
 

 

Bacaan Seminggu 
 
Minggu, 14 April 2013 
Kis 5:12-16 
Why 1:9-11a; 12-13; 17-19 
Yoh 21:1-19 
Senin, 15 April 2013 
Kis 6:8-15 
Yoh 6:22-29 
Selasa, 16 April 2013 
Kis 7:51  - 8:1a 
Yoh 6:30-35 
Rabu, 17 April 2013 
Kis 8:1b-8 
Yoh 6:35-40 
Kamis, 18 April 2013 
Kis 8:26-40 
Yoh 6:44-51 
Jumat, 19 April 2013 
Kis 9:1-9 
Yoh 6:52-59 
Sabtu, 20 April 2013 
Kis 9:31-42 
Yoh 6:60-69 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CINTA : SYARAT UNTUK SEORANG PEMIMPIN 
 
 

Dalam injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus 
menanyakan tentang cinta itu kepada Petrus, sebelum 

Petrus diangkat untuk manjadi pemimpin bagi pengikut-

pengikutnya. 
 

Simon Petrus adalah ibarat sahabat kepercayaan Yesus 
yang sudah sejak lama mengikuti Yesus, mendengarkan 

ajaranNya dan menyaksikan tanda-tanda yang 

diekrjakanNya. Namun ia pernah menyangkal Yesus secara 
tegas, bahkan sampai tiga kali. Dan itu terjadi di saat Yesus 

mengalami penderitaan dan kesepian karena ditinggalkan. 
Untuk itu, Petrus pantas diberi cap penghianat selamanya. 

 

Tetapi apakah yang terjadi beberapa Minggu setelah 
kebangkitanNya? Yesus tidak mengingat skandal Petrus 

lagi, kasus Petrus sungguh telah lewat untuk selamanya. 
Tidak tanggung-tanggung, Yesus mau mengangkat Petrus 

uuntuk menjadi pemimpin umat-Nya yang baru. Hanya satu 
yang diminta yesus dari Petrus, yaitu cinta yang akan 

menjadi landasan dari tugas pengabdian 

Kepada Simon Petrus Yesus bertanya,”Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku 
daripada mereka ini?” 

Pertanyaan itu diulang Yesus sampai tiga kali, rupanya untuk memperingatkan Petrus kepada 
penyangkalannya yang tidga kali itu. Dati jawaban Petrus, Yesus yakin bahwa Petrus sungguh 

menyesali dosa penyangkalannya yang sampai tiga kali itu dan dan bahwa Petrus sungguh 
mencintai Dia. Dan tanpa ragu Yesus berkata,”Gembalakanlah domba-dombaKu.”.  

Edisi 13 April  2013 Minggu Paskah III Tahun C 



 

Yesus tahu, bahwa kelemahan dan 
kejatuhan seseorang akan membuatnya 

menjadi pemimpin yang bijaksana dan 

rendah hati.   
 

Kesalahan dan kekhilafan dapat dibuat 
oleh seorang pemimpin. Tidak akan 

dituntut bahwa seorang pemimpin harus 

tidak pernah berbuat salah. Yang dituntut 
adalah cinta, yang berarti adalah kerelaan 

hati memberikan diri. Pertama-tama cinta 
kepada Tuhan, melalui cinta kepada 

Tuhan, cinta seorang pemimpin kepada 
sesama mendapat landasan yang kokoh. 

 

 
 

Yesus menuntut cinta Petrus untuk diri-
Nya, dan dengan cinta kepada Tuhan itu, 

Petrus didorong untuk mencintai 

gembalaannya dengan cinta yang tulus 
seperti cinta Tuhan. Petrus harus meniru 

cinta pemimpin. 
 

POJOK KATEKESE 

 
KEUTAMAAN PETRUS  

 
Banyak orang yang menolak doktrin 

tentang keutamaan kepemimpinan dan 

infalibilitas Bapa Paus, mengemukakan 
alasannya bahwa doktrin itu tidak 

diajarkan pada abad- abad awal. Namun 
sebenarnya ini bukan argumen yang baik; 

sebab kita mengetahui bahwa kanon Kitab 

Suci dan juga doktrin tentang Allah 
Trinitas, juga baru dinyatakan secara 

definitif di abad ke-4, walaupun doktrin itu 
sudah ada sejak awal mula Gereja. Apakah 

dengan demikian artinya Tuhan Yesus 

tidak dengan jelas mengajarkan tentang 
Trinitas dan ajaran yang dituliskan dalam 

Kitab Suci? Tentu saja tidak. Kedua hal itu, 
termasuk juga hal kepausan telah ada di 

dalam Kitab Suci seperti halnya sebuah 
embrio, yang terus mengalami 

pertumbuhan organik di dalam Gereja. Ini 

seperti pertumbuhan biji menjadi pohon 
yang rimbun (lih. Mat 13:31-32). 

 
Keberatan lainnya berkaitan dengan hal 

otoritas. Seperti halnya di bidang lain -

bisnis, keluarga dan organisasi- hal 
otoritas dapat menjadi akar dari 

perselisihan; tak terkecuali juga dengan 
Gereja. Otoritas Gereja ditentang dari 

semua segi. Kita sering mendengar 
pandangan yang demikian, “Gereja Katolik 

memerlukan pemimpin yang kelihatan bagi 

Gerejanya, sedangkan kami di gereja non- 
Katolik tidak, sebab kami mempunyai 

Kristus sebagai Pemimpin kami yang tidak 
kelihatan.” Apakah pernyataan ini benar?  

 

Sebenarnya, tidak juga, sebab 
kenyataannya gereja- gereja non Katolik 

masih tetap memiliki pastor/ pendeta 
(yang kelihatan) untuk memimpin gereja 

mereka. Apakah Kristus tidak dapat 

melakukan hal ini bagi mereka? Mengapa 
mereka tetap memiliki pemimpin yang 

kelihatan juga, seperti Gereja Katolik? 
Jawabannya sederhana saja, sebab Kristus 

sebagai Kepala keluarga (Ef 3:14-15), 
melibatkan juga kepemimpinan orang- 

orang tertentu yang memang telah 



ditugaskan-Nya untuk mengambil bagian 

dalam hal otoritas kepemimpinan-Nya. Ini 
sama seperti kepemimpinan seorang ayah 

dalam keluarga. Maka jika di gereja- 

gereja non Katolik ada pendeta pemimpin 
jemaat, maka sangat wajarlah jika di 

Gereja Katolik juga ada Bapa Paus yang 
menjadi pemimpin seluruh umat Katolik di 

dunia. 

 

 
 
Melalui artikel seri Keutamaan Paus ini 

telah kita ketahui dasar Kitab Suci, bukti- 
bukti yang menunjukkan keberadaan 

Petrus di Roma, kepemimpinannya, yang 

jelas terlihat dalam surat- surat Bapa 
Gereja abad- abad awal. Fakta sejarah 

menunjukkan bahwa Roma tidak pernah 
mensyaratkan pengakuan dari gereja- 

gereja di lainnya, sebab kepemimpinannya 

sudah diterima dengan damai.[1]. Dari 
tulisan para Bapa Gereja kita ketahui 

bahwa jika sampai terjadi perselisihan di 
Gereja- gereja lokal, maka mereka akan 

datang kepada Uskup untuk 
menyelesaikannya dan akhirnya para 

Uskup itu akan meminta dukungan dari 

Roma. 
 

1. Cardinal Newman, menjelaskan 
demikian: 

 

“…. ketika para rasul masih ada, maka 
tidak diperlukan kuasa Uskup maupun 
Paus, karena kuasa itu telah dilakukan 
oleh para Rasul itu sendiri. Sejalan dengan 
waktu, kuasa Uskup terlihat dengan 
sendirinya, dan kemudian kuasa Paus. 
Ketika para Rasul tidak ada lagi, dunia 
Kristiani tidak dengan sendirinya terbagi 
menjadi beberapa bagian; tetapi beberapa 
daerah lokal dapat mengalami perselisihan 
internal, dan sebagai akibatnya pemimpin 
lokal diperlukan… Ketika Gereja ditinggal 
sendiri [tanpa para rasul], gangguan lokal 
mengakibatkan perlunya kuasa uskup- 
uskup, dan gangguan ekumenikal [Gereja 
yang satu dengan yang lain] 
mengakibatkan perlunya kuasa Paus…. 
Adalah lebih sedikit kesulitannya bahwa 
keutamaan Paus tidak [belum] diakui 
secara resmi di abad ke-2 daripada 
kesulitannya bahwa tidak ada pengakuan 
resmi tentang doktrin Trinitas sampai abad 
ke-4. Tidak ada doktrin didefinisikan, 
sampai doktrin tersebut dilanggar.” 
 

Maka, jika doktrin itu belum dijabarkan 
secara tertulis, bukan berarti bahwa ajaran 

itu tidak ada. Namun pada saat ada 

pelanggarannya di tempat- tempat 
tertentu, maka Gereja perlu untuk kembali 

kepada ajaran awal dari para rasul, dan 
kepada kuasa mengajar dari Rasul Petrus 

dan para penerusnya, untuk meluruskan 

dan menjabarkan ajaran tersebut dengan 
lebih jelas. Inilah yang terjadi pada ajaran 

tentang Keutamaan Paus dan Trinitas. 
 

 Tentang Trinitas, sebelum didefinisikan 

dengan jelas di Konsili Nicea (325), doktrin 
tersebut sudah diajarkan oleh para Bapa 

Gereja di abad- abad sebelumnya. 
Sedangkan tentang keutamaan Petrus dan 

para penerus Petrus di abad pertama 
nyata dari dokumen paling awal Gereja 

http://katolisitas.org/7388/keutamaan-petrus-5-dalam-gereja-di-lima-abad-pertama#footnote_0_7388


dari St. Clement dan St. Ignatius dari 

Antiokhia 
 

2. Para Bapa Gereja mengartikan perikop 

Mat 16:18 secara literal dan allegoris/ 
simbolis 

 
Perikop Kitab Suci umumnya mempunyai 

arti literal, namun dapat juga mempunyai 

arti dan penerapan lainnya (allegoris, 
moral, anagogis). Perikop Mat 16, secara 

literal dapat diartikan sebagai penugasan 
kepada Rasul Petrus, yang diberikan oleh 

Kristus. Jika ada Bapa Gereja (misalnya 
Origen, St. Agustinus) yang mengajarkan 

bahwa Batu Karang yang disebutkan di 

sana adalah Kristus, ataupun pengakuan 
Petrus, ataupun iman Petrus, mereka tidak 

menolak arti literal dari perikop tersebut. 
 

John Lowe seorang teolog Anglikan 

menulis, “Pernyataan “Kamu adalah Petrus 
(Kefas) dan di atas batu karang (kefas) ini 

Aku akan mendirikan jemaat-Ku” harus 
diambil sebagai mengacu kepada Rasul 

Petrus sendiri. Walaupun benar juga jika 
dikatakan bahwa pada akhirnya Kristus 

itulah Batu Karang, (lih. Mat 21:42 dan 1 

Kor 3:11), hal itu tidak dikatakan di sini. 
Dan walaupun juga wajar untuk 

menjelaskan bahwa batu karang-nya 
adalah iman Petrus yang melaluinya ia 

[Petrus] telah mengakui bahwa Yesus 

adalah Mesias. Tidak diragukan ini adalah 
dasar homili untuk menjelaskan ke- 

Mesias-an Tuhan Yesus dan iman Petrus; 
tetapi dari sudut pandang eksegesis 

murni… adalah tidak mungkin untuk 

menyatakan bahwa artinya mengacu 
kepada kedua arti di atas. Di sini jelas, 

permainan katanya mengharuskan 

identifikasi batu karang dengan seseorang 
yang bernama Petrus. Keengganan untuk 

menerima hal ini…. disebabkan karena 
sadar atau tidak sadar berkaitan dengan 

apa yang disebut kontroversi persyaratan 

pengakuan [iman Petrus, menurut 
Protestan]…. Jika kita memutuskan diri 

dengan kontroversi ini dan melihat hanya 
kepada teksnya sendiri, kita harus, 

menurut pandangan saya, setuju bahwa 
Petrus sendiri-lah yang disebut di sini 

sebagai batu karang yang di atasnya 

Gereja akan dibangun. 
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