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PENGANTAR

MILITANSI IMAN

Tema yang kita pilih untuk bulan Kitab Suci tahun ini adalah 
Militansi Iman. Tema ini dipilih karena kehidupan iman di zaman 
kita saat ini menghadapi banyak tantangan. Jika tidak hati-hati iman 
kita akan semakin kendor karena kegagalan menghadapi berbagai 
tantangan tersebut. Tantangan iman terjadi dalam kehidupan bersama 
di dalam keluarga, Gereja maupun masyarakat. Wujudnya bisa 
bermacam-macam, misalnya: mentalitas keduniawian, hambatan 
praktek hidup beragama, terpojok atau diperlakukan tidak adil 
karena beriman Katolik, dan sebagainya. Kita memilih bahan untuk 
pertemuan dari kitab Makabe, karena kedua Kitab Makabe tergolong 
kitab-kitab Deuterokanonika. Umat Katolik mengakui kitab-kitab 
Deuterokanonika sebagai Kitab Suci, sedangkan saudara-saudari 
Kristen Protestan tidak mengakuinya sebagai Kitab Suci. Adalah baik 
kalau kita mengenal kitab yang jarang dibaca ini. 

Selain itu, pada bulan Kitab Suci tahun ini kita juga akan 
membahas bersama iman tentang kebangkitan badan dan kehidupan 
kekal beserta berbagai pemahaman di sekitarnya. Pokok bahasan 
tersebut dikaitkan dengan Kitab Makabe, karena Kitab Makabe 
merupakan salah satu dari tulisan-tulisan awal dalam agama Yahudi 
tentang kepercayaan akan adanya kebangkitan badan dan kehidupan 
kekal. Gereja mengembangkan paham ini dalam tulisan para Bapa 
Gereja dan dokumen-dokumennya. Pada pertemuan ketiga dan 
keempat, kita akan mendalami tema ini. Dengan cara ini pendalaman 
tema bulan Kitab Suci tidak hanya berisi sharing tetapi juga ada 
tambahan pengetahuan iman.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang tema yang 
akan kita dalami, pada pengantar ini akan dipaparkan penjelasan 
sekitar Deuterokanonika dan pengantar ringkas kitab Makabe.



3BULAN KITAB SUCI NASIONAL 2009

Deuterokanonika

Kata deuterokanonika berasal dari bahasa Yunani yang artinya 
”Kanon kedua”. Etimologi kata ini membingungkan, namun 
mengindikasikan keragu-raguan dalam penerimaan kitab-kitab 
tersebut ke dalam kanon oleh beberapa pihak. Perlu dicermati bahwa 
istilah tersebut tidak berarti non-kanonik; sekalipun istilah tersebut 
kadang-kadang digunakan sebagai eufemisme untuk menyebut 
kitab-kitab Apokrif. Kitab-kitab Deuterokanonika adalah teks-teks 
suci yang diterima Katolik Roma dan Ortodoks sebagai bagian dari 
Kitab Suci Perjanjian Lama, tetapi ditolak Yahudi dan Protestan. 
Orang Yahudi dan Gereja Protestan menyebutnya sebagai kitab 
Apokrif. Yang disebut kitab-kitab Deuterokanonika adalah: Tobit, 
Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, Kebĳ aksanaan (Salomo), Yesus bin Sirakh 
(Eklesiastikus), Barukh + Surat Yeremia, Tambahan kitab Daniel, 
Tambahan kitab Ester.

Mengapa terjadi pembedaan antara Deuterokanonika dengan 
teks-teks lain yang dianggap sebagai bagian Kitab Suci? Sekitar tahun 
100 Masehi, para ahli Kitab Suci bangsa Yahudi berkumpul di Yamnia 
untuk menentukan kitab mana sajakah yang layak disebut Kitab Suci. 
Perlu dicatat bahwa pembakuan Kitab Suci dalam bahasa Ibrani baru 
terjadi lama setelah pembakuan Kitab Suci dalam bahasa Yunani. 
Ternyata ketika terjadi pembakuan terhadap teks-teks berbahasa 
Ibrani yang layak disebut Kitab Suci, terjadilah persoalan. Sebagian 
kitab yang termasuk dalam kanon Kitab Suci berbahasa Yunani ditolak 
oleh para ahli Yahudi di Yamnia sebagai Kitab Suci. Alasannya, kitab-
kitab tersebut tidak terdapat aslinya dalam bahasa Ibrani. Selain itu, 
penulisan kitab-kitab tersebut masih kurang kuno (baru sekitar 200 
th seb. Masehi). Yang ditolak oleh para ahli Yahudi di Yamnia juga 
teks-teks yang berbahasa Aram. Bahasa Aram baru dipakai oleh 
orang-orang Yahudi setelah masa pembuangan (mulai th. 400 sM). 
Teks-teks Kitab Suci yang aslinya berbahasa Ibrani dan diakui sebagai 
Kitab Suci oleh orang-orang Yahudi sampai zaman sekarang biasa 
disebut ”Protokanonika”. Teks-teks yang ditolak oleh orang-orang-
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orang Yahudi (dan Gereja Protestan) karena kurang kuno dan tidak 
ada aslinya dalam bahasa Ibrani, disebut ”Deuterokanonika”.

Dengan demikian pembedaan antara protokanonika dan 
deuterokanonika bukan pada mutu isinya, tetapi pada aspek 
”kekunoan-nya”. Anggapan umum, teks-teks kuno dianggap lebih 
berwibawa dan lebih otentik. Gereja Katolik mengakui teks-teks 
deuterokanonika sebagai bagian dari Kitab Suci karena mengikuti 
da  ar kanon Kitab Suci berbahasa Yunani (Septuaginta) dan da  ar 
kanon Kitab Suci berbahasa Latin (Vulgata). Kitab-kitab yang kita 
sebut deuterokanonika itu oleh Gereja Protestan dan agama Yahudi 
dikeluarkan di da  ar Kitab Suci, dan dianggap sebagai kita-kitab 
Apokrif (tulisan suci yang tidak dianggap Kitab Suci).

Kitab-kitab yang dipandang sebagai bagian yang kanonik dari 
Perjanjian Lama oleh Gereja Katolik Roma dan Kekristenan Timur ini 
tidak terdapat dalam Alkitab Ibrani, yang kerap dipandang sebagai 
kitab protokanonik. Perbedaan ini telah menimbulkan perdebatan 
dalam Gereja awal mengenai apakah kitab-kitab tersebut dapat 
dibacakan dalam gedung-gedung Gereja dan karena itu dapat 
diklasifi kasikan sebagai naskah-naskah yang kanonik.

Istilah Deuterokanonika pertama kali digunakan pada tahun 1566 
oleh orang-orang Kristen yang sebelumnya beragama Yahudi dan 
teolog Katolik, yaitu Sixtus dari Siena untuk menyebut naskah-naskah 
Kitab Suci Perjanjian Lama yang kanonisitasnya ditetapkan bagi umat 
Katolik oleh Konsili Trente, namun telah dikeluarkan dari beberapa 
kanon terdahulu, teristimewa di Timur. Penerimaan akan kitab-kitab 
tersebut di antara umat Kristiani awal tidaklah universal, namun 
konsili-konsili regional di Barat menerbitkan kanon-kanon resmi yang 
memasukkan kitab-kitab tersebut sejak abad ke-4 dan ke-5.

Kitab Makabe

Makabe adalah sebutan bagi Yudas yang memimpin pem-
berontakan orang-orang Yahudi melawan Antiokhus IV. Arti nama 
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itu tidak jelas, kadang-kadang dimengerti sebagai ”martil” atau 
”palu”. Kitab pertama Makabe menceritakan seluruh gerakan Makabe 
sampai tampilnya Yohanes Hirkanus I. Kitab ini termasuk dalam 
kelompok deuterokanonik. Di samping 1-2Mak ada dua kitab apokrip 
Makabe. 3 Mak berisi kisah penganiayaan Ptolemeus IV (221-204 sM) 
atas orang-orang Yahudi di Aleksandria. Tulisan ini dikerjakan oleh 
seorang Yahudi di Aleksandria pada awal periode Kristen. Kitab 4 
Mak ditulis oleh seorang Yahudi yang dipengaruhi oleh fi lsafat Stoa 
yang mati membuktikan bahwa budi yang dipimpin oleh kesalehan 
akan mampu mengendalikan nafsu. Ini ditunjukkan dengan contoh 
Eleasar dan ketujuh bersaudara yang diceritakan dalam 2Mak. Tulisan 
ini mungkin berasal dari sekitar tahun 70 M.

a. Kitab Makabe yang pertama

Peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam 1Mak terjadi antara 
tahun 175-134 sM, mulai dari pemerintahan Antiokhus IV sampai 
kematian Simon, yang terakhir dari antara anak-anak Matatias. 
Dengan kata lain 1Mak berisi sejarah pemberontakan Makabe 
sampai terbentuknya dinasti Hasmone, yaitu keturunan Makabe 
yang berkuasa di tahun 134-63 sM. Dalam bab 8 orang-orang Roma 
dipuji. Ini menunjukkan bahwa kitab ini ditulis sebelum tahun 63 sM, 
saat Pompeius merebut Yerusalem. Pada waktu itu mulaikan zaman 
penjajahan Romawi atas orang-orang Yahudi. Diperkirakan 1Mak 
ditulis pada tahun-tahun pertama pemerintahan Aleksander Yaneus 
(103-76 sM) yang penuh janji untuk meluhurkan nenek-moyang 
dinastinya.

Penulisnya tidak diketahui. Yang dapat dikatakan ialah bahwa 
dia adalah seorang Yahudi Palestina, sangat mahir dalam Kitab 
Suci dan sangat memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi 
pada zamannya. Ia sangat mendukung wangsa Hasmone dan yakin 
bahwa hanya wangsa ini yang mampu memimpin Israel di jalan 
yang benar. Tanpa kesulitan ia menerima bahwa raja-raja wangsa 
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ini meskipun bukan keturunan Harun, memangku jabatan imam 
sekaligus penguasa sipil.

1Mak bukan kisah sejarah, melainkan sejarah suci. Nama 
Allah tidak disebut (sesuai dengan kecenderungan pada zaman 
sesudah pembuangan, yang semakin menghindari menyebut nama 
suci itu). Namun menurut pandangan kitab ini, seluruh peristiwa 
diatur secara ilahi. Allah ditampilkan dengan gelar Penyelamat 
Israel (1Mak 4:30), Surga (1Mak 2:61~ 3:22). Orang-orang Yahudi 
menghadap Allah untuk mohon perlindungan sebelum mereka 
berperang dan bersyukur atas kemenangan mereka (1Mak 4:24.33; 
13:47.51). Karya-karya-Nya di masa lampau merupakan jaminan 
bagi pengharapan yang baru. Pandangan penulis dipengaruhi oleh 
para penulis sejarah deuteronomis dalam pandangannya terhadap 
hukum. Hukum merupakan pusat segala sesuatu, dan membagikan 
manusia dalam dua kelompok, yaitu yang berpegang pada hukum 
dan yang tidak. Anak-anak Matatias tetap dianggap setia kepada 
wasiat ayah mereka yang terakhir meskipun mereka berunding 
dengan pemuka-pemuka kafi r. Mereka yakin bahwa tindakan seperti 
itu bahkan akan menjamin pelaksanaan hukum yang bebas. Penulis 
tidak sependapat dengan orang-orang yang membiarkan dirinya 
dibunuh pada hari sabat (1Mak 2:36-38). Dengan jelas ia mendukung 
keputusan Matatias yang memilih berperang demi hukum pada hari 
sabat (1Mak 2:42-48). Kemuliaan yang paling besar ialah mati dengan 
pedang di tangan, demi hukum (1Mak 2:50.64).

Dengan membaca 1Mak kita akan merasa bahwa gerakan kenabian 
tidak ada pengaruhnya dalam tulisan ini. Sebaliknya terasa adanya 
langkah menuju legalisme. Hukum sudah mulai tampak lebih penting 
daripada Allah sendiri. Kemenangan Makabe bersaudara tampaknya 
sudah memuaskan harapan umat. lni terasa dalam pujian bagi Simon 
yang begitu tinggi. Nyatanya cita-cita awal dengan cepat ditinggalkan 
oleh pengganti Yohanes Hirkanus 1. Kiranya benih-benihnya sudah 
ada pada zaman sebelumnya. Kendati keterbatasan itu, pesan 1Mak 
tetap bernilai. Dalam kitab ini dapat dilihat apa yang dapat dicapai 
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oleh iman dan kepercayaan. Sekali lagi dapat dilihat campur tangan 
Allah yang membebaskan umat-Nya. Sejarah wangsa Hasmone 
selanjutnya mengingatkan kita bahwa keberhasilan dan kekuasaan 
dapat menjadi penyakit yang merusakkan. Sementara itu masa-masa 
sulit melahirkan pahlawan dan martir, sedang keberhasilan lahiriah 
melemahkan semangat keagamaan. Dalam buku itu tersirat dengan 
jelas pesan pengharapan. Kegagalan manusia untuk tetap setia pada 
iman yang menjadi gantungan harapan, terus-menerus merupakan 
peringatan bagi kita.

b. Kitab Makabe yang kedua

Kitab 2Mak bukanlah lanjutan dari 1Mak. Sebagian berisi sejarah 
yang sama, mulai tahun 176 sM sampai pada kemenangan Yudas 
Makabe atas Nikanor pada tahun 160 sM. Menurut penyadur kitab 
ini adalah ikhtisar dari ”semua yang telah diuraikan oleh Yason dari 
Kirene dalam buku lima buah” (2:23). Surat pembukaan yang berasal 
dari tahun 124 sM, mengajak orang-orang Yahudi di Mesir untuk 
merayakan pentahbisan kenisah. Surat inilah yang merupakan awal 
penulisan 2Mak. Dengan demikian 2Mak ditulis sekitar tahun itu, 
jadi sedikit lebih awal dibandingkan dengan 1Mak. 

Maksud penulis adalah mendorong semua orang Yahudi untuk 
merayakan pesta pentahbisan kenisah, karena kenisah adalah pusat 
hidup keagamaan menurut hukum Taurat. Lima bagian karyanya 
disusun untuk menggerakkan pembaca dan menumbuhkan 
keterlibatan mereka. Dalam episode pertama (3:1-40), dapat dirasakan 
kegembiraan dan kedamaian hati dalam ibadah kenisah, yang 
dipimpin oleh Onias yang suci. Kita dapat ikut merasakan kecemasan 
imam besar kalau tempat suci itu terancam dan bergembira bersama 
dia kerika Heliodorus akhirnya mengakui kekudusan Allah yang 
tinggal di tempat suci itu. Bagian berikutnya (4:1-7:42) menunjukkan 
kontras. Sejak Yason sampai Menelaus, yang berkembang adalah 
kejahatan, mulai dengan penjarahan kenisah sampai pencemarannya, 
dari pembunuhan penduduk Yerusalem sampai penganiayaan umum 
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terhadap orang-orang Yahudi. Dalam bagian yang ketiga (8:1-10:9), 
ditunjukkan bahwa kematian para martir yang merupakan kurban 
silih, meredakan murka Allah. Akhirnya, Yudas membebaskan 
bangsanya serta menyucikan kenisah. Kita dapat merasakan bahwa 
keadaan tidak berpengharapan dapat menumbuhkan harapan baru 
serta kepercayaan. Bagian keempat (10:10-13:26) menghidupkan 
harapan yang sama dan menceritakan lebih lanjut keberhasilan Yudas. 
Bagian terakhir (14:1-15:39) yang merupakan puncak, menceritakan 
kematian Nikanor dan kemenangan umat Allah yang selanjutnya 
akan selalu diperingati (15:36).

Dengan mempertimbangkan maksud penulis tersebut, dapat 
dimengerti kalau peristiwa-peristiwa yang diceritakan sudah dipilih 
dan diolah. Motif-motif politis mundur. Yang penting ialah perlawanan 
Yudaisme (2:21; 8:1; 14:38) terhadap helenisme, yang merupakan 
perjuangan hidup-mati. Jalan tengah hanya akan membawa kepada 
kehancuran (4:7-17). Tidak dapat diterima bahwa jabatan imam 
besar dilaksanakan atas dukungan raja kafi r (11:2 st). Meskipun 
kesetiaan terhadap hukum ditekankan, namun kecenderungan 
legalistis yang terasa dalam 1Mak, dihindarkan dengan menekankan 
kesucian hukum serta segi batinnya. Penekanan dalam segi-segi ini 
menumbuhkan penghargaan terhadap hukum yang lebih mendalam. 
Dengan demikian misalnya peraturan sabat tidak boleh dilanggar, 
bahkan demi kepentingan pembelaan diri (5:25; 6:6; 15:3). Tuhan 
yang kudus dan sumber segala kekudusan tidak dapat menerima 
pencemaran dalam wilayah, kota, tempat tinggal maupun umat-Nya. 
Kesalehan Onias ternyata lebih berhasil dalam mempertahankan 
kenisah daripada tentara. Sebaliknya kejahatan Yason dan Menelaus 
membuat kenisah hancur. Dalam mimpi Yudas, pedang pembalasan 
yang diterima dari Yeremia, diberikan kepadanya karena doa Onias 
(15: 16). Doa permohonan imam agung yang suci ini merupakan 
sebab kemenangan bangsa atas Nikanor. 

Agama hukum dan kenisah ini terpusat pada Allah. Perlu 
diperhatikan dalam 2Mak. Allah terus-menerus disebut. Ia adalah 



9BULAN KITAB SUCI NASIONAL 2009

Pencipta jagat-raya, Yang Mahakuasa, Tuhan atas dunia, Raja para 
raja. Dia adalah Tuhan yang kelihatan dan kentara bagi semua 
orang (15:3-5). Sebutan yang terakhir ini adalah ungkapan penolakan 
terhadap pernyataan Antiokhus Epifanes yang menganggap diri 
sebagai pernyataan Allah. Allah yang mulia ini sekaligus adalah dekat, 
siap untuk menolong. Hal ini tampak dalam doa-doa yang terdapat 
dalam 2Mak. Salah satu hal yang jelas membedakan 2Mak dari 1Mak 
adalah sikap terhadap para martir. Menurut 1Mak, kematian mereka 
disebabkan oleh murka Allah terhadap Israel (1Mak 1:64), yang 
tidak ada artinya. Murka Allah ini dihindarkan dengan perjuangan 
bersenjata yang gigih yang dilakukan oleh Yudas. Bagi penulis 
2Mak meskipun penderitaan para martir itu masih tetap dimengerti 
sebagai hukuman dalam rangka penyucian, kesediaan mereka untuk 
menerima penderitaan itu merupakan silih yang melunakkan murka 
Allah. Yudas menang karena Allah sudah menerima kurban silih ini 
(7:36-8:5).

Hal lain yang penting dalam 2Mak ialah pandangannya mengenai 
hidup sesudah kematian. Dalam hal ini pengaruh Dan 12 sangat 
jelas, dan perbedaan dengan 1Mak pun juga jelas. Perbedaan ini 
menunjukkan bahwa penulis 1Mak lebih beraliran Saduki sedang 
2Mak beraliran Farisi. Dari 2Mak tampak bahwa orang hidup dapat 
mendoakan orang mati dan membawa persembahan pepulih dosa 
untuk kepentingan mereka (12:42-45). Inilah landasan bagi ajaran 
mengenai api penyucian. Sebaliknya, orang kudus yang sudah 
meninggal dapat menjadi pengantara bagi orang-orang yang masih 
hidup (15:11-16). Dengan kata lain, di sinilah gagasan mengenai 
persekutuan orang-orang kudus untuk pertama kalinya muncul. Maka 
tidak mengherankan kalau gagasan mengenai kebangkitan diterima 
begitu saja (bab 7 dan 14:46). Keyakinan inilah yang membuat kitab 
ini mempunyai tempat khusus.



10 Menjadi Saksi Iman, Siapa Takut?

PERTEMUAN I

KEBERSAMAAN MENEGUHKAN IMAN

Tujuan Pertemuan

1. Umat menemukan nilai penting dari iman.
2. Umat menemukan nilai penting hidup berjemaat (keber-

samaan) dalam mengembangkan dan membela iman.
3. Dalam diri umat tumbuh semangat untuk terlibat dalam 

membela dan mengembangkan iman secara pribadi dan 
bersama.

PROSES PERTEMUAN

Lagu Pembuka 

Misalnya Jadilah Mereka Satu, Puji Syukur 617 atau lagu 
yang sesuai.

Tanda Salib dan Salam

Pengantar 

Saudara-saudari terkasih, dunia dewasa ini penuh dengan 
tawaran dan tantangan yang tidak selalu sejalan dengan iman. Pada 
saat dibaptis, kita telah berjanji untuk setia pada iman dan menjadi 
manusia baru yang berani menolak segala hal yang jahat. Dengan 
iman yang teguh kita diharapkan senantiasa mengarahkan diri pada 
kehidupan kekal.

Oleh karena itu, iman mesti dikembangkan, baik secara pribadi 
maupun dalam kebersamaan. Iman kita semakin diperteguh di dalam 
kebersamaan. Contohnya, dalam hidup bersama di lingkungan, 
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biasanya umat yang jarang berkumpul mudah sekali larut dalam 
godaan duniawi. Contoh lain, dalam hidup doa, bila tidak diwaspadai, 
Allah menjadi semacam ”berhala” yang diharuskan memberikan 
segala permintaan manusia. Apalagi, jika permohonan itu disertai 
dengan ’ritual’ doa tertentu, atau semacam mengucapkan ’mantra’ 
doa tertentu. 

Pertanyaan besar muncul di sana, ” Siapakah Allah itu bagiku?” 
serta ”Siapakah Aku ini bagi Allah?” Dua pertanyaan tersebut 
berkaitan erat dengan pemahaman kita mengenai iman dan bagaimana 
kita menghayati iman. 

Pada kesempatan ini, kita akan belajar dari Kitab Makabe, 
mengenai teladan orang beriman yang berpegang teguh pada 
iman dan sungguh memperjuangkan apa yang diimaninya. Dalam 
pertemuan ini, akan kita renungkan awal dari perjuangan Matatias 
beserta anak-anaknya untuk melawan raja Antiokhus Epifanes 
yang dengan sewenang-wenang telah menghina agama mereka dan 
memaksa agar mereka murtad. 

Doa Pembuka

P  Marilah Berdoa:
  Allah Bapa yang Mahakuasa, Engkau telah memberikan 

Putra-Mu, Yesus Kristus sebagai Penyelamat dan benteng hidup 
kami. Berkat Dia, meskipun lemah kami menjadi kuat, meskipun 
rapuh kami menjadi teguh. Melalui kehadiran-Nya, kami belajar 
mengimani Engkau sebagai Bapa. Anugerah iman akan kehadiran-
Mu merupakan harta yang sangat bernilai. Kami mohon, ajarilah 
kami untuk lebih mencintai dan mengembangkan iman bersama 
saudara-saudari yang ada di sekitar kami agar semakin mampu 
mengenal-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami, 
yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, kini 
dan sepanjang segala masa. 

U  Amin.
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Penyajian materi

a. Pembacaan Teks Kitab Suci (1 Makabe 2:1-22.27-31)

(dibaca pelan-pelan atau divariasi dengan pembacaan entah per ayat 
per orang atau bergantian antara peserta perempuan dan laki-laki)

  1 Pada waktu itu Matatias bin Yohanes bin Simeon, seorang imam 
dari keluarga Yoarib, berangkat dari Yerusalem dan menetap di kota 
Modein. 2 Matatias mempunyai lima anak, yaitu: Yohanes dengan 
sebutan Gadi, 3 Simon dengan sebutan Tasi, 4 Yudas dengan sebutan 
Makabe, 5 Eleazar dengan sebutan Avaran dan Yonatan dengan sebutan 
Apfus. 6 Melihat semua kekejian yang terjadi di Yerusalem dan Yehuda 
7 maka berkatalah Matatias: ”Celakalah aku ini! Apakah aku dilahirkan 
untuk menyaksikan keruntuhan bangsaku dan Kota Suci dan berdiam 
saja di sini sementara kota itu sudah diserahkan kepada musuh dan Bait 
Suci sudah di tangan orang-orang asing? 8 Bait Allahnya sudah menjadi 
seperti orang yang terhina. 9 Perkakasnya yang mulia sudah diangkut 
sebagai jarahan. Anak-anaknya dan kaum mudanya sudah dibunuh 
di lapangan-lapangannya oleh pedang musuh! 10 Bangsa manakah 
belum mengusirnya dari warisan kerajaan dan belum merampasinya? 
11 Segenap perhiasannya sudah diambil. Dari pada merdeka mereka 
sekarang sudah menjadi sahaya belaka! 12 Lihatlah, apa yang kudus 
bagi kita, segenap keindahan dan kemuliaan kita sudah dipunahkan 
serta dicemarkan oleh orang asing. 13 Apa gunanya hidup bagi kita 
lagi?” 14 Lalu Matatias serta anak-anaknya menyobek pakaian mereka 
dan mengenakan kain karung dan sangat berkabung. 15 Kemudian 
para pegawai raja yang bertugas memaksa orang-orang Yahudi murtad 
datang ke kota Modein untuk menuntut pengorbanan. 16 Banyak orang 
Israel datang kepada mereka. Adapun Matatias serta anak-anaknya 
berhimpun pula. 17 Pegawai raja itu angkat bicara dan berkata kepada 
Matatias: ”Saudara adalah seorang pemimpin, orang terhormat dan 
pembesar di kota ini dan lagi didukung oleh anak-anak serta kaum 
kerabat saudara. 18 Baiklah saudara sekarang juga maju ke depan 
sebagai orang pertama untuk memenuhi penetapan raja, sebagaimana 
telah dilakukan semua bangsa, bahkan orang-orang Yehuda dan mereka 
yang masih tertinggal di Yerusalem. Kalau demikian, niscaya saudara 
serta anak-anak saudara termasuk ke dalam kalangan sahabat-sahabat 
raja dan akan dihormati dengan perak, emas dan banyak hadiah!” 19 
Tetapi Matatias menjawab dengan suara lantang: ”Kalaupun segala 
bangsa di lingkungan wilayah raja mematuhi seri baginda dan masing-
masing murtad dari ibadah nenek moyangnya serta menyesuaikan diri 
dengan perintah-perintah seri baginda, 20 namun aku serta anak-anak 
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dan kaum kerabatku terus hendak hidup menurut perjanjian nenek 
moyang kami. 21 Semoga Tuhan mencegah bahwa kami meninggalkan 
hukum Taurat serta peraturan-peraturan Tuhan. 22 Titah raja itu tidak 
dapat kami taati dan kami tidak dapat menyimpang dari ibadah kami 
baik ke kanan maupun ke kiri!”

  2:27 Lalu berteriaklah Matatias dengan suara lantang di kota Modein: 
”Siapa saja yang rindu memegang hukum Taurat dan berpaut pada 
perjanjian hendaknya ia mengikuti aku!” 28 Kemudian Matatias serta 
anak-anaknya melarikan diri ke pegunungan. Segala harta miliknya di 
kota ditinggalkannya. 29 Kemudian turunlah ke padang gurun banyak 
orang yang mencari kebenaran dan keadilan. 30 Mereka sendiri serta 
anak-anak, isteri-isteri dan ternaknya menetap di sana. Sebab mereka 
dianiaya oleh yang jahat. 31 Dalam pada itu telah diberitakan kepada 
para petugas raja dan kepada pasukan yang berada di Yerusalem, di 
Kota Daud, bahwa orang-orang yang mempermudah perintah raja telah 
turun ke persembunyian di gurun.

L Demikianlah Sabda Tuhan.

U Syukur kepada Allah.

b. Pendalaman Teks 

1) Sebelum melakukan penafsiran teks kita perlu memperhatikan 
struktur dan dinamikanya. Kisah awal dari perjuangan keluarga 
Matatias ini (1 Makabe 2:1-22.27-31) dapat dibagi menjadi tiga 
bagian besar. Bagian pertama memaparkan adanya keprihatinan 
atas situasi dan kondisi yang terjadi (ayat 1-12), membangun 
tekad untuk mengatasi keprihatinan (ayat 14- 21), melakukan 
tindakan yang nyata (ayat 27-31).

2) Keprihatinan atas situasi dan kondisi yang terjadi (ayat 1-12): 
Bangsa Israel pada zaman penjajahan raja Antiokhus IV Epifanes 
mengalami penindasan dan hambatan dalam hidup beragama. 
Hambatan terhadap kehidupan beragama dimulai dengan 
pencemaran terhadap kota Yerusalem beserta Bait Suci. Banyak 
orang terbunuh demi iman di kota Yerusalem. Kota kudus bagi 
umat Yahudi itu telah dihancurkan dan dĳ adikan kota kafi r yang 
penuh dengan patung dewa-dewi bangsa Yunani. Yang paling 
menyedihkan bagi Matatias adalah pencemaran terhadap bait Suci 



14 Menjadi Saksi Iman, Siapa Takut?

yang berada di pusat kota Yerusalem dan pada waktu itu menjadi 
tempat terkudus bagi bangsa Yahudi. Peralatan ibadat di bait Suci 
yang terdiri dari emas serta logam berharga telah dĳ arah. Tempat 
kudus itu dĳ adikan kuil dewa-dewi. Kita dapat membayangkan 
kepedihan hati Matatias dan anak-anaknya yang begitu peduli 
pada kekudusan Allah dan kesalehan umat beriman. Saat itu, 
tidak ada lagi tempat mereka beribadat dan bertemu bersama 
di hadapan Allah. Bangunan yang mereka hormati sebagai 
tempat kediaman Allah telah menjadi panggung penyembahan 
berhala. Korban-korban bakaran yang dipersembahkan untuk 
memuliakan Allah telah digantikan dengan korban bakaran bagi 
dewa-dewi asing. Dengan hati sedih Matatias meratap: ”Lihatlah, 
apa yang kudus bagi kita, segenap keindahan dan kemuliaan kita sudah 
dipunahkan serta dicemarkan oleh orang asing. Apa gunanya hidup 
bagi kita lagi?” (ayat 12-13).

3) Tekad untuk mengatasi keprihatinan (ayat 14- 21): Apa reaksi 
Matatias dan anak-anaknya terhadap penindasan hidup beragama 
dan pencemaran simbol-simbol iman itu? Mereka sadar bahwa 
harga diri mereka sebagai bangsa yang berdaulat dan beriman 
kepada Allah telah diinjak-injak bangsa asing. Matatias dan anak-
anaknya menyobek pakaian mereka dan mengenakan pakaian 
kabung. Menyobek pakaian adalah tanda dari kesedihan yang 
mendalam. Mengenakan kain kabung (dari karung) merupakan 
laku prihatian, tanda pertobatan dan perendahan diri di hadapan 
Allah untuk memohon pertolongan-Nya. Matatias sebagai orang 
beriman yakin bahwa apa yang terjadi pada mereka merupakan 
sebuah peringatan dari Allah karena dosa-dosa yang telah 
mereka lakukan. Untuk itulah mereka perlu bertobat dan mohon 
pengampunan Allah. Salah satu tindak lanjut dari pertobatan 
adalah bertekun dalam iman dan membela iman dengan jiwa 
raganya. Di hadapan utusan raja yang membujuknya agar menaati 
perintah raja untuk mengingkari imannya, Matatias berkata: 
”Semoga Tuhan mencegah bahwa kami meninggalkan hukum Tuhan 
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serta peraturan-peraturan Tuhan” (ayat 21). Dengan gagah berani 
dia menolak perintah raja dan bersama anak-anaknya bertekad 
untuk tetap setia pada hukum Tuhan, warisan iman nenek 
moyangnya. Keluhan dan ratapan saja tidak cukup. Matatias dan 
anak-anaknya berniat untuk mengatasi keprihatinan bangsanya 
dengan berbuat sesuatu yang nyata.

4) Tindakan nyata untuk setia pada Taurat dan membela iman pada 
Tuhan (ayat 27-31): Matatias kemudian menyerukan gerakan 
perlawanan terhadap raja dan para pasukannya dengan cara 
gerilya. Bagi Matatias, perlawanan dengan cara mengangkat 
senjata merupakan wujud nyata dari kesetiaan mereka pada 
hukum Taurat dan perjanjian yang telah dilakukan Tuhan 
dengan nenek-moyang mereka. Mengapa Matatias memakai 
kekerasan untuk melawan kekerasan? Untuk zaman itu, sikap 
dan tindakan Matatias dapat dipahami karena Antiokhus IV 
Epifanes bukan hanya menghambat hidup beragama tetapi 
juga melakukan penjajahan yang kejam. Matatias tahu bahwa 
di antara kaum sebangsanya ada yang memilih mati sebagai 
martir demi iman mereka. Namun dia tidak mau mati dengan 
cara pasif semacam itu. Dia bersedia mati demi iman tetapi 
lewat perang. Mati demi iman dengan senjata di tangan adalah 
pilihan hidupnya. Meskipun begitu dia tetap menghargai orang-
orang sebangsanya yang bersedia mati tanpa perlawanan fi sik. 
Dalam 1Mak 2:32-39 dikisahkan tentang orang-orang Yahudi 
yang diserang oleh pasukan raja Antiokhus pada hari Sabat. 
Mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali karena pada 
hari Sabat orang Yahudi dilarang untuk melakukan pekerjaan. 
Kira-kira ada seribu orang mati dibunuh tanpa perlawanan 
karena mereka bertekad untuk setia pada hari Sabat. Sadar 
bahwa cara itu akan dapat memunahkan pasukannya, Matatias 
mengambil keputusan untuk tetap melakukan perlawanan jika 
mereka diserang pada hari Sabat. Mengenai hal ini dapat kita 
baca 1Mak 2: 40-41: 



16 Menjadi Saksi Iman, Siapa Takut?

  Berkatalah mereka satu sama lain: ”Andaikata kita semua berlaku 
seperti saudara-saudara kita itu telah berbuat dan andaikata kita 
pun tidak bertempur melawan orang-orang asing itu demi hidup 
kita dan undang-undang kita, niscaya kita akan segera dilenyapkan 
dari muka bumi.” Pada hari itu juga mereka mengambil keputusan 
ini: ”Apabila seseorang menyerang kita untuk bertempur pada hari 
Sabat, maka kita akan bertempur dengannya, jangan-jangan sampai 
kita mati seperti saudara-saudara kita telah mati di persembunyian-
persembunyian itu.”

 Dengan keputusan itu, Matatias berjuang keras untuk mengusir 
penjajah dan mengembalikan kejayaan bangsanya sebagai bangsa 
berdaulat serta beriman pada Tuhan. Mengajak anak-anaknya 
dan semua orang yang bersedia berjuang dengannya, Matatias 
melarikan diri ke padang gurun. Di sana dia mulai menyusun 
kekuatan untuk melawan penjajah bangsanya dengan perang 
gerilya. Dalam kisah-kisah selanjutnya, perjuangan Matatias yang 
dilanjutkan oleh anak-anaknya itu, terutama di bawah pimpinan 
Yudas Makabe, berhasil mengusir penjajah dan mengembalikan 
kedaulatan serta kekudusan Allah di tengah bangsanya. Di bawah 
pemerintahan keturunan Matatias (nantinya dikenal sebagai 
Hasmone) bangsa Yahudi mengalami kemerdekaan selama 
hampir 100 tahun. Pada tahun 63 sebelum Masehi Pompeius 
menguasai Palestina, dan bangsa Yahudi kembali jatuh di bawah 
penjajahan bangsa asing. Kali ini penjajahnya adalah bangsa 
Romawi, sebuah bangsa yang mulai tumbuh sebagai negara 
adidaya. Kejayaan penerus Aleksander Agung nulai surut dan 
peran mereka kini digantikan oleh bangsa Romawi.

5) Dalam perjuangan Matatias dan keluarganya, Iman menjadi harta 
yang tak ternilai harganya. Mereka rela membela harta itu dengan 
apa yang mereka miliki. Dalam diri Matatias dan keluarganya, 
kita dapat melihat bagaimana kecintaan akan Allah memang 
sungguh kuat. Ayat 20 menegaskan hal ini, bahwa Matatias dan 
keluarganya berjanji untuk hidup sesuai dengan ’perjanjian nenek 
moyang kami’, yaitu dengan taat kepada hukum Taurat serta 
peraturan-peraturan Tuhan. Demi perjuangan mempertahankan 
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iman dan tradisi bangsanya, keluarga ini bahkan rela untuk pergi 
meninggalkan segala harta yang mereka miliki. ”Semoga Tuhan 
mencegah bahwa kami meninggalkan hukum Taurat serta peraturan-
peraturan Tuhan,” demikian doa Matatias.

c. Sharing

1) Hal-hal apa sajakah yang menjadi keprihatinan iman di zaman 
ini? Hambatan untuk praktek hidup beragama memang kita 
rasa kan. Namun, keprihatinan iman jauh lebih luas dari itu. 
Kon sumerisme (orientasi pada membeli dan memakai apa yang 
tersedia), materialisme (orientasi pada materi), hedonisme (orientasi 
pada kenikmatan duniawi), dan sebagainya dapat menjadi ancam-
an bagi iman. Kita sharingkan bersama, tantangan-tantangan 
iman apa sajakah yang menjadi keprihatinan kita di zaman ini?

2) Bagaimanakah kita sendiri menghadapi tantangan-tantangan 
seperti itu?

3) Bagimana kita bersama-sama bisa menjaga iman kita dari serbuan 
nilai atau semangat hidup yang merongrong nilai iman dan kasih 
itu?

4) Marilah kita mencermati kehidupan komunitas lingkungan kita. 
Apakah selama ini kita sudah menghargai kebersamaan yang 
kita miliki dalam iman untuk saling mengembangkan, atau 
malah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak mau peduli satu 
dengan yang lain, hanya mementingkan urusan pribadi semata? 
Apa yang bisa kita buat dengan pengalaman-pengalaman itu 
bagi perkembangan iman dalam komunitas kita ini?

5) Apa yang perlu dan harus kita buat bersama, bila komunitas 
kita juga mengalami permasalahan bersama seperti komunitas 
Matatias? Bagaimanakah kita bisa mempertahankan iman di 
tengah himpitan zaman kini? Situasi dan kondisi kita tidak 
memerlukan perjuangan membela iman dengan cara perang 
seperti di zaman Makabe. Apakah ada cara lain yang lebih 
sesuai dengan zaman kita sekarang untuk membela dan 
mempertahankan iman?
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Pemandu Memberikan Kesimpulan-Kesimpulan

1. Matatias dan anak-anaknya serta umat Yahudi di zamannya 
menghadapi tantangan berat dalam hal iman. Kita juga 
mempunyai berbagai macam keprihatinan yang menantang 
keteguhan iman kita. Keprihatinan bisa jadi muncul dari 
kelemahan pribadi kita, dari keadaan sekitar kita, atau dari 
orang lain. 

2. Apa yang dilakukan oleh Matatias dan kawan-kawannya merupa-
kan salah satu pilihan dari banyak kemungkinan untuk melawan 
kejahatan raja Antiokhus Epifanes yang telah sewenang-wenang 
dan bengis melakukan penghambatan pada agama Yahudi. Sesuai 
dengan situasi dan kondisi waktu itu, perang gerilya merupakan 
cara yang dianggapnya paling efektif. Raja telah memusuhi 
bangsanya dengan penindasan. Raja juga telah memusuhi Allah 
dengan pencemaran terhadap Bait Suci. Kiranya, Matatias merasa 
bersalah jika tidak berbuat apa-apa, melihat tindakan raja yang 
sewenang-wenang itu. Perjuangan bersenjata menjadi jalan yang 
jelas baginya

3. Bagi kita, mungkin cara yang ditempuh oleh Matatias terlalu 
keras. Untuk itu, yang perlu kita perhatikan lebih-lebih semangat 
imannya yang begitu tinggi, sampai rela mengorbankan diri 
untuk membela bangsa dan agamanya.

4. Kita tidak berharap untuk mengalami kesulitan dalam menjalan-
kan agama sampai harus terjadi pertumpahan darah. Pertentangan 
atau bahkan permusuhan yang terjadi atas dasar agama 
sebenarnya telah mengingkari tujuan dari agama itu sendiri. 
Kisah Makabe bukan mengenai pertentangan antar agama, 
tetapi mengenai keberanian dalam membela agama. Tanpa harus 
melalui tindakan ekstrim pertumpahan darah, sebenarnya pada 
kitapun dituntut keteguhan iman yang sama. Tantangan bagi kita 
dalam beriman masih ada sampai sekarang. Arus zaman yang 
tidak sesuai dengan nilai iman kita (misalnya: konsumerisme, 
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materialisme, hedonisme, ateisme) juga merupakan tantangan 
yang tidak mudah diatasi.

5. Kita telah membicarakan bersama bagaimana kita juga bisa 
menjaga iman yang kita cintai bersama. Semoga, segala sesuatu 
yang kita dapatkan menjadi titik awal yang bisa kita kembangkan 
dalam kehidupan beriman kita..

6. Salah satu kekuatan yang kita miliki adalah komunitas orang-orang 
beriman itu sendiri. Matatias dan keluarganya menggunakan 
kekuatan kelompok mereka dengan bahu-membahu memerangi 
Anthiokus Epifanes. Gereja sendiri adalah komunitas orang 
yang beriman pada Allah Tritunggal. Secara nyata, kebersamaan 
tersebut kita temukan dalam Ekaristi dan berbagai pertemuan 
dengan saudara-saudara seiman. 

Doa Umat - Doa Bapa Kami

Doa penutup

P  Marilah Berdoa
  Allah Bapa kami, kesatuan yang Engkau tampilkan bagi 

kami dalam misteri Tritunggal Mahasuci menjadi dasar dan 
pedo man kami untuk semakin menampilkan kasih persaudaraan 
di antara saudara sekomunitas. Semoga kasih persaudaraan 
semakin meneguhkan iman kami semua sebagai saksi Kristus. 
Kami bersyukur atas segala hal yang kami dapatkan dalam 
pertemuan kami kali ini. Semoga, kami belajar untuk bekerja 
sama mengembangkan Kerajaan-Mu dalam kehidupan kami ini, 
supaya kasih-Mu lestari kami nikmati, demi Kristus, Tuhan dan 
Guru kami. 

U  Amin.

Lagu Penutup 

Misalnya Gereja Bagai Bahtera, PS 621 atau yang sesuai.
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PERTEMUAN II

HEROISME IMAN: TAAT SETIA KEPADA 
ALLAH, TEGAS MENOLAK ILAH-ILAH1

(2MAK 7:1-42)

Tujuan Pertemuan

1. Umat semakin menyadari pentingnya kemartiran atau kesaksian 
melalui pengorbanan diri (martyria: memberi kesaksian) untuk 
membela iman berhadapan dengan tantangan-tantangan 
zaman seperti hedonisme, materialisme, konsumerisme dan 
sekularisme.

2. Umat semakin menyadari bahwa kemartiran ini membutuhkan 
suatu keberanian seperti keberanian ibu dan ketujuh anaknya 

1 Yang dimaksud dengan ilah-ilah adalah dewa-dewi yang disembah oleh orang-
orang yang tak ber-Tuhan.
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untuk mempertahankan ketaatan pada iman dan agama sampai 
pada kematian.

3. Umat semakin menyadari bahwa kesetiaan pada iman dan 
agama sampai mati digerakkan oleh keyakinan akan adanya 
kebangkitan badan dan kehidupan kekal di mana semua orang 
dikumpulkan kembali dalam kebahagiaan.

PROSES PERTEMUAN

Lagu Pembuka 

Misalnya Orang Martir, MB 554 atau Syukur kepada-Mu, Tuhan, PS 592 
atau dipilih lagu yang sesuai dengan tema pertemuan.

Tanda Salib dan Salam

Pengantar 

(Kalimat Pengantar dapat diberikan oleh Pemandu sesuai dengan 
Tujuan Pertemuan, Situasi dan Kondisi Lingkungan), atau sebagai 
berikut:

Membela iman di zaman ini, rasa-rasanya menjadi suatu hal 
yang tidak mudah dilakukan, bukan karena sulit tetapi karena 
kurangnya militansi2 iman di dalam diri umat beriman. Tantangan 
zaman menyebabkan orang melihat iman pun dari sisi untung 
rugi: untuk apa aku membela imanku mati-matian kalau ternyata 
tidak menguntungkan hidupku di dunia ini? Apa untungnya aku 
mempertahankan imanku? 

Dalam pertemuan pertama minggu lalu, kita disadarkan bahwa 
membela iman adalah suatu keutamaan yang harus dikembangkan 
di dalam hati setiap umat beriman, teristimewa dikembangkan dalam 

2 Militan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian bersemangat 
tinggi; penuh gairah; dĳ elaskan pula kata ’militansi’ yang termasuk kata benda 
memiliki pengertian ketangguhan dalam berjuang (menghadapi kesulitan, 
berperang, dsb).
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kebersamaan sebagai Gereja. Tentu saja, kita tidak harus sampai 
mengadakan perang suci seperti Matatias, yang mempertaruhkan 
nyawa mempertahankan kesucian Bait Allah. Akan tetapi, semangat 
seperti Matatias tersebut perlu dibangun di dalam setiap diri umat 
beriman. 

Pada pertemuan kedua ini, kita akan diajak untuk merenungkan 
militansi iman dari sisi yang berbeda. Kisah tentang ibu dan 
ketujuh anaknya mengajak kita untuk merenungkan keberanian 
dalam menghadapi siksaan, penderitaan dan bahkan hukuman mati 
demi iman. Dari kisah ini, kita dapat merenungkan dan menimba 
kekuatan iman bahwa keyakinan akan adanya kebangkitan badan 
dan kehidupan kekal, menggerakkan orang untuk teguh dan berani 
menghadapi penderitaan bahkan kematian demi iman.

Doa Pembuka

P Marilah berdoa,
  Allah Bapa yang penuh kasih, sumber iman, harapan dan 

kasih kami. Engkau telah menghadirkan Yesus Kristus ke dunia 
ini untuk menunjukkan cara membangun iman kepada-Mu. 
Bantulah kami agar dapat menyelami misteri kasih-Mu itu 
dengan mendengarkan sabda-sabda-Mu serta merenungkannya. 
Semoga kami semakin hari semakin mampu untuk membangun 
semangat iman yang teguh dan kuat, dalam terang keyakinan 
akan adanya kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Demi 
Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang 
hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, 
kini dan sepanjang segala masa.

U Amin.

Pembacaan Teks Kitab Suci: 2 Makabe 7:1-42 

(Perikop Kitab Suci ini dapat dibacakan oleh beberapa peserta 
sesuai dengan peran-peran yang ada dalam kisah).
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Narator : 1 Terjadi pula yang berikut ini: Tujuh orang bersaudara 
serta ibu mereka ditangkap. Lalu dengan siksaan 
cambuk dan rotan mau dipaksa oleh sang raja untuk 
makan daging babi yang haram. 2 Maka seorang dari 
antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara, berkata 
begini:

Anak ke-l : ”Apakah yang hendak baginda tanyakan kepada kami 
dan apakah yang hendak baginda ketahui? Kami lebih 
bersedia mati dari pada melanggar hukum nenek 
moyang.” 

Narator : 3 Maka geramlah sang raja, lalu diperintahkannya untuk 
memanaskan kuali dan kancah, 4 Segera setelah semuanya 
menjadi panas diperintah-kanlah oleh sang raja, agar 
lidah juru bicara itu dipotong, kepalanya dikuliti dan 
tangan serta kakinya dikerat dengan disaksikan oleh 
saudara-saudara lain itu serta ibu mereka. 5 Setelah orang 
itu dipuntungkan seluruhnya, maka sang raja menyuruh 
untuk membawa orang yang masih bernafas itu ke api 
dan menggorengnya di dalam kuali. Sementara uap dari 
kuali itu merata luas, maka saudara-saudara lain serta 
ibu mereka mengajak untuk mati secara perwira. 6 Kata 
mereka: 

Ibu dan anak-anak: ”Tuhan Allah melihat ini. Ia sungguh-sungguh 
menghibur kita, sebagaimana dahulu dinyatakan oleh 
Musa dalam lagu bantahan yang memberikan kesaksian 
ini: Ia akan menghibur hamba-hamba-Nya.”

Narator : 7 Setelah yang pertama berpulang secara demikian 
lalu yang kedua dibawa untuk disiksa. Setelah kulit 
kepalanya serta rambutnya dikupas oleh mereka, maka 
bertanyalah mereka kepadanya:

Pasukan : ”Maukah engkau makan sebelum badanmu disiksa 
anggota demi anggota?” 
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Narator : 8 Jawabnya dalam bahasanya sendiri: 

Anak ke-2 : ”Tidak!” 

Narator : Dari sebab itu maka pada gilirannya ia pun disiksa juga 
sama seperti yang pertama. 9 Ketika sudah hampir putus 
nyawanya berkatalah ia: 

Anak ke-2 : ”Memang benar kau, bangsat, dapat menghapus kami 
dari hidup di dunia ini, tetapi Raja alam semesta akan 
membangkitkan kami untuk kehidupan kekal, oleh 
karena kami mati demi hukum-hukum-Nya!”

Narator : 10 Sesudah itu maka yang ketiga disengsarakan. Ketika 
diminta segera dikeluarkannya lidahnya dan dengan 
berani dikedangkannya tangannya juga. 11.Dengan berani 
berkatalah ia:

Anak ke-3 : ”Dari sorga aku telah menerima anggota-anggota ini dan 
demi hukum-hukum Tuhan kupandang semuanya itu 
bukan apa-apa. Tetapi aku berharap akan mendapat 
kembali semuanya dari pada-Nya!” 

Narator : 12 Sampai-sampai sang raja sendiri serta pengiringnya pun 
tercengang-cengang atas semangat pemuda itu yang 
memandang kesengsaraan itu bukan apa-apa. 13 Sesudah 
yang ketiga berpulang, maka yang keempat disiksa dan 
dipuntungkan secara demikian pula. 14.Ketika sudah 
dekat pada akhir hidupnya berkatalah ia:

Anak ke-4 : ”Sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan 
harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami 
akan dibangkitkan kembali oleh-Nya. Sedangkan bagi 
baginda tidak ada kebangkitan untuk kehidupan.” 

Narator : 15 Sesudah itu segera yang kelima dibawa ke situ dan 
disengsarakan. 16.Sambil menatap sang raja berkatalah 
ia: 



25BULAN KITAB SUCI NASIONAL 2009

Anak ke-5 : ”Meskipun baginda fana juga, namun baginda mempunyai 
wewenang atas manusia untuk berbuat sesuka hati 
baginda, tetapi baginda jangan menyangka Allah telah 
meninggalkan bangsa kami. 17.Baiklah baginda dengan 
sabar menunggu saja, niscaya baginda akan menyaksikan 
kebesaran kekuasaan Tuhan. Baginda akan mengalami 
bagaimana baginda sendiri serta keturunan baginda 
akan disengsarakan oleh Tuhan!” 

Narator : 18.Sesudah dia maka dibawalah yang keenam ke situ. 
Ketika sudah hampir menemui ajalnya berkatalah ia: 

Anak ke-6 : ”Jangan berpikir salah oleh karena kami menderita 
sengsara ini oleh sebab diri kami sendiri, oleh karena 
kami telah berdosa kepada Allah kami. Itulah sebabnya 
maka hal-hal yang mengherankan telah menimpa 
diri kami. 19 Tetapi baginda jangan menyangka bahwa 
baginda akan terluput dari hukuman. Sebab baginda 
sudah memerangi Allah.”

Narator : 20 Tetapi terutama ibu itu sungguh mengagumkan secara 
luar biasa. Ia layak dikenang-kenangkan baik-baik. Ia 
mesti menyaksikan ketujuh anaknya mati dalam tempo 
satu hari saja. Namun demikian, itu ditanggungnya 
dengan besar hati oleh sebab harapannya kepada Tuhan. 
21 Dengan rasa hati yang luhur. Dengan semangat jantan 
dikuatkannya tabiat kewanitaannya lalu berkatalah ia 
kepada anak-anaknya: 

Ibu : 22 ”Aku tidak tahu bagaimana kamu muncul dalam 
kandungku. Bukan akulah yang memberi kepadamu 
nafas dan hidup atau menyusun bagian-bagian pada 
badanmu masing-masing! 23 Melainkan Pencipta alam 
semesta yang membentuk kelahiran manusia dan 
merencanakan kejadian segala sesuatunya. Dengan 
belas kasihan-Nya Tuhan akan memberikan kembali 
roh dan hidup kepada kamu, justru oleh karena kamu 
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kini memandang dirimu bukan apa-apa demi hukum-
hukum-Nya.” 

Narator : 24 Adapun raja Antiokhus mengira bahwa ibu itu 
menghina dia dan ia menganggap bicaranya suatu 
penistaan. Anak bungsu yang masih hidup itu tidak 
hanya dibujuk dengan kata-kata, tetapi sang raja juga 
menjanjikan dengan angkat sumpah bahwa anak bungsu 
itu akan dĳ adikannya kaya dan bahagia, asal saja ia mau 
meninggalkan adat istiadat nenek moyangnya. Bahkan 
ia akan dĳ adikannya sahabat raja dan kepadanya akan 
dipercayakan pelbagai jabatan Negara. 25 Oleh karena 
pemuda itu tidak menghiraukannya sama sekali, maka 
sang raja memanggil ibunya dan mendesak, supaya ia 
menasehati anaknya demi keselamatan hidupnya. 26 

Sesudah ia lama mendesak barulah ibu itu menyanggupi 
untuk meyakinkan anaknya. 27 Kemudian ia membungkuk 
kepada anaknya lalu dengan mencemoohkan penguasa 
yang bengis itu berkatalah ia dalam bahasanya sendiri: 

Ibu : ”Anakku, kasihanilah aku yang sembilan bulan 
lamanya mengandungmu dan tiga tahun lamanya 
menyusuimu. Aku pun sudah mengasuhmu dan 
membesarkanmu hingga umur sekarang ini dan terus-
menerus memeliharamu. 28 Aku mendesak, ya anakku, 
tengadahkanlah ke langit dan ke bumi dan kepada 
segala sesuatunya yang kelihatan dan di dalamnya. 
Ketahuilah bahwa Allah tidak menjadikan kesemuanya 
itu dari barang yang sudah ada. Demikianpun bangsa 
manusia dĳ adikan juga. 29 Jangan takut kepada algojo 
itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas 
kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak.” 

Narator : 30 Ibu itu belum lagi mengakhiri ucapannya itu, maka 
berkatalah pemuda itu: 
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Anak ke-7 : ”Kami menunggu siapa? Aku tidak mentaati penetapan 
raja. Sebaliknya aku taat kepada segala ketetapan Taurat 
yang sudah diberikan oleh Musa kepada mnenek moyang 
kami. 31 Niscaya baginda yang menjadi asal usul segala 
malapetaka yang menimpa orang-orang Ibrani tidak 
akan terluput dari tangan Allah. 32 Memanglah kami ini 
menderita oleh sebab dosa-dosa kami sendiri. 33 Kalaupun 
Tuhan yang hidup itu murka sebentar kepada kami untuk 
menegur dan memperbaiki kami, namum Ia pasti akan 
berdamai lagi dengan hamba-Nya. 34 Tetapi baginda, 
orang yang paling fasik dan paling keji di antara sekalian 
manusia, janganlah meninggikan diri dengan sia-sia dan 
tertipu oleh harapan yang tak pasti, meskipun baginda 
sekarang dapat menjatuhkan tangan baginda kepada 
abdi-abdi Sorga. 35 Sebab baginda belum juga terluput 
dari pengadilan Yang mahakuasa dan Allah Pengawas. 
36 Adapun saudara-saudara kami mendapat minuman 
kehidupan kekal karena perjanjian Allah, setelah mereka 
menderita sengsara sementara. Sedangkan baginda akan 
mendapat hukuman yang adil atas kecongkakan baginda 
oleh karena pengadilan Allah. 37 Sama seperti kakak-
kakakku aku pun hendak menyerahkan jiwa ragaku juga 
demi hukum-hukum nenek moyang. Dan aku berseru 
kepada Allah, semoga Ia segera kembali mengasihani 
bangsa kami, dan semoga dengan pencobaan dan deraan 
baginda dibawa-Nya untuk mengakui, bahwa Dialah 
Allah Yang Esa. 38 Semoga kemurkaan Yang Mahakuasa 
yang secara adil berkecamuk atas seluruh bangsa kami 
itu berhenti dengan diriku dan dengan diri kakak-
kakakku.” 

Narator : 39 Dengan meluap-luaplah kemurkaannya sang raja 
menyuruh untuk memperlakukan anak bungsu itu 
dengan lebih bengis daripada yang lain-lain. Sebab 
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ia sakit hati karena cemooh itu. 40 Demikianlah anak 
muda itu berpulang dengan tak bercela, hanya dengan 
penuh kepercayan pada Tuhan. 41 Ibu itu mati paling 
akhir sesudah anak-anaknya. 42 Dengan ini kisah 
tentang perjamuan-perjamuan korban dan aniaya yang 
melampaui batas itu mudah-mudahan telah cukup 
diterangkan.

Pendalaman Teks

1. Kisah ibu dan tujuh anaknya yang mati sebagai martir untuk 
membela keyakinan iman ini merupakan kisah yang paling 
mengharukan dari kedua kitab Makabe. Raja Antiokhus IV 
Epifanes menjajah bangsa Yahudi dengan penuh kekerasan. 
Kekerasan juga diperlakukan dalam bidang agama. Bangsa 
Yahudi dipaksa untuk menyembah dewa-dewa Yunani dan 
dipaksa melanggar perintah Taurat. Pada suatu kali dihadapkan 
kepadanya seorang ibu dengan tujuh anak laki-lakinya. Raja 
Antiokhus memaksa mereka melanggar Taurat. Mereka 
diperintah untuk meakan daging babi, yang bagi orang Yahudi 
termasuk daging haram. Jika mereka tidak mau menaati perintah 
raja, mereka akan dihukum mati dengan siksaan yang amat 
mengerikan. Algojo sudah siap untuk memotong-motong tubuh 
mereka dan memasukkannya ke dalam kuali penggorengan. 
Hukuman yang amat biadab itu dipakai sebagai ancaman, 
namun ibu dan ketujuh anak itu tetap teguh pada Hukum Taurat. 
Mereka lebih memilih mati dengan cara yang amat mengerikan 
itu daripada melanggar hukum Tuhan yang diwariskan oleh 
nenek-moyang mereka. Anak yang pertama menanggapi perintah 
raja dengan penuh ketegasan dan keberanian. Mereka lebih 
baik mati daripada melanggar hukum nenek-moyang. Anak 
pertama yang menjadi juru bicara bagi saudara-saudaranya itu 
dihukum mati dengan cara mengerikan, disaksikan oleh ibu dan 
saudara-saudaranya. Ibu dan saudara-saudaranya tidak menjadi 
takut dan kehilangan iman kepercayaan. Sebaliknya, mereka 
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justru berniat untuk mati secara perwira demi mempertahankan 
iman. Satu per satu anak-anak itu dibunuh dengan kejam dan 
mengerikan. Tinggalah anak bungsu dengan ibunya. Raja 
berpikir, anak bungsu dan ibunya akan ketakutan lalu memilih 
menaati perintah raja. Namun, ternyata raja salah sangka. Dengan 
diberi peneguhan oleh ibunya, si bungsu tetap menolak perintah 
raja dan memilih mati demi iman, menyusul kakak-kakaknya. 
Akhirnya, si bungsu itu pun dihukum mati, lalu menyusul 
ibunya. Apa yang didambakan ibunya kiranya terjadi. Mereka 
semua akan dikumpulkan lagi di dalam kehidupan kekal.

2. Kisah kemartiran ini ditulis dengan amat bagus dan mengharukan. 
Setiap tokoh memberikan argumen mendasar tentang kematian 
sebagai martir. Jumlah tujuh dalam tradisi Yahudi melambangkan 
kesempurnaan, karena itu keluarga tersebut dapat dipandang 
sebagai keluarga yang memberikan teladan hidup beriman yang 
sempurna. 

3. Cerita ini dimaksudkan sebagai kisah teladan bahwa ketaatan 
kepada hukum Allah lebih utama daripada hidup itu sendiri. 
Ketaatan akan Allah dan perintah-Nya membuat para tokoh 
iman ini berani mengorbankan nyawa mereka. Segala bujuk rayu 
seperti kekayaan dan kebahagiaan duniawi serta pelbagai jabatan 
(2Mak 7:25) tidaklah mempan untuk menggoyahkan orang yang 
sungguh memiliki ketaatan iman yang sempurna.

4. Masing-masing dari ketujuh anak itu mengajukan alasan mengapa 
rela mati: 
a. Lebih baik mati daripada melanggar hukum (2Mak 7:2).
b. Raja dapat membunuh mereka, tetapi Allah akan 

membangkitkan mereka dari mati (2Mak 7:9).
c. Raja dapat menganiaya mereka, tetapi Allah akan memulihkan 

luka-luka tubuh mereka (2Mak 7:11).
d. Hidup mereka akan dibangun kembali, sedangkan hidup 

raja tidak (2Mak 7: 14).
e. Allah tidak akan meninggalkan umat-Nya yang setia, tetapi 

akan menyiksa raja dan bangsanya (2Mak 7: 16-17).
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f. Mereka bersedia menderita sebagai silih karena berdosa 
sebagai bangsa (2Mak 7: 18-19).

g. Kematian seorang yang dengan tegar membela imannya, 
membawa keselamatan bagi seluruh bangsanya (2Mak 7:37-
38).

5. Peranan seorang ibu dalam kisah ini juga tampak nyata, bahkan 
penting dalam memberikan semangat serta menyiapkan anak-
anaknya untuk berani menyambut kematian mereka. Ibu 
mendorong anak-anaknya untuk tetap setia dengan mengingatkan 
mereka akan kekuasaan Allah untuk mencipta dan memulihkan 
kehidupan (2Mak 7:22-23.27-29). 

6. Sebagai seorang ibu, ia menyadari bahwa hidup manusia 
merupakan suatu anugerah yang diberikan Tuhan, yang 
diberikan sejak dalam kandungan, meskipun hidup itu sendiri 
perlu diperjuangkan. Akan tetapi, berhadapan ancaman yang 
menjauhkannya dari hukum Allah, hidup itu harus dikorbankan 
demi kesetiaan dan ketaatan kepada-Nya agar kebangkitan 
badan dan kehidupan kekal diterimanya kembali. 

7. Mati sebagai martir mengubah hidup dan membuahkan 
kehidupan karena kesetiaan kepada Allah dan berkebalikan 
dengan raja yang melawan Allah akhirnya mengalami kekalahan 
dan kematian.

Sharing/Berbagi Pengalaman

(Sharing adalah usaha untuk saling berbagi kekayaan rohani 
masing-masing umat yang didasarkan pada pengalaman pribadi; jadi 
tidak perlu saling memberikan tanggapan atau penilaian atau kritik 
terhadap sharing yang diungkapkan).
Beberapa pertanyaan yang bisa membantu, misalnya:

1.  Apakah pokok masalah yang dihadapi oleh ibu dan ketujuh 
pemuda yang ada dalam kisah tersebut? Bagaimana ibu dan 
ketujuh anaknya itu menanggapi permasalahan tersebut? 
Mengapa Ibu dan ketujuh anaknya tersebut berani untuk 
mati?
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2. Siapakah ”raja Anthiokus” untuk zaman sekarang ini?
3. Makan daging babi pada waktu itu diharamkan, dianggap 

melanggar perintah hukum Taurat. Pelanggaran macam apakah 
yang menjadi godaan bagi kita di zaman sekarang?

4. Bagaimana cara kita membangun kesetiaan dan keberanian 
sebagai saksi iman di zaman ini?

5. Bagaimana peranan atau cara konkrit Anda dalam membimbing 
dan meneguhkan iman anak?

Peneguhan 

1. Keluarga merupakan basis utama hidup beriman setiap 
anggotanya. Mendidik setiap anggota keluarga agar memiliki 
iman yang kuat di zaman ini merupakan tanggung jawab orang 
tua pertama-tama seperti yang dilakukan oleh ibu dalam kisah 
Makabe tersebut kepada ketujuh anaknya.

2. Keberanian membela ketaatan kepada Allah dan perintah-Nya 
membutuhkan semangat kemartiran (kesaksian iman yang 
ditandai dengan pengorbanan diri) dalam hidup kita: Kemartiran 
dalam hal meninggalkan egoisme, kemartiran dalam melayani 
tanpa pamrih, kemartiran untuk mengembangkan cinta kepada 
Allah dan sesama.

3. Semangat kemartiran ini didasari pada harapan akan kebangkitan 
dan kehidupan kekal yang disediakan Allah dalam Yesus Kristus. 
Kita berjuang untuk setia kepada Allah di dunia ini supaya 
kita memperoleh (pantas menyambut) ganjaran surgawi yang 
disediakan-Nya bagi kita.

Doa Umat - Bapa Kami

Doa Penutup

P Marilah berdoa,
Allah Bapa yang mahasetia, kami bersyukur kepada-Mu atas 

penyertaan-Mu dalam hidup kami dan sepanjang pertemuan ini. 
Mutiara-mutiara iman telah kami dapatkan melalui sabda-Mu. 
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Semoga kami semakin mampu mewujudkannya dalam hidup 
kami setiap hari. Bimbinglah dan tuntunlah senantiasa agar 
dengan penuh kesetiaan membela iman kami kepada-Mu karena 
meng-harapkan kehidupan kekal yang telah Engkau sediakan 
bagi kami. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara 
kami, kini dan sepanjang segala masa.

U Amin.

Lagu Penutup 

Misalnya Jadilah Saksi Kristus, MB 455; atau Ya Yesus, Hamba 
sedia, PS 688 atau pilih yang sesuai.
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PERTEMUAN III

KEMATIAN, KEBANGKITAN BADAN, DAN 
KEHIDUPAN KEKAL

Tujuan Pertemuan

Umat semakin memahami ajaran iman Katolik mengenai kematian, 
kebangkitan badan, dan kehidupan kekal.

PROSES PERTEMUAN

Lagu Pembuka

Tanda Salib dan Salam

Pengantar

Dalam pertemuan minggu pertama dan kedua kita merenungkan 
bersama dua kutipan dari kitab Makabe. Kedua kutipan tersebut 
menunjukkan mulai tumbuhnya keyakinan di antara masyarakat 
Yahudi tentang adanya kebangkitan badan dan kehidupan kekal. 
Keyakinan akan adanya kebangkitan badan dan kehidupan kekal 
mencapai puncaknya pada peristiwa Yesus yang wafat dan bangkit 
bagi keselamatan umat manusia. Bagi kita, wafat dan kebangkitan 
Yesus tidak dapat dilepaskan dari misi Yesus untuk menyelamatkan 
umat manusia. Dengan demikian, paham keselamatan bagi kita 
bukan hanya keselamatan hidup di dunia, tetapi lebih penting lagi 
keselamatan dalam kehidupan abadi. Di dalam Yesus, keselamatan 
yang sebenarnya adalah kehidupan surgawi. Bahan pertemuan 
minggu ketiga dan keempat berupa tanya jawab sekitar iman Katolik 
akan adanya kematian, kebangkitan dan kehidupan kekal. Bahan ini 
serupa dengan katekismus. Diserahkan kepada pemandu dan umat 
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yang hadir untuk memilih sendiri bahan yang akan dibicarakan 
bersama, berdasarkan apa yang sudah disediakan.

Syahadat Kristen — pengakuan iman kita akan Bapa, Putera 
dan Roh Kudus, serta karya-Nya yang menciptakan, menebus dan 
menguduskan — berpuncak pada pewartaan bahwa orang-orang 
yang mati akan bangkit pada akhir zaman dan bahwa ada kehidupan 
kekal. Pertemuan minggu ketiga ini akan membahas pandangan 
Gereja Katolik mengenai kematian.

Doa Pembuka

Bahan Pendalaman

1. Kematian itu apa?

Pandangan tradisional mengatakan bahwa kematian adalah akhir 
kehidupan jasmani, saat jiwa manusia terpisah dari raganya. Dengan 
kematian, seluruh fungsi tubuh berhenti, seiring dengan terpisahnya 
raga dari jiwa. Bagi umat beriman, raga akan hancur menjadi tanah 
sedangkan jiwa berpulang kepada Allah. Dengan kematian, sejarah 
hidup manusia di hadapan Allah mencapai bentuknya yang lengkap 
dan tak dapat diubah. Semua orang yang hidup di dunia ini akan 
mengakhiri hidup duniawinya dengan kematian. Dalam KGK 1013 
dikatakan: ”Kematian adalah titik akhir peziarahan manusia di dunia, titik 
akhir dari masa rahmat dan be1as kasihan, yang Allah berikan kepadanya, 
supaya melewati kehidupan dunia ini sesuai dengan rencana Allah dan 
dengan demikian menentukan nasibnya yang terakhir.”

2. Apakah Allah Pencipta menghendaki kematian?

Sebenarnya Allah Pencipta menentukan supaya manusia tidak 
mati. Namun, dosa telah membuat manusia harus mengakhiri 
hidupnya dengan kematian. Dengan demikian, kematian sebenarnya 
bertentangan dengan maksud Allah Pencipta (KGK 1008). Selanjutnya 
KGK 108 menyatakan: ”Magisterium Gereja mengajarkan bahwa kematian 
telah masuk ke dalam dunia, karena manusia telah berdosa. Walaupun 
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manusia mempunyai kodrat yang dapat mati, namun Pencipta menentukan 
supaya ia tidak mati. Dengan demikian kematian bertentangan dengan 
keputusan Allah Pencipta. Kematian masuk ke dunia sebagai akibat dosa. 
”Kematian badan, yang dapat dihindari seandainya manusia tidak berdosa” 
(GS 18), adalah ”musuh terakhir” manusia yang harus dikalahkan.”

3. Bagaimana iman Kristen memandang kematian?

Kitab Suci menganggap kematian sebagai hal yang alami (bdk. 
Mzm 49:11-12; Yes 40:6-7), sebagai akibat dosa atau upah dosa (Kej 
3:19; Rm 5:12), sebagai musuh terakhir yangf harus dikalahkan (1Kor 
15:26). Dalam Rm 5:12 dikatakan: ”Sama seperti dosa telah masuk ke 
dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah 
maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah 
berbuat dosa.” Sesuai dengan Kitab Suci, Gereja Katolik memandang 
kematian yang sifatnya alami itu terjadi akibat dosa. Kematian masuk 
ke dalam dunia karena manusia telah berdosa, baik karena dosa yang 
dilakukannya sendiri maupun karena dosa asal. Namun demikian, 
kematian bukanlah akhir dari segalanya. Dengan keyakinan akan 
adanya kebangkitan, kematian dapat bernilai positif bagi kita. Umat 
Kristen yang menyatukan kematiannya dengan kematian Yesus 
Kristus, menganggap kematian sebagai pertemuan dengan Yesus 
dan sebagai langkah masuk ke dalam kehidupan kekal. Dengan 
kebangkitan-Nya, Yesus Kristus telah mengalahkan kematian dan 
dengan demikian membuka pintu masuk menuju keselamatan untuk 
semua orang (KGK 1019). Karya penebusan Yesus Kristus telah 
mengubah kematian menjadi berkat, kematian yang pada mulanya 
dinilai negatif menjadi bernilai positif. 

4. Apa artinya kematian dalam Kristus?

Pandangan Kristen mengenai kematian terungkap dalam doa 
prefasi untuk misa Arwah: ”Bagi umat beriman-Mu, ya Tuhan, hidup 
hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Dan sesudah roboh rumah kami 
di dunia ini, akan tersedia bagi kami kediaman abadi di surga”. Jika kita 
mati dalam Kristus, kita akan ikut ambil bagian dalam kebangkitan-
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Nya. Kematian dalam rahmat Kristus adalah jalan untuk kembali ke 
pangkuan Bapa, mengalami kehidupan baru dalam kediaman abadi 
di surga. 

5. Apa arti RIP?

Di makam-makam Katolik biasa ada tulisan RIP. Tulisan tersebut 
merupakan singkatan dari ungkapan bahasa Latin Requiescat in 
Pace, artinya ”Semoga dia beristirahat dalam damai”. Doa-doa 
bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal berisi harapan 
agar mereka beristirahat dalam damai Tuhan. Kematian bernilai 
positif karena menjadi saat kembalinya umat beriman ke pangkuan 
Bapa, saat di mana umat beriman diperkenankan mengalami damai 
abadi.

6. Apa itu Misa Requiem?

Misa Requiem adalah misa pemberkatan arwah. Sering disebut 
juga Misa pro defunctis (misa untuk orang yang sudah meninggal) 
atau Misa defunctorum. Kata Requiem diambil dari kata awal dari 
lagu pembukaan misa arwah: ”Requiem aeternam dona eis, Domine”, 
artinya ”Berilah kepada mereka istirahat kekal ya Tuhan.” Kata 
Requiem berasal dari kata Latin requies artinya beristirahat.

7. Dalam arti apa kematian menjadi kerinduan bagi umat 
beriman?

Kematian yang menakutkan itu oleh para kudus dipandang 
sebagai saat yang dirindukan, berkat iman mereka akan Yesus Kristus 
yang telah bangkit. Kematian dalam Kristus akan membuahkan 
kebangkitan bersama Dia. Untuk mereka yang mati dalam rahmat 
Kristus, kematian adalah ”keikutsertaan” dalam kematian Kristus, 
supaya dapat juga mengambil bagian dalam kebangkitan-Nya. 
Dengan adanya keyakinan ini para kudus merindukan kematian 
sebagai saat memasuki kehidupan abadi, kembali kepada Bapa dan 
bersatu dengan Kristus yang telah bangkit:
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— ”Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus” (Flp 
1:23).

— ”Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan” (Flp 
1:21).

— ”Benarlah perkataan ini: jika kita mati dengan Dia, kita pun akan 
hidup dengan Dia” (2 Tim 2:11). 

— ”Kerinduan duniawiku sudah disalibkan ... Di dalam aku ada air 
yang hidup dan berbicara, yang berbisik dan berkata kepadaku: 
”Mari menuju Bapa” (Ignasius dari Antiokia, Rom 7,2).

— ”Aku hendak melihat Allah, dan untuk melihat Dia, orang harus 
mati” (St. Teresia Avilla)

— ”Aku tidak mati; aku masuk ke dalam kehidupan” (St. Teresia 
Lisieux).

8. Apakah aspek pastoral dari ajaran tentang kematian Kristen?

Ketika berbicara mengenai kematian, yang menjadi fokus 
perhatian Gereja justru kehidupan yaitu kehidupan di dunia 
ini maupun kehidupan kekal. Karena hidup manusia ada batas 
waktunya, maka orang harus menjalani kehidupan di dunia ini 
sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak Allah, agar nantinya 
diperkenankan memasuki kehidupan kekal. Kematian merupakan 
perjalanan kembali kepada Bapa untuk masuk ke dalam kehidupan 
baru bersama-Nya. Oleh karena itu umat beriman hendaknya 
mempersiapkan saat kematian dengan baik. Gereja mengajak kita 
untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian, bukan hanya 
pada saat-saat akhir kehidupan tetapi setiap saat, sepanjang hidup. 
Thomas a Kempis menasehatkan: ”Dalam segala perbuatanmu, dalam 
segala pikiranmu, hendaklah kamu bertindak seakan-akan hari ini kamu 
akan mati. Jika kamu mempunyai hati nurani yang bersih, kamu tidak 
akan terlalu takut mati. Lebih baik menjauhkan diri dari dosa, daripada 
menghindari kematian. Jika hari ini kamu tidak siap, apakah besok kamu 
akan siap?” (Mengikuti Jejak Kristus 1,23, 1). 
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9. Bagaimana rumusan doa penyerahan jiwa bagi umat Katolik 
yang sudah meninggal?

”Bertolaklah dari dunia ini, hai saudara (saudari) dalam Kristus, atas 
nama Allah Bapa yang mahakuasa, yang menciptakan engkau; atas nama 
Yesus Kristus, Putera Allah yang hidup, yang menderita sengsara untuk 
engkau; atas nama Rob Kudus, yang dicurahkan atas dirimu; semoga pada 
hari ini engkau ditempatkan dalam ketenteraman dan memperoleh kediaman 
bersama Allah di dalam Sion yang suci, bersama Maria Perawan yang suci 
dan Bunda Allah, bersama santo Yosef dan bersama semua malaikat dan 
orang kudus Allah. ... Kembalilah kepada Penciptamu, yang telah mencipta 
engkau dari debu tanah. Apabila engkau berpisah dari kehidupan ini, semoga 
Maria bersama semua malaikat dan orang kudus datang menyongsong 
engkau. ... Engkau akan melihat Penebusmu dari muka ke muka ...,” (Doa 
penyerahan jiwa).

10. Apakah iman katolik mengakui adanya reinkarnasi?

Gereja Katolik tidak mengakui adanya reinkarnasi (kelahiran 
kembali ke dunia setelah kematian). Katekismus Gereja Katolik 
dengan tegas mengatakan bahwa: ”Apabila jalan hidup duniawi kita 
yang satu-satunya sudah berakhir” (LG 48), kita tidak kembali lagi, untuk 
hidup beberapa kali lagi di dunia. ”Manusia ditetapkan untuk mati hanya 
satu kali saja dan sesudah itu dihakimi” (Ibr 9:27). Sesudah kematian tidak 
ada ”reinkarnasi” (KGK 1012).

11. Apa yang terjadi setelah kematian?

KGK berbicara mengenai adanya pengadilan khusus yang terjadi 
segera setlah orang mengalami kematian: 

”Kematian mengakhiri kehidupan manusia, masa padanya, ia dapat 
menerima atau menolak rahmat ilahi yang diwahyukan di dalam Kristus. 
Perjanjian Baru berbicara mengenai pengadilan, terutama dalam hubungan 
dengan pertemuan defi nitif dengan Kristus pada kedatangan-Nya yang 
kedua. Tetapi berulang kali ia juga mengatakan bahwa setiap orang langsung 
sesudah kematiannya diganjari sesuai dengan pekerjaan dan imannya. 
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Perumpamaan tentang Lasarus yang miskin dan kata-kata yang Kristus 
sampaikan di salib kepada penyamun yang baik, demikian juga teks-teks 
lain dalam Perjanjian Baru, berbicara tentang nasib tetap bagi jiwa, yang 
dapat berbeda-beda untuk masing-masing manusia” (KGK 1021; bdk. 
1022). Pengadilan khusus terjadi pada saat kematian, masing-masing 
manusia menerima ganjaran abadi dalam jiwanya yang tak dapat 
mati. Dalam pengadilan khusus ini, ada tiga kemungkinan yang 
akan diputuskan oleh Allah bagi manusia setelah kematiannya, yaitu: 
masuk ke kebahagiaan surgawi, atau harus melalui penyucian di 
api penyucian (Purgatorium), atau mengutuki diri selama-lamanya 
(masuk neraka). Nasib manusia setelah kematiannya antara lain 
tergantung pada apa yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. 
Santo Yohanes dari Salin mengatakan: ”Pada malam kehidupan kita, 
kita akan diadili sesuai dengan cinta kita”.

12. Apakah yang dimaksud dengan kebangkitan badan? 

KGK 997 menyatakan: ”Pada saat kematian, di mana jiwa berpisah 
dari badan, tubuh manusia mengalami kehancuran, sedangkan jiwanya 
melangkah menuju Allah dan menunggu saat, di mana ia sekali kelak akan 
disatukan kembali dengan tubuhnya. Dalam kemahakuasaan-Nya, Allah 
akan menganugerahkan kepada tubuh kita secara defi nitif kehidupan yang 
abadi, waktu Ia menyatukannya lagi dengan jiwa kita berkat kebangkitan 
Yesus.” 

13. Apa dasar untuk percaya akan adanya kebangkitan badan?

Iman akan kebangkitan orang-orang mati sudah menjadi bagian 
hakiki dari iman kristen. Dasar utamanya adalah iman akan Kristus 
yang sungguh telah bangkit dari antara orang mati dan hidup 
selama-lamanya. Kebangkitan Kristus membawa harapan bagi umat 
yang beriman kepada-Nya bahwa mereka akan ikut dibangkitkan 
sesudah kematian. Santo Paulus mengatakan: ”Andaikata Kristus 
tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga 
kepercayaan kamu. .... Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, 
maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, 
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maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu.” 
(1Kor 15:14.16-17).

14. Apa makna kebangkitan Kristus bagi umat yang beriman kepada-
Nya?

Dengan iman akan Kristus yang telah bangkit, Gereja Katolik 
percaya bahwa orang-orang benar sesudah kematiannya akan hidup 
untuk selama-lamanya bersama Kristus yang telah bangkit kembali 
dan Ia akan membangkitkan mereka pada akhir zaman. Seperti 
kebangkitan-Nya, demikian pula kebangkitan kita adalah karya 
Tritunggal Mahakudus (KGK 989). Dikatakan juga dalam surat Paulus 
kepada jemaat di Roma: ”Dan jika Roh Dia, yang telah membangkitkan 
Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia, yang telah 
membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan 
juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu.” 
(Rm 8:11)

15. Kapan terjadi kebangkitan badan?

Kebangkitan badan terjadi di akhir zaman, saat kedatangan 
Kristus yang kedua kalinya. Pada saat itu semua orang yang telah mati 
dibangkitkan kembali untuk menghadapi pengadilan terakhir. Bagi 
orang-orang benar, jiwanya disatukan dengan tubuhnya yang baru 
untuk kehidupan kekal. Berdasarkan iman akan Kristus yang telah 
bangkit dari mati untuk hidup selama-lamanya, kita percaya bahwa 
orang-orang benar, sesudah kematiannya akan hidup selama-lamanya 
bersama Dia. Dengan demikian, kebangkitan badan merupakan 
rahmat yang dianugerahkan oleh Allah berkat kebangkitan Yesus. 

16. Siapakah yang akan bangkit? 

Yang akan bangkit adalah semua orang yang telah mati. Dikatakan 
dalam Injil Yohanes: ”Mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit 
untuk hidup yang abadi, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit 
untuk dihukum” (Yoh 5:29).
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17. Bagaimanakah gambaran tentang kebangkitan dari mati?

Santo Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus: ”Bagaimana-
kah orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh apakah mereka akan 
datang kembali?’ Hai orang bodoh! Apa yang engkau sendiri taburkan, 
tidak akan tumbuh dan hidup, kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engaku 
taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi bĳ i yang 
tidak berkulit ... yang ditaburkan akan binasa, yang dibangkitkan tidak 
akan binasa ... Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang 
tidak dapat binasa ... Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan, 
yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini harus mengenakan yang 
tidak dapat mati (1Kor 15:35-37.42.52-53). Pada saat kebangkitan, jiwa 
orang benar akan mengenakan tubuh yang baru, yang tidak akan 
dapat binasa. Tubuh yang baru itu oleh Paulus disebut juga sebagai 
”tubuh yang mulia” (Flp 3:21) atau ”tubuh rohani” (1Kor 15:44). 
Gambaran tentang kebangkitan badan dan bersatunya jiwa dengan 
tubuh yang baru ini tidak dapat kita pahami dengan akal budi kita 
saat ini, namun akan menjadi jelas ketika kita boleh mengalaminya 
sendiri di saat kebangkitan badan.

18. Ajaran tentang kebangkitan badan diwahyukan secara bertahap. 
Apa maksudnya?

Allah mewahyukan kebangkitan badan dari antara orang mati 
secara bertahap. Di dalam tulisan-tulisan awal Perjanjian Lama belum 
dikatakan apa-apa tentang adanya kebangkitan badan dan kehidupan 
kekal. Umat Israel kuno percaya bahwa semua orang yang mati 
masuk ke dalam Sheol, yaitu dunia orang mati di bawah permukaan 
bumi (Kej 42:38, Yes 14:11, Mzm 141:7, Ams 7:27 and Ayb 10:21-22; 
17:16). Semua orang, entah orang baik atau orang jahat, akan masuk 
Sheol setelah kematiannya dan berbaring di dalam keabadian. Sheol 
digambarkan sebagai tempat yang gelap, dalam, tidak ada kontak 
dengan Allah maupun dengan dunia manusia yang hidup (Mzm 
6:5; 8:3-12). Persoalannya, jika semua orang baik maupun jahat akan 
mengalami nasib yang sama di Sheol, lalu apa gunanya berbuat 
baik selama di dunia ini? Dalam tulisan-tulisan selanjutnya, muncul 
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ayat-ayat dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan tumbuhnya 
kepercayaan akan adanya kebangkitan badan (Yeh 37:9-12; 1Sam 2:6; 
Ayb 19:26; Yes 26:19; Dan 12:2). Pada abad kedua sebelum Masehi, 
kepercayaan akan adanya kebangkitan badan dan kehidupan kekal 
semakin jelas, seperti dapat kita baca pada kitab Makabe yang ditulis 
sekitar tahun 100 sebelum Masehi (2Mak 7:9.14). Kepercayaan ini 
semakin berkembang dan menmgakar kuat dalam tradisi Yahudi 
menjelang Masehi sampai pada zaman Yesus. Tradisi para rabi dan 
kaum Farisi meyakini adanya kebangkitan badan sebagai bagian 
hakiki dari iman. Kaum Saduki masih berpegang pada tradisi lama 
yang tidak mengakui adanya kebangkitan orang mati. Yesus sendiri 
mengajarkan iman akan adanya kebangkitan badan dan kehidupan 
kekal. Untuk menanggapi pertanyaan kaum Saduki Yesus mengatakan 
bahwa Allah bukanlah Allah orang mati tetapi Allah orang hidup (Mrk 
12:27). Yesus bukan hanya mengajarkan adanya kebangkitan badan 
dan kehidupan kekal, tetapi Dia sendiri mengalaminya. Bagi umat 
Kristen, paham kebangkitan badan dan kehidupan kekal berdasar 
pada peristiwa Yesus yang telah mati dan bangkit demi keselamatan 
umat manusia. Dalam KGK 994 dikatakan: ”Yesus menghubungkan 
iman akan kebangkitan itu dengan pribadi-Nya: ”Akulah kebangkitan dan 
hidup” (Yoh 11:25). Pada hari kiamat Yesus sendiri akan membangkitkan 
mereka, yang percaya kepada-Nya, yang telah makan tubuh-Nya dan minum 
darah-Nya. Dalam kehidupan-Nya di dunia ini Yesus telah memberikan 
tanda dan jaminan untuk itu, waktu Ia membangkitkan beberapa orang 
mati dan dengan demikian mengumumkan kebangkitan-Nya sendiri, tetapi 
yang termasuk dalam tatanan yang lain. Kejadian yang sangat khusus ini 
Ia bicarakan sebagai ”tanda nabi Yunus” (Mat 12:39), tanda kenisah: Ia 
mewartakan bahwa Ia akan dibunuh, tetapi akan bangkit lagi pada hari 
ketiga.” Demikianlah cara Allah mewahyukan adanya kebangkitan 
badan dan kehidupan kekal. Perwahyuan itu akhirnya berpuncak 
pada peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Dengan begitu, 
umat Katolik tidak perlu meragukan lagi adanya kebangkitan dan 
kehidupan kekal. Bahkan kepercayaan yang dimasukkanb dalam 
Syahat iman Katolik (Credo, Aku Percaya) menjadi pangkal harapan 
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bagi umat Katolik selama hidupnya di dunia ini. Menjadi saksi 
Kristus berarti menjadi saksi kebangkitan-Nya, seperti dilakukan oleh 
para rasul dan jemaat Kristen di awal pertumbuhannya (bdk. Kis 
1:22; 10:41). Harapan akan kebangkitan kristen diwarnai seluruhnya 
oleh perjumpaan dengan Yesus yang telah bangkit dan diwarnai oleh 
keyakinan bahwa kita akan bangkit seperti Dia, bersama Dia dan 
oleh Dia (KGK 996).

19. Apa yang dimaksud dengan hidup kekal?

Kehidupan kekal adalah keberadaan yang tidak dibatasi oleh 
waktu. Dapat dikatakan bahwa kehidupan kekal ada di luar waktu 
seperti yang kita alami di dunia ini. Tidak ada awal dan tidak ada 
akhir. Keberadaan kekal memang sulit dipahami oleh manusia yang 
pada kenyataannya hidup di dunia ini dalam hitungan waktu, ada 
awal dan ada akhirnya. Simbol dari keadaan kekal adalah lingkaran 
bulat, yang tak punya ujung dan pangkal. Hidup kekal ini dikaitkan 
dengan iman akan Allah yang kekal. 

20. Apa hubungan antara kebangkitan badan dan kehidupan kekal?

Dalam syahadat iman Katolik disebut tentang kepercayaan kita 
akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Keduanya disebut secara 
tersendiri, namun menunjuk pada kenyataan yang sama. Kebangkitan 
dari mati berarti memasuki kehidupan kekal. Kehidupan kekal 
berkaitan dengan paham akan jiwa yang tak dapat mati. Kebangkitan 
badan menunjuk pada bersatunya jiwa dengan tubuhnya yang baru 
di akhir zaman. Kematian bagi umat Kristen yang disatukan dengan 
kematian Yesus merupakan langkah masuk ke dalam kehidupan 
kekal atau kehidupan abadi (KGK 1020).

21. Pengadilan terakhir itu apa? 

Pengadilan terakhir adalah peristiwa yang terjadi pada saat 
kedatangan kembali Kristus yang mulia, ketika semua orang yang 
telah mati maupun yang masih hidup dan orang benar maupun tidak 
benar dibangkitkan dan diadili menurut apa yang dilakukannya 
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selama hidup di dunia. (KGK 1038). Pengadilan terakhir akan 
menentukan secara defi nitif hubungan yang sebenarnya antara setiap 
manusia dengan Allah (KGK 1039). Di hadapan Yesus Kristus apa 
yang telah dilakukan manusia selama hidup di dunia akan terbuka 
semuanya, tanpa ada yang tersembunyi. Di dalam pengadilan terakhir 
keadilan dan kasih Allah akan dinyatakan.

Santo Agustinus mengatakan: ”Segala sesuatu yang jahat, yang 
dilakukan orang-orang durhaka dicatat — dan mereka tidak mengetahui 
caranya. Pada hari, di mana ’Allah tidak akan berdiam Diri’ (Mzm 50:3) 
... [Ia akan berpaling kepada orang-orang durhaka] dan berkata kepada 
mereka: Aku sudah menempatkan bagi kamu orang-orang kecil-Ku di atas 
bumi. Aku, Kepala mereka, bertakhta di surga di sebelah kanan Bapa - tetapi 
di bumi anggota-anggota-Ku menderita lapar. Andai kata kalian memberi 
makan kepada anggota-anggota-Ku, anugerahmu akan sampai kepada 
Kepala. Ketika Aku menunjukkan kepada orang-orang kecil-Ku satu tempat 
di atas dunia, Aku mengangkat mereka sebagai utusan supaya membawa 
pekerjaan, pekerjaanmu yang baik ke dalam perbendaharaan-Ku. Kamu 
tidak meletakkan apa pun ke dalam tangan mereka, karena itu kamu tidak 
mempunyai sesuatu apa pun pada tempat-Ku ini” (Serm. l8,4,4).

22. Mengapa kita perlu menyadari adanya pengadilan terakhir di 
akhir zaman?

Kesadaran akan adanya pengadilan terakhir mengajak kita semua 
supaya bertobat, selama Allah masih memberi kita kesempatan untuk 
hidup yang merupakan ”waktu rahmat” dan ”hari penyelamatan” 
(2Kor 6:2). Selain itu, adanya pengadilan terakhir akan membuat 
kita mempunyai rasa takut akan Allah, yaitu rasa takut yang akan 
men dorong kita untuk menegakkan keadilan Kerajaan Allah. (KGK 
1041).

23. Bagaimana pengadilan terakhir digambarkan dalam Kitab 
Suci?

Pada saat kedatangan Kristus dalam kemuliaan-Nya, umat 
manusia dari segala bangsa akan dikumpulkan dan diadili, ada 
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yang diperkenankan untuk masuk kehidupan kekal tetapi ada pula 
yang herus mengalami siksaan yang kekal (bdk. Mat 25:31.32-33.46). 
Dalam Injil Yohanes dikatakan: ”semua orang yang di dalam kubur akan 
mendengar suara-Nya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar 
dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat 
jahat akan bangkit untuk dihukum” (Yoh 5:28-29). Melalui Putera-Nya 
Yesus Kristus, Bapa akan menilai secara defi nitif seluruh sejarah. 
Pada saat itu kita akan memahami arti yang terdalam dari seluruh 
karya ciptaan, seluruh tata keselamatan, dan kita akan mengerti 
jalan-jalan-Nya yang mengagumkan dan penyelenggaraan ilahi-Nya 
yang telah membawa segala sesuatu menuju tujuannya yang terakhir. 
Pengadilan terakhir akan membuktikan bahwa keadilan Allah akan 
menang atas segala ketidakadilan yang dilakukan oleh makhluk 
ciptaan-Nya, dan bahwa cinta-Nya lebih besar dari kematian. (KGK 
1040).

24. Kapan pengadilan terakhir akan terjadi?

Sama seperti terjadinya akhir zaman, tidak ada yang tahu kapan 
pengadilan terakhir akan terjadi. Hanya dapat dikatakan bahwa 
pengadilan terakhir akan berlangsung pada kedatangan kembali 
Kristus yang mulia. Hanya Bapa yang mengetahuinya dan dan Ia 
sendiri menentukan kapan itu akan terjadi.

Pertanyaan untuk di-sharing-kan bersama:

1. Apa kesan kita setelah mengetahui ajaran Gereja tentang 
kematian, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal?

2. Apa yang sebaiknya kita lakukan di dunia ini agar kita diper-
kenankan bangkit dan memasuki hidup kekal?

Doa Umat

Bapa Kami

Doa Penutup 

Lagu Penutup
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PERTEMUAN MINGGU IV
AJARAN MENGENAI SURGA,                     

API PENYUCIAN, DAN NERAKA

Tujuan pertemuan:

Umat semakin memahami ajaran iman Katolik mengenai 
surga, api penyucian, dan neraka.

PROSES PERTEMUAN

Lagu Pembuka

Pengantar

Dalam pertemuan minggu keempat ini kita akan bersama-sama 
merenungkan dan membicarakan ajaran Katolik mengenai surga, 
api penyucian, dan neraka. Saudara-saudari Kristen Protestan pada 
umumnya tidak mengakui adanya api penyucian dan perlunya doa-
doa untuk orang yang sudah meninggal. Alasannya, kedua paham 
itu tidak dibicarakan dalam Kitab Suci. Gereja Katolik mengakui 
kedua ajaran tersebut, karena keduanya disinggung dalam kitab 
Makabe dan diajarkan oleh Bapa-bapa Gereja. Secara resmi Gereja 
Katolik percaya akan adanya api penyucian dan perlunya doa-doa 
untuk orang mati.

Doa Pembuka

Bahan Pendalaman

25. Surga itu apa?

Kitab Suci menyebut surga sebagai tempat kediaman Allah 
(1Raj 8:30; Mzm 2:4; Mrk 11:25; Mat 5:16; Luk 11:15; Why 21:2), 
tempat kediaman para malaikat (Kej 21:17; Luk 2:15; Ibr 12:22; Why 
1:4), tempat kediaman Kristus (Mrk 16:19; Kis 1:9-11; Ef 4:10; Ibr 
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4:14), dan tempat kediaman orang-orang kudus (Mrk 10:21; Flp 
3:20; Ibr 12:22-24). Kitab Suci memakai gambaran-gambaran yang 
dapat ditangkap oleh manusia dengan pengalaman hidupnya untuk 
menunjukkan kebahagiaan surgawi, antara lain digambarkan sebagai 
Firdaus yang baru, kenisah surgawi, Yerusalem baru, tanah air sejati, 
Kerajaan Allah. Terlihat bahwa surga lebih banyak digambarkan 
sebagai sebuah ”tempat”. Katekismus Gereja Katolik (KGK) lebih 
menekankan gambaran surga sebagai suatu kondisi kehidupan yang 
serba sempurna jika dibandingkan dengan kehidupan manusia di 
dunia. Surga adalah persekutuan kehidupan abadi yang bahagia, 
sempurna dan penuh cinta bersama Allah Tritunggal Mahakudus, 
bersama Perawan Maria, para malaikat dan orang kudus. Surga 
merupakan keadaan bahagia sempurna, tertinggi dan defi nitif yang 
merupakan tujuan terakhir menjadi kerinduan terdalam manusia. 
(KGK 1024). Seperti apakah surga yang senyatanya? Rupanya sulit 
bagi kita untuk menggambarkannya sekarang. Kita hidup dalam 
ketidaksempurnaan, sedangkan gambaran surga memuat unsur-unsur 
yang serba sempurna: damai sempurna, kasih sempurna, terang 
yang sempruna, kemuliaan dan kebahagiaan sempurna, persatuan 
sempurna dengan Allah dan para kudusnya dalam kehidupan kekal. 
Santo Paulus mengatakan dalam 1Kor 2:9: ”Apa yang tidak pernah 
dilihat oleh mata, dan tidak pemah didengar oleh telinga, dan yang tidak 
pernah timbul dalam hati manusia: semuanya itu disediakan oleh Allah 
untuk mereka yang mengasihi Dia” (bdk. KGK 1027).

26. Apa arti hidup di dalam surga?

”Hidup di dalam surga berarti ’ada bersama Kristus’. Kaum terpilih 
hidup ’di dalam Dia’, mempertahankan, atau lebih baik dikatakan, menemukan 
identitasnya yang sebenarnya, namanya sendiri” (KGK 1025).

27. Siapakah yang boleh masuk surga?

Yang boleh masuk surga adalah orang yang mati dalam 
rahmat dan persahabatan dengan Allah dan disucikan sepenuhnya. 
Mereka akan hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya dan 
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diperkenankan memandang Allah dalam keadaan yang sebenarnya 
(1Yoh 3:2) dari muka ke muka (KGK 1023). Memandang Allah 
dalam kemuliaan surgawi-Nya biasa disebut sebagai ”pandangan 
yang membahagiakan” (Visio beatifi ca). Paus Benediktus XII mewakili 
pendapat Gereja Katolik menyatakan: ”Kami mendefi nisikan berkat 
wewenang apostolik, bahwa menurut penetapan Allah yang umum, 
jiwa-jiwa semua orang kudus ... dan umat beriman yang lain, yang mati 
sesudah menerima Pembaptisan suci Kristus, kalau mereka memang tidak 
memerlukan suatu penyucian ketika mereka mati, ... atau, kalaupun ada 
sesuatu yang harus disucikan atau akan disucikan, ketika mereka disucikan 
setelah mati, ... sudah sebelum mereka mengenakan kembali tubuhnya dan 
sebelum pengadilan umum, sesudah Kenaikan Tuhan, dan Penyelamat 
kita Yesus Kristus ke surga sudah berada dan akan berada di surga, dalam 
Kerajaan surga dan fi rdaus surgawi bersama Kristus, sudah bergabung 
pada persekutuan para malaikat yang kudus, dan sesudah penderitaan dan 
kematian Tuhan kita Yesus Kristus, jiwa-jiwa ini sudah melihat dan sungguh 
melihat hakikat ilahi dengan suatu pandangan langsung, dan bahkan dari 
muka ke muka, tanpa perantaraan makhluk apa pun” (Benediktus XII: 
OS 1000; bdk. LG 49).

28. Persekutuan para kudus itu apa?

Persekutuan para kudus (bhs. Latin: communio sanctorum) adalah 
persekutuan dari seluruh anggota Gereja yang masih hidup di 
dunia ini dengan mereka yang sudah berada di surga maupun yang 
masih di api penyucian. Dengan demikian anggota dari persekutuan 
para kudus ada tiga kelompok, yaitu: mereka yang masih ada di 
dunia, mereka yang sedang mengalami penyucian, dan mereka yang 
sudah mengalami kebahagiaan surgawi (KGK 1475). Persekutuan 
ini dipersatukan sebagai Tubuh Mistik Kristus. Anggota Gereja 
yang masih hidup di dunia bersama-sama saling membantu dalam 
mengupayakan kesucian hidup, melakukan pekerjaan-pekerjaan 
baik dan mengakui iman yang sama. Anggota Gereja yang masih 
di dunia ini menyatakan kesatuannya dengan para kudus di surga 
dengan cara menghormati mereka, memohon pertolongan dan doa-
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doa mereka, meneladan keutamaan hidup dan kekudusan mereka. 
Kesatuan dengan dengan jiwa-jiwa di api penyucian ditunjukkan 
oleh Gereja dengan mendoakan mereka dan melakukan perbuatan 
silih serta perbuatan baik demi keselamatan mereka. Para kudus di 
surga tetap ada dalam kesatuan dengan umat manusia yang sedang 
berjuang menguduskan diri di dunia ini maupun di api penyucian. 

29. Apa kata Konsili Vatikan II jasa para kudus di surga bagi kita 
di dunia ini?

Konsili Vatikan II dalam konstitusi dogmatis tentang Gereja 
(Lumen Gentium art. 49) mengatakan bahwa persatuan antara kita 
yang masih berada di dunia dengan para kudus di surga tidak 
terputus bahkan semakin diteguhkan. Mereka yang telah bersatu 
dengan Kristus membantu penyempurnaan hidup para anggota 
Gereja di dunia, menjadi perantara doa bagi kita. Sebagai saudara 
dalam Kristus, para kudus di surga membantu kita yang masih ada 
dalam kelemahan.

30. Apakah peranan Yesus Kristus dalam membawa manusia 
beriman untuk masuk surga?

Yesus mengalami kematian dan kebangkitan bukan untuk diri-
Nya sendiri tetapi demi seluruh umat manusia. Dengan kematian 
dan kebangkitan-Nya, Yesus telah ”membuka” pintu surga bagi kita. 
Karunia hidup surgawi bagi umat manusia adalah buah penebusan 
Kristus. Dia mengundang semua umat manusia yang percaya dan 
setia pada-Nya untuk mengambil bagian dalam kemuliaan surgawi, 
di mana semuanya hidup bersatu dalam kebahagiaan dan kehidupan 
sejati dengan Dia (KGK 1026). Dengan demikian, peran Yesus Kristus 
yang telah wafat dan bangkit adalah sebagai penyelamat sekaligus 
sebagai pengantara keselamatan bagi seluruh umat manusia.

31. Api penyucian itu apa?

Dalam bahasa Latin, api penyucian disebut purgatorium, artinya 
pembersihan. Sebenarnya bahasa resmi Gereja tidak menyebutnya 
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sebagai api, tetapi hanya penyucian saja, artinya tahap terakhir dalam 
proses pemurnian sebelum masuk surga. Dalam KGK 1030 dikatakan 
bahwa ”Api penyucian” adalah keadaan yang harus dialami oleh 
orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah namun 
belum secara sepenuhnya disucikan. Keselamatan abadi sudah jelas 
baginya, namun dia harus menjalani penyucian untuk memperoleh 
kekudusan yang perlu agar diperkenankan masuk ke dalam 
kebahagiaan surgawi. Dengan demikian Api penyucian bukanlah 
tempat antara surga dan neraka, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai 
proses untuk masuk surga. Santo Gregorius Agung mengatakan: 
”Kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian 
untuk dosa-dosa ringan tertentu, karena kebenaran abadi mengatakan 
bahwa, kalau seseorang menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, ’di 
dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak’ (Mat 12:32). 
Dari ungkapan ini nyatalah bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia 
ini, beberapa dosa yang lain diampuni di dunia lain” (Gregorius Agung, 
dial. 4,39). Bapa-Bapa Gereja lainnya yang menulis tentang proses 
pemurnian sesudah kematian dan perlunya mendoakan orang yang 
sudah meninggal adala: St. Klemens dari Aleksandria (150-215), 
Origenes (185-254), S. Yohanes Krisostomus (347-407), Tertulianus 
(160-225), St. Cyprianus (meninggal th 258), St. Agustinus dari Hippo 
(354-430). Dari banyaknya tulisan para Bapa Gereja, terbukti bahwa 
keyakinan akan adanya api penyucian sudah dimiliki dan diajarkan 
oleh Gereja Katolik sejak abad-abad pertama.

32. Siapakah yang akan masuk ke api penyucian?

Yang harus masuk api penyucian adalah mereka yang belum 
siap masuk surga karena masih mempunyai banyak cacat-cela dan 
akibat-akibat dosanya masih melekat. Mereka adalah orang yang mati 
dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah namun belum secara 
sepenuhnya disucikan. Mereka bukanlah calon penghuni neraka, 
karena mereka yang sudah positif dan defi nitif masuk neraka tidak 
perlu mengalami api penyucian. Bagi orang yang masuk neraka tidak 
ada lagi harapan untuk mendapatkan keselamatan. Lain dengan 



51BULAN KITAB SUCI NASIONAL 2009

mereka yang harus mengalami proses pemurnian di api penyucian. 
Sudah lama Gereja mengajarkan adanya api penyucian. Namun, 
rumusan secara resmi baru dinyatakan dalam konsili di Florence 
(1439-1445) dan Trente (1545-1563). Lalu berapa lama jiwa-jiwa harus 
berada di api penyucian? Sulit menjawab pertanyaan ini, karena 
keadaan di api penyucian tidak dapat dihitung menurut ukuran 
waktu kita di dunia ini.

33. Apa dasar Kitab Suci tentang api penyucian atau 
purgatorium?

2Mak 12:38-45: 
  38 Yudas mengumpulkan bala tentaranya dan pergilah ia ke kota Adulam. 

Mereka tiba pada hari yang ketujuh. Maka mereka menyucikan diri menurut adat 
dan merayakan hari Sabat di situ. 39 Pada hari berikutnya waktu hal itu menjadi 
perlu pergilah anak buah Yudas untuk membawa pulang jenazah orang-orang 
yang gugur dengan maksud untuk bersama dengan kaum kerabat mereka 
mengebumikan jenazah-jenazah itu di pekuburan nenek moyang. 40 Astaga, 
pada tiap-tiap orang yang mati itu mereka temukan di bawah jubahnya sebuah 
jimat dari berhala-berhala kota Yamnia. Dan ini dilarang bagi orang-orang 
Yahudi oleh hukum Taurat. Maka menjadi jelaslah bagi semua orang mengapa 
orang-orang itu gugur. 41 Lalu semua memuliakan tindakan Tuhan, Hakim 
yang adil, yang menyatakan apa yang tersembunyi. 42 Mereka pun lalu mohon 
dan minta, semoga dosa yang telah dilakukan itu dihapus semuanya. Tetapi 
Yudas yang berbudi luhur memperingatkan khalayak ramai, supaya memelihara 
diri tanpa dosa, justru oleh karena telah mereka saksikan dengan mata kepala 
sendiri apa yang sudah terjadi oleh sebab dosa orang-orang yang gugur itu. 
43 Kemudian dikumpulkannya uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 
dua ribu dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan 
korban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan 
tepat, oleh karena Yudas memikirkan kebangkitan. 44 Sebab jika tidak menaruh 
harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma 
dan hampalah mendoakan orang-orang mati. 45 Lagipula Yudas ingat bahwa 
tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan 
saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursid dan saleh. Dari sebab itu maka 
disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang 
sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka.

 1Kor 3:11-15:
  11 Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain 

daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. 12 Entahkah 
orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, 
rumput kering atau jerami, 13 sekali kelak pekerjaan masing-masing orang 
akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak 
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dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api 
itu. 14 Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat 
upah. 15 Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia 
sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.

 (Dapat dilihat juga Mat 5:25-26; 12:31-32 yang secara tidak 
langsung menyebut adanya api penyucian)

34. Apakah jiwa-jiwa di api penyucian perlu didoakan?

Jelas bahwa jiwa-jiwa di api penyucian amat membutuhkan 
doa-doa kita yang masih hidup di dunia ini. Sudah sejak zaman 
dahulu Gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan 
membawakan doa dan terutama kurban Ekaristi untuk mereka, supaya 
mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan. 
Gereja juga menganjurkan amal, indulgensi dan karya penitensi demi 
orang-orang mati (KGK 1032). Jiwa-jiwa di api penyucian akan dapat 
ditolong doa-doa, amal atau silih yang kita lakukan demi mereka, dan 
belas kasih Allah. Santo Yohanes Krisostomus mengatakan: ”Baiklah 
kita membantu mereka dan mengenangkan mereka. Ka1au anak-anak Ayub 
saja telah disucikan oleh Kurban yang dibawakan oleh bapanya, bagaimana 
kita dapat meragukan bahwa persembahan kita membawa hiburan untuk 
orang-orang mati? Jangan kita bimbang untuk membantu orang-orang 
mati dan mempersembahkan doa untuk mereka”. Konsili Lyons II (1274) 
dan Konsili Florence (1438-1445) mengajarkan dengan jelas tentang 
proses pemurnian setelah kematian dan perlunya doa serta karya 
saleh yang dipersembahkan untuk keselamatan mereka.

35. Indulgensi itu apa?

Indulgensi adalah penghapusan dari hukuman sementara yang 
disebabkan oleh dosa yang sudah disesali dan diampuni. Selama 
hidup di dunia, ada dosa-dosa yang sudah disesali dan diampuni, 
namun masih ada hukuman yang harus ditanggung di api penyucian. 
Indulgensi diperoleh dari Tuhan dengan kewenangan yang diberikan 
kepada Gereja berkat tindakan amal saleh dan doa-doa tertentu 
yang dilakukan oleh orang yang masih hidup bagi jiwa-jiwa di api 
penyucian. Hak dan kewenangan untuk memberi indulgensi pada 
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dasarnya dipegang oleh Tahta Suci. Paus Paulus VI (1967) menegas kan 
kembali ajaran mengenai indulgensi ini dalam Konstitusi Apostolik 
Indulgentiarum Doctrina. Dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 992 
dikatakan: ”Indulgensi adalah penghapusan di hadapan Allah hukuman-
hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur, 
yang diperoleh oleh orang beriman kristiani yang berdisposisi baik serta 
memenuhi persyaratan tertentu yang digariskan dan dirumuskan, diperoleh 
dengan pertolongan Gereja yang sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif 
membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus.”

36. Neraka itu apa?  

Neraka adalah keadaan pengucilan diri secara defi nitif dari 
persekutuan dengan Allah dan dengan para kudus in (KGK 1033). 
Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi 
dengan Allah (KGK 1035). Penderitaan jiwa-jiwa di neraka akan 
berlangsung selama-lamanya. Kitab Suci memakai gambaran simbolik 
tentang neraka, yaitu bagaikan ”perapian yang menyala-nyala”, ”api 
yang terpadamkan” (gehenna). Tradisi Gereja menyebut neraka sebagai 
tempat atau keadaan di mana setan-setan dan para pendosa yang 
tidak bertobat menderita untuk selama-lamanya (DS 1002). Paham 
mengenai neraka saat ini lebih menekankan segi keterpisahan secara 
defi nitif dari perseklutuan dengan Allah, yang berlangsung selama-
lamanya. Dalam arti inilah kehidupan dalam neraka merupakan 
suatu penderitaan. Gereja mengajarkan bahwa ada neraka dan bahwa 
neraka itu berlangsung untuk selama-lamanya.

37. Siapakah yang masuk neraka?

Mereka yang masuk neraka adalah orang yang dengan sukarela 
memutuskan untuk tidak mencintai Allah, mereka yang berada dosa 
berat tanpa menyesalinya, tidak mau menerima belaskasih Allah, 
tidak mau mengasihi sesama lebih-lebih kaum lemah, mengingkari 
Tuhan dengan sukarela. KGK 1035 menyatakan: ”Jiwa orang-orang 
yang mati dalam keadaan dosa berat, masuk langsung sesudah kematian 
ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka, ”api abadi”. 
Penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah; 
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hanya di dalam Dia manusia dapat menemukan kehidupan dan kebahagiaan, 
karena untuk itulah ia diciptakan dan itulah yang ia rindukan.” Namun 
demikian, Tuhan tidak pernah menentukan lebih dahulu siapakah 
yang akan masuk neraka. Penderitaan di neraka berpangkal dari 
suatu pilihan bebas. Tidak ada seorang pun ditentukan lebih dahulu 
oleh Tuhan supaya masuk ke dalam neraka; hanya pengingkaran 
secara sukarela terhadap Tuhan (dosa berat), di mana orang bertahan 
sampai akhir, mengantarnya ke sana (KGK 1037).

38. Apa maksud Gereja dengan pengajaran tentang neraka?

Gereja mengajarkan adanya neraka dengan maksud untuk 
memperingatkan umat Katolik agar mempergunakan kebebasannya 
secara bertanggungjawab dalam hubungannya dengan nasib abadinya 
di saat nanti (KGK 1036). Bukan maksud Gereja untuk menakut-
nakuti, tetapi tujuannya adalah untuk mengajak orang Katolik agar 
bertobat. Konsili Vatikan II mengajarkan: ”Karena kita tidak mengetahui 
hari maupun jamnya (saat Tuhan memanggil kita), atas anjuran Tuhan kita 
wajib berjaga terus-menerus, agar setelah mengakhiri perjalanan hidup kita 
di dunia hanya satu kali saja, kita bersama dengan-Nya memasuki pesta 
pernikahan, dan pantas digolongkan pada mereka yang diberkati, dan supaya 
janganlah kita seperti hamba yang jahat dan malas, diperintahkan enyah 
ke dalam api yang kekal, ke dalam kegelapan di luar, tempat ’ratapan dan 
kertakan gigi ” (LG 48).

Pertanyaan untuk di-sharing-kan bersama:

1. Apa kesan kita setelah mengetahui ajaran Gereja tentang surga, 
api penyucian dan neraka?

2. Apa yang sebaiknya kita lakukan di dunia ini agar kita diper-
kenankan masuk surga?

Doa Umat

Bapa Kami

Lagu Penutup

Doa Penutup
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