menjelaskan seseorang yang 
adalah seorang ayah, seorang anak, dan seorang suami tidak dapat 
mewakili misteri dari natur Allah. 

Doktrin Tritunggal tidak secara lengkap menjelaskan tentang 
karakter Allah yang bersifat misteri. Sebaliknya, doktrin ini memberikan 
perbatasan yang tidak boleh kita langkahi. Doktrin ini menjelaskan batas 
pemikiran kita yang terbatas. Doktrin Tritunggal menuntut kita untuk 
setia pada wahyu ilahi yang menyatakan bahwa dalam satu pengertian 
Allah adalah esa dan dalam pengertian lain Dia dalah tiga. 

 Doktrin Tritunggal meneguhkan kesatuan Allah di dalam tiga 
pribadi 

 Doktrin Tritunggal bukan merupakan suatu kontradiksi; Allah 
memiliki satu esensi dan tiga pribadi. 

 Alkitab meneguhkan baik keesaan Allah dan keilahian dari Bapa, 
Anak dan Roh Kudus. 

 Ketiga pribadi di dalam Tritunggal dibedakan melalui karya yang 
dilakukan oleh Bapa, Anak dan Roh Kudus. 

 Doktrin Tritunggal memberikan batasan kepada spekulasi 
manusia tentang natur Allah. 

 

Metode lain memahami Allah Triunggal 
Memahami Allah Tritunggal merupakan sesuatu yang sangat sulit 

untuk dijelaskan. Yang dimaksud dengan Allah Tritunggal adalah Allah 

Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.  Mereka merupakan tiga 

pribadi, akan tetapi satu kodrat. Memahami konsep Allah Tritunggal 

tidak pernah habis samoai saat ini, karena ini adalah sebuah misteri.  

Memahami Allah Tritunggal berarti memahami Allah yang abstak, yang 

tidak begitu saja dipahami seperti memahami pelajaran-pelajaran lain di 

sekolah. Bila pelajaran lain memahami sesuatu dengan jalamn pikiran 

manusia, maka untuk memahami Allah Tritunggal, kita tidak boleh 

memahami Allah seperti memikirkan manusia. Otak manusia tidak akan 

pernah mengerti masalah ini. 
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Kita perlu memegang satu prinsip dalam memahami Allah Trituggal, 

yakni: JANGAN MEMIKIRKAN ALLAH SEPERTI KITA MEMIKIRKAN 

MANUSIA. Mengapa demikian? Karena Allah itu tidak terikat oleh ruang 

dan waktu. Maksudnya? … kita ambil sebuah contoh: pada saat Yesus 

dibabtis di sungai Yordan, Allah berseru: “Inilah Anak yang Kukasihi,…” 

kemudian turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Dalam 

peristiwa ini, Allah Bapa berseru, Kemudian Allah Putra yakni Yesus yang 

dibabtis yang berada di sungai Yordan, dan ada Allah Roh Kudus dalam 

rupa burung merpati. Perisitwa ini memberikan pengertian baru  bahwa 

Allah itu ada tiga, tetapi apakah itu benar? Sudah dikatakan bahwa Allah 

itu satu tetapi memiliki tiga pribadi. ….. (ini adalah cara berpikir yang 

salah, karena kita memikirkan Allah seperti memikirkan manusia). 

 

Allah itu tidak terbatas ruang, berarti Allah bisa ada dimana saja, 

dan dalam bentuk apa saja, tidak terbatas pada waktu dan tempat yang 

sama (lihat peristiwa pembabtisan Yesus). Kemudia Allah itu tidak 

terbatas waktu, berarti Allah itu tidak dapat tua. Bisa diandaikan bila 

Allah itu tua, berarti Allah yang sekarang itu sudah tua, karena dari 

zaman kita belum lahir, Allahsudah ada. (Apakah anda sudah bingung 

dengan hal ini??? bila bingung, itu normal. Kita akan memahaminya satu 

per satu) 

 

Apa yang dapat kita lakukan untuk memahami Allah Tritunggal? 

Untuk memahami semua ini, kita perlu menggunakan sebuah 

analogi (gambaran). Yang dimaksud dengan metode analogi adalah 

menggambarkan sesuatu hal supaya kita lebih mengerti. Dengan 

metode ini, kita melihat sesuatu dari satu sudut pandang. Sebagai 

pengantar, ada sebuah pertanyaan. Apakan Allah Bapa, Allah Putra, dan 

Allah Roh Kudus itu sama? 
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Analoginya: 

Kita mengambil sebuah contoh, yakni air. Air itu bisa menjadi uap, 

bisa juga menjadi es. Nah… apakah uap itu masih bisa disebut sebagai 

air? Atau apakah es itu juga masih bisa disebut air??? Uap, es, dan air itu 

sama atau berbeda?? 

Melalui analogi ini, kita melihat ada tiga pribadi. Bila kata air itu 

diganti dengan Allah, apakah kita masih bingung dengan maksud tiga 

pribadi Allah? Ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 

Semuanya itu bisa dikatakan sama, tapi bisa dikatakan beda. 

Langkah kedua untuk memahami persatuan Allah Tritunggal. 

Apakah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu satu? 

 

Analogi: Telur 

Telur itu punya cangkang, albumen, dan kuning telur. Bila telur itu 

tidak mempunyai cangkang, apakah itu masih bisa disebut telur? Bila 

telur itu tidak mempunyai albumen, apakah itu masih disebut telur? Dan 

bila ketiganya dicampur, apakah itu masih bisa dikatakan sebuah telur? 

Adanya ya… telur dadar… semuanya tidak bisa didipisahkan atau 

dicampur. Bila dipisah atau dicampur, maka itu bukanlah sebuah telur 

lagi. 

 

Kalau Allah itu sama, mengapa harus dibedakan? 

 

Analogi: Matahari 

Mengapa kita menggunakan matahari sebagai analogi? Karena 

Matahari itu hanya satu tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Matahari 

menerangi bumi ini, tetapi tidak hanya bumi saja yang disinari, tetapi 

planet-planet lain juga yang mendapat sinar matahari. Selain itu, sinar 

matahari itu menghangatkan tubuh manusia, dan masih banyak fungsi 

matahari , akan tetapi apakah matahari itu banyak? Matahari itu Cuma 

satu. 
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  Memahami Allah Tritunggal sangat abstrak, tetapi dengan 

penggambaran, kita bisa memaknai maksud semua ini. konsep utama 

dari pembahasan ini adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus 

adalah satu, satu kesatuan utuh. Trintunggal berarti Allah itu memiliki 

tiga pribadi dalam satu kodrat. Contoh lain dari Kitab Suci adalah 

peristiwa mukjizat Yesus. Dalam melakukan mukjizat, Yesus 

menampilkan tiga pribadi. Pertama, Yesus sebagai manusia (Putra) 

datang ke dunia, melihat sendiri, dan melakukan sebuah tindakan, yakni 

mukjizat. Dalam melakukan mukjizat, Allah menyertaiNya, dan sebagai 

perantaranya adalah Roh Kudus. Kita tidak bisa memisahkan satu dari 

ketiga unsur yang melatarbelakangi mukjizat ini terjadi. 


