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Maka kata Yesus: "Seumpama apakah hal Kerajaan Allah dan dengan apakah Aku akan 

mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi, yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya; biji 

itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." 
(Matius 13:18-19) 
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Sambutan Ketua Majelis Dewan Gereja Pusat GIII Jepang 
 
Bapak Gembala Pusat, Gembala Wilayah dan Asisten Gembala Wilayah, Majelis Pusat dan Wilayah, 
para pengurus serta seluruh jemaat GIII yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, 
Salam sejahtera bagi kita semua, 
 
� Gloria in excelsis Deo�  
 
Bersyukur kepada Tuhan, di tahun 2014 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama 
merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus.  
Tema tahunan GIII kita bersama di tahun 2014, adalah ”Nyatakanlah Kerajaan Allah”. 
Dan seperti kita sudah belajar dan merenungkan bersama melalui khotbah atau renungan Firman 
Tuhan yang diberitakan, bahwa Kerajaan Allah, merupakan kepemerintahan, kedaulatan, kekuasaan, 
otoritas Allah yang dinyatakan melalui sejarah kerajaan Israel sampai masa hidup Yohanes Pembaptis 
dalam Perjanjian Lama; dan didatangkan dengan kelahiran Yesus Kristus di dunia ini; serta akan 
dinyatakan waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya kelak. 
 
Yesus Kristus lahir di dunia, Dia menghadirkan Kerajaan Allah atau Kerajaan Sorga di antara kita, 
orang yang percaya. (Zef. 3: 17, Luk. 17:20-21).  
Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menikmati kehadiran Kerajaan Allah di antara kita? 
Apakah kita sudah menikmati hidup dalam kewargaan Kerajaan Allah? Di mana kita merasakan, 
melihat, mengalami otoritas, kuasa dan kasih Tuhan yang hidup, di waktu suka ataupun duka, di waktu 
kita sukses/berhasil ataupun gagal, di waktu kita sehat ataupun sakit, di waktu kita percaya diri 
ataupun gentar, di waktu kita puas atau kecewa, di waktu ramai ataupun kesendirian, di waktu kita 
berbangga atau berkecil hati, maupun di waktu kita bersemangat ataupun putus asa. 
 
Marilah kita, selayaknya sebagai pengikut Yesus Kristus, kita memberi diri, agar dengan kekuatan 
Allah sendiri yaitu kekuatan Kerajaan Allah, kita dimampukan untuk berbuah, boleh menghadirkan 
makna Kerajaan Allah itu di mana kita berada, bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. 
 
Akhir kata, atas nama seluruh anggota Dewan Gereja Pusat, dan keluarga, saya 
menyampaikan ”Selamat Natal 2014 dan Tahun Baru 2015” 
 
Tuhan beserta kita. Amin. 
 

Ricardo Saut Djaja Sihombing 
Ketua Majelis Dewan Gereja Pusat GIII 
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Renungan Natal        
 

Bahagiamu Bahagiaku 
Lukas 1:39-45 

 
Kebahagiaan adalah kata yang menjadi dambaan banyak orang. Banyak orang memiliki definisi yang 
masing-masing berbeda satu dengan yang lainya. Bagi orang yang tujuan utamanya uang, dia akan 
bahagia kalau punya segudang uang. Bagi orang yang tujuannya jabatan, dia akan bahagia kalau dapat 
jabatan yang tinggi. Bagi orang yang tujuannya titel akademisi, dia akan bahagia kalau mendapat gelar 
tinggi. Yang tujuannya barang antik, dia akan bahagia kalau punya koleksi barang antik. Yang tujuannya 
popularitas, dia akan bahagia kalau terkenal. Dan sebagainya. 
 
Tapi pertanyaanya adalah apakah benar kalau punya banyak uang pasti bahagia? Apakah kalau punya 
titel yang tinggi pasti bahagia? Atau punya kekayaan pasti bahagia? Atau punya jabatan yang tinggi 
pasti bahagia? Atau punya barang antik pasti bahagia? Jawabanya TIDAK. semuanya itu hanya 
kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang tidak permanen.  
 
Lalu apa bahagia yang sejati itu? Kebahagiaan Maria juga adalah kebahagiaan Elisabeth. Bagaimana 
kebahagiaan Maria menjadi kebahagiaan Elisabeth? 
 
1. Mereka sama-sama orang beriman.  
Tuhan yang di percaya oleh Maria juga Tuhan itu dipercaya oleh Elisabeth. Maria melakukan 
kunjungan ke rumah Elisabeth. Ibu hamil mengunjungi ibu hamil. Maria mengandung bayi Yesus, 
Elisabeth mengandung bayi Yohanes pembaptis.  
 
Mereka sebenarnya tidak punya alasan yang cukup untuk berbahagia kalau dinilai dari kaca mata 
dunia. Elisabeth seorang yang mandul dan harus mengandung di masa tua. Ini peristiwa tidak wajar 
terjadi kepada wanita tua pada umumnya. Nanti apa kata dunia. Tetapi Elisabeth tidak terganggu 
dengan masalah itu. Di dalam dirinya ada iman yang mempercayai Allah Israel yang mampu melakukan 
sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia sadar sebelum dia 
mengalami itu, nenek moyangnya SARAH pernah mengalami apa yang dia sedang alami.  
 
Bagaimana dengan Maria? Maria wanita muda yang belum bersuami tapi harus mengandung. Yesaya 
menggunakan istilah ANAK DARAH (perawan) mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. 
Secara manusia Maria merasa terganggu dengan pengumuman yang disampaikan Gabriel kepadanya. 
Ini hal yang tidak wajar terjadi kepada seluruh wanita sepanjang sejarah. Kalau Elisabeth punya 
alasan untuk tetap teguh karena ada wanita tua yang pernah mengalami apa yang terjadi padanya. 
Tetapi Maria? Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah dan setelah dia 
tidak ada lagi wanita yang mengandung sebelum belakukan hubungan suami istri.  
 
Maka Maria bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi, karena aku belum bersuami? Kebingungan 
yang dialami Mari teredakan oleh perkataan Gabriel, Kuasa Tuhan akan menaungi engkau, sehingga 
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anak di dalam kandunganmu disebut kudus Anak Allah. Bagi seorang beriman, penjelasan ini masuk 
akal. Bagi orang yang akan binasa penjelasan Gabriel tidak masuk akal. Maria percaya bagi Allah Israel 
tidak ada yang mustahil.  
 
Pertemuan antara kedua ibu hamil yang beriman ini, saling menguatkan dalam iman. Maria dan 
Elisabeth harus berbahagia karena Allah yang mereka percaya adalah Allah yang benar. Ini alasan 
pertama mengapa bahagia Maria juga adalah bahagianya Elisabeth.  
 
2. Mereka sama-sama menerima tugas dari Tuhan..  
Kesadaran akan tugas yang diberikan kepada Maria dan Elisabeth, adalah mulia. Elisabeth dipakai 
Tuhan untuk mengandung Bayi calon Nabi Tuhan yang akan meluruskan jalan untuk Tuhan. Meskipun 
Yohanes melayani hanya kira-kira satu tahun, kemudian dipenggal oleh Herodes. Elisabeth sadar 
bahwa dia ditugaskan Tuhan untuk mengandung seorang Nabi yang mendahului Mesias. Dia rela 
ditertawakan orang lain demi tugas yang Tuhan berikan. Dia bahkan sangat bersyukur kalau 
kandungannya menjadi alat di tangan Tuhan. 
 
Maria sadar kandungannya dipakai Allah untuk memelihara dan melahirkan Anak Allah. Ini adalah 
tugas dari Tuhan. Maria pasti malu. Bukan cuma itu. Di hadapan hukum taurat, Maria akan berhadapan 
hukuman mati karena hamil di luar nikah. Dia sadar akan kemungkinan eksekusi oleh imam kepala dan 
tokoh agama Yahudi. Tetapi apakah dia menggunakan alasan itu untuk menolak karya Allah yang harus 
terjadi di dalam dirinya? Tidak. Bahkan Maria berkata: “Kata Maria: "Sesungguhnya aku ini adalah 
hamba Tuhan; jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia." 
 
Bagaimana dengan kita? Banyak orang mengaku beriman kepada Tuhan, tetapi tidak mau menyadari di 
dalam diri kita ada tugas Tuhan yang Tuhan titipkan. Dan Tuhan mau kita yang mengerjakanya. Ada 
resiko? Pasti. Tetapi lihat Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong. Kalau usahamu adalah 
tugas dari Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan membuatnya bangkrut? Demikian juga dengan studi, 
pekerjaan, program dll.  
 
Para wanita di sini, jaga kekudusan hidupmu. Mungkin kandunganmu menjadi alat untuk melahirkan 
bupati, presiden, gubernur, hakim, politikus, dokter yang takut akan Tuhan, atau mungkin pendeta.  
 
Para pria, jaga kekudusan hidupmu seperti Yusuf, mungkin Tuhan akan menyuruh engkau ketemu 
wanita yang akan mengandung para pemimpin yang takut akan Tuhan. 
 
Tetapi kalau kita menolak rencana dan tugas Tuhan dalam hidup kita, apakah kita rela kandungan istri 
kita dipakai oleh iblis untuk melahirkan perampok, pembunuh, kriminalis? Tentu tidak. Maka jaga 
kekudusan waktu pacaran, jaga kekudusan dalam rumah tangga.  
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3. Mereka sama-sama saling melengkapi 
 
Maria dan Elisabeth sama-sama mengalami peristiwa abnormal dalam mayarakat. Mereka senasib. 
Tetapi sukacita mereka tidak hilang. Maria berkunjung kerumah Elisabeth dengan dipenuhi dan 
diliputi sukacita. Kemudian menyampaikan Salam. Ketika salam itu sampai ke telinga Elisabeth, anak di 
dalam kandungannya melonjak kegirangan. Salam Maria menyebabkan Elisabeth bahagia, juga anak 
dalam kandungan ikut bahagia. Ini koneksi jiwa yang luar biasa.  
 
Mengapa terjadi demikian? Karena mereka memiliki Roh yang sama. Yakni Roh Kudus dari Allah. 
Mereka sama-sama dipenuhi kemuliaan rohaniah. Salam Maria memberi dampak damai sejahtera di 
hati Elisabeth, dan perkataan Elisabeth meneguhkan rencana Tuhan yang sedang terjadi dalam hidup 
Maria. Kata Elisabeth: "... Dan berbahagialah ia, yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan 
kepadanya dari Tuhan, akan terlaksana." Setelah perkataan Elisabeth ini Maria memuji Tuhan.  
 
Bagaimana dengan kita? Kehadiran kita apakah menjadi pelengkap terhadap saudara kita yang lain? 
Atau menjadi beban? Marilah kita saling melengkapi sebagai tubuh Kristus yang diikat oleh Roh 
Kudus. Allah rindu semua orang percaya menjadi satu. Tetapi kenyataanya sampai hari ini belum 
terjadi. Elisabeth dan Maria saling melengkapi sebagai alat ditangan Tuhan. Mereka sama-sama 
melihat tugas Tuhan. Mereka sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Marilah hadir sebagai pelengkap dalam 
ibadah dan jemaat kita. Ini tugas kita bersama. Jangan egois yang penting saya sudah selamat.  
 
Jadilah pelengkap dalam kemajuan kerohanian teman kita, kerabat kita, sahabat kita. Jadilah 
pelengkap dalam relasi sebagai tubuh Kristus, jadilah pelengkap sebagai keluarga Kristen dan saling 
menanggung beban. Amin 
 

 
 

       Pdm. Hendrik Sarinda 
Asisten Gembala Wilayah Kansai di GIII Osaka 

 
 
 
 
 
 
 
 



Bulletin Natal GIII 2014 

 5 

Kesaksian Natal 
 
Sebagai keluarga muda, kami merasakan betapa tangan Tuhan begitu kuat dalam menjaga dan 

memelihara kami, memberkati kami, tapi sekaligus juga kuat dalam menegur kami saat menjauh 
dariNya.  

 
Kami menikah di awal tahun 2009, dan pada bulan November tahun yang sama, istri saya 

mengandung. Kami saat itu senang sekali. Ingin rasanya memberitahukan semua orang kabar gembira 
ini. Tapi di samping itu, ada juga muncul perasaan sombong, karena merasa hebat dan gampang untuk 
memiliki anak, membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang sudah lama menikah tapi belum 
dikaruniai buah hati. Dan teguran Tuhan datang begitu cepat. Di luar dugaan, ada masalah pada janin 
yang dikandung. Saat kandungan berumur 8 minggu, istri mengalami pendarahan yang tidak biasa, dan 
setelah diperiksa di rumah sakit, dokter tak menemukan kantung bayi yang seharusnya kelihatan di 
rahim. Melalui pemeriksaan lanjut diketahui bahwa ini adalah kehamilan ektopik: janin tertanam bukan 
di rahim tapi di saluran tuba falopi. Kalau tidak dioperasi akan membahayakan nyawa ibu. Sebagai 
pasangan muda di negeri orang, di mana tidak ada keluarga, kami bingung dan takut harus bagaimana. 
Tapi Tuhan tetap setia memelihara kami, sehingga dia mengirimkan keluarga rohani di gereja yang 
senantiasa berdoa, mendukung dan menghibur kami. Perlahan-lahan kami mulai kuat dalam menerima 
kenyataan. Istri pun dioperasi, dan saluran tuba falopinya yang kiri diangkat. Puji Tuhan, operasi dan 
pemulihan fisik berjalan dengan baik. Tapi secara psikologi kami berdua merasa takut, karena dengan 
hanya sebelah tuba falopi, kami merasa kemungkinan istri untuk bisa hamil lagi menjadi berkurang. 

 
Kami menjadi agak takut untuk memiliki keturunan, takut karena peluang yang berkurang, takut 

jika kejadian yang sama terulang. Istri saya juga sering susah tidur tiap malam dan menangis dalam 
tidurnya. Kami akui, kekuatiran begitu menguasai kami sehingga saat itu kami belum benar-benar 
menyerahkan harapan kami pada Tuhan.  

 
Saya ingat sekali setelah ikut camp pemuda yang diadakan GIII Tokyo, kami mendapat kekuatan 

baru, dan kami berdua setuju untuk menyerahkan semua kekuatiran kami kepada Tuhan. Dan sejak 
waktu itu, kami tidak terlalu banyak memikirkan, istri juga tidak stress lagi tiap malam trauma 
mengingat yang lalu-lalu. Seakan ada beban berat yang terlepas saat itu. Kami percaya, anak adalah 
karunia dan titipan Tuhan. Tapi tanpa anak pun, masih banyak berkat yang dapat kami terima dari 
Tuhan. 

 
Kami melewati hari selanjutnya dengan begitu ringan. Tak diduga 1 bulan kemudian istri 

mengandung kembali. Kami takut-takut berharap. Tapi kali ini janin melekat dengan baik di rahim, dan 
9 bulan kemudian putri kami yang pertama lahir. Sungguh suatu mukjizat dari Tuhan. Dan tanpa 
diduga lagi, istri saya kembali mengandung, dan 1 tahun 11 bulan sejak kelahiran putri pertama kami, 
putra kami yang pertama lahir. Sungguh lengkap sukacita kami karena punya sepasang anak.   

Memasuki tahun 2014, kami dikejutkan dengan istri mengandung lagi. Berkat Tuhan memang indah, 
tapi terkadang kita perlu berjuang untuk itu. Dengan 2 anak batita dan istri yang mengandung, 
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hari-hari terasa lebih berat. Apalagi tak ada keluarga di Jepang, membuat kami berdua harus 
berjuang lebih. Dan seakan tidak diberi kesempatan untuk sombong, Tuhan memberi kami ujian. Mama 
saya terkena kanker usus stadium akhir, yg menurut dokter sudah tidak dapat tertolong lagi. Untuk 
pengobatan awal, mama saya tinggal beberapa bulan di Jepang, dan selama itu kami hanya fokus 
bagaimana untuk merawat ibu. Dan saat anak ketiga kami lahir Oktober lalu, dia lahir dengan 
Meconium aspiration syndrome: sesaat sebelum lahir dia menghirup kotoran yang ada air ketuban 
sehingga mengotori paru-parunya. Selama 2,5 minggu dia harus masuk inkubator, dan selama itu juga 
saya dan istri harus bolak balik mengantarkan ASI, sampai akhirnya dia dinyatakan sehat oleh dokter 
dan boleh pulang.  

Sampai saat ini pun kami terus bergumul dan berjuang dan menikmati setiap hal baik suka dan duka 
yang kami alami. Karena kami yakin melalui ini Tuhan membentuk kami dan Tuhanlah menjadi sumber 
kekuatan kami seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya : ” Dia memberi kekuatan kepada yang lelah 
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan 
teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat 
kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya; mereka 
berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.” (Yes 40:29-31) 

 
 
 

        Todo Napitupulu 
      Bendahara Majelis Dewan Gereja Pusat GIII 
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Artikel Teologi      
THOMAS AQUINAS 

 
Sejak tahun 1263 upaya untuk menerima karya-karya Aristoteles dalam dunia Kristen dengan 

maksud dapat memberi manfaat yang berguna dalam Kekristenan kembali diperbaharui oleh Paus 
Urban IV, sehingga penerjemahan tulisan Aristoteles dari bahasa Yunani banyak dilakukan pada masa 
itu1. Ketika terjemahan karya-karya Aristoteles diterjemahkan dari bahasa Arab ke dalam bahasa 
Latin (di antara mereka terutama karya Ibn Sina dan Ibn Rushd [=Averroes, 1126-1198] yang banyak 
dipertentangkan pada abad ke-13, juga Maimonides, filsuf Yahudi)2 dinilai sebagai musuh Kekristenan 
(karena dianggap interpretasi mereka salah pengertian terhadap teks asli Aristoteles) di Paris dan di 
lain tempat. Di Orvieto, St. Thomas mulai berkarya dengan harapan dapat memberi kontribusi yang 
mendorong munculnya suatu pemahaman Aristotelianisme Kristen yang dapat bertahan terhadap 
segala musuh Kekristenan sepanjang masa.3 Alasan mengapa Aristotelianisme Kristen muncul adalah 
karena pengaruh Aristoteles yang begitu kuat pada segenap pemikir abad ke-13, di mana karya-karya 
Aristoteles banyak diminati di Fakultas-fakultas dan terlepas dari teologi. Para ahli teologi 
memandang sebagai tugas mereka untuk memasukkan pandangan Aristoteles dalam pandangan dunia 
teologik tradisional yang didasarkan atas Augustinisme, maka dari sinilah pengaruh Aristoteles 
terhadap teologi semakin lama semakin kuat. Maka dengan dipelopori oleh Aristoteles timbulah pada 
abad ini suatu filsafat yang mandiri di samping teologi.4 

Karya-karya Thomas Aquinas yang terpenting sebagian besar adalah komentar atas hampir 
semua karya Aristoteles dalam kaitan dengan materi dan bentuk yang eksistensinya tersusun dalam 
sistem hirarki yaitu yang rendah adalah subordinasi yang tertinggi –tubuh kepada jiwa, materi kepada 
roh, filsafat kepada teologi, kekuatan dunia kepada yang bersifat gerejawi dengan berkesinambungan 
dan ketelitian yang meninggalkan kesan yang terakhir (tujuan)5 disertai dengan pengenalan inderawi 
dan pengenalan rasional tanpa dimensi transenden, duniawi dan analitis.6 Dua karyanya yang 
terpenting adalah Summa Theologiae (Risalah Teologi) dan Summa Contra Gentiles (1259–1264) yang 
ditulis sebagai doktrin Kristen untuk membantu para misionaris di Spanyol dalam menghadapi tekanan 
non-Kristen7 serta untuk membuktikan doktrin sentral dari teologi ‘Katolik’ (Kristen) – Firman 
menjadi daging dalam Kristus.8 Sekalipun pemikiran Aristoteles begitu mempengaruhi Thomas 
Aquinas, namun  gagasan-gagasan dasar Augustinus tidak begitu saja disingkirkan, melainkan dengan 
kerangka pikiran Aristoteles teologi Augustinus dapat diberi pendasaran yang lebih mantap. 
Pendekatan Aristoteles yang bertolak dari realitas di dunia memungkinkan perkembangan ilmu-ilmu 
alam selama seribu tahun sepertinya terlupakan9dan kelak di kemudian hari pemahaman ini 
mempersiapkan jalan bagi manusia modern di mana iman tidak lagi suatu pembinaan manusia secara 
total melainkan hanya suatu perlengkapan dan penyempurnaan manusia.10  
______________________________ 

1 Anton C. Pegis, St. Thomas Aquinas On the Truth of the Catholic Faith Summa Contra Gentiles - Book One : God, (New 
York: Doubleday & Company, Inc., 1956) p.15. 

2 K. Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat, (Yogya: Kanisius, 2001) hlm. 30-32. 
3 Anton C. Pegis, op. cit. p.16. 
4 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat, (Yogya: Kanisius, 1990) hlm. 99-100. 
5 Arthur Kenyon Rogers, A Student’s History Of Philosophy, (London: Macmillan &CO. Ltd., 1924), p.217 
6 Franz Magnis – Suseno, 13 Tokoh Etika, (Yogya: Kanisius:, 2003), hlm. 81 
7 Anton C. Pegis, St. Thomas Aquinas On the Truth of the Catholic Faith Summa Contra Gentiles - Book One : God, (New 

York: Doubleday & Company, Inc., 1956), pp.17-19. 
8 Henry Thomas and Dana Lee Thomas, Great Philosophers, (New York: Garden City Books, n.d.), p. 75 
9 Franz Magnis – Suseno, op.cit., hlm. 82 
10 Veronika Elbers, Diktat Filsafat Umum (t.t.p., t.p., t.th.), hlm. 30 
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Kehidupan Thomas Aquinas 
Thomas Aquinas adalah filsuf dan teolog Abad Pertengahan Eropa (skolastik)1 terbesar. Dalam 

semua institusi pendidikan Katholik (Kristen) yang mengajarkan filsafat, sistemnya diajarkan sebagai 
satu-satunya sistem yang benar; ini sudah menjadi aturan yang baku yang ditetapkan oleh Leo XIII 
pada tahun 1879.2 Pikirannya sampai sekarang masih sangat berpengaruh. Thomas Aquinas berhasil 
mempersatukan ajaran-ajaran Augustinus yang sampai saat itu menentukan pemikiran di Eropa 
dengan filsafat Aristoteles dan dengan demikian memberikan impuls-impuls baru bagi kehidupan 
intelektual di Barat. Sejak Thomas, filsafat mulai berkembang sebagai ilmu tersendiri.3  

Thomas Aquinas lahir pada tahun 1225 di Roccasecca, di Italia, yang kastil keluarganya berada  
di  Napoli, dekat  dengan  Monte Cassino, dimana studi dari “dokter angelic” ini bermula. 
Keluarganya berharap dia kelak dapat memiliki karir yang cemerlang di dalam Ordo Benedictin. 
Namun ia berbeda dengan harapan orang tuanya dengan memilih masuk ordo Pertapa, kemungkinan 
pada tahun 1244 setelah menyelesaikan studi filsafat di Nepal.4 Selanjutnya dia dikirim ke Studium 
generale (rumah studi) di St. Jacques di Paris, dimana ia tinggal sejak 1245 – 1248, kemudian ke 
Cologne dan belajar sampai tahun 1252.5 Selama enam tahun ia belajar di Universitas Frederick II 
Napoli; kemudian ia menjadi pengikut Dominikan dan pergi ke Cologne, untuk belajar di bawah 
bimbingan Albertus Agung di Koln, ahli Aristotelian terkemuka di kalangan para filosof pada waktu itu. 
Setelah menjalani pendidikan di Cologne dan Paris, ia kembali ke Italia, dimana ia menghabiskan sisa 
hidupnya kecuali selama tiga tahun, 1269 – 1272.6  Setelah itu ia kembali ke Paris untuk mengambil 
master teologianya dan diterimanya pada 15 Agustus 1257 bersamaan dengan Bonaventura, lalu 
mengabdikan diri untuk mengajar.7 Ia mengajar di Koln, Paris dan di Italia. Dalam perjalanannya ke 
Konsili di Lyon dia jatuh sakit di rumah keponakannya di kastil Maenza lalu dibawa ke biara Cistercian 
Fossanuova antara Napoli dan Roma, lalu meniggal di sana pada 7 Maret 1274 dalam usia 49 tahun.8  

Landulph, ayah Thomas Aquinas adalah seorang Pangeran dari Aquino, sedangkan ibunya, 
Theodora adalah Putri bangsawan dari Teano. Keluarganya memiliki hubungan yang erat dengan  
kaisar Henry VI dan Frederick II, serta dengan raja dari Aragon, Castile dan France.9 Ia 
______________________________ 

1 K Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat (Yogya: Kanisius, 2001), hlm. 28 - 33. Abad 13 dapat dianggap sebagai jaman kejayaan 
dalam filsafat dan teologi Skolastik. Seperti halnya sepanjang seluruh Abad Pertengahan, dalam periode ini pun filsafat umumnya 
dipelajari karena hubungannya dengan teologi. Namun demikian, peranan filsafat dalam jaman ini tidak boleh diremehkan. Pada abad 
13 dihasilkan beberapa sintesa filosofis yang betul-betul mencolok mata. Perkembangan ini dimungkinkan karena sudah pada akhir 
abad 12 timbul beberapa faktor baru yang harus dibicarakan sekarang: 1) universitas-universitas didirikan; 2) beberapa ordo 
membiara baru dibentuk; 3) sejumlah karya filsafat yang sampai saat itu belum dikenal dalam dunia barat, ditemukan dan mulai 
digunakan dalam pengajaran filsafat…..Universitas Paris (sebagai universitas [“universitas magistrorum et scolarium”] pertama 
memperoleh beberapa privilegi dari pihak Gereja serta pemerintah dan segera menjadi pusat intelektual yang terpenting di Eropa. 
…Karya-karya filsafat yang diterbitkan dalam Abad Pertengahan selanjutnya, hampir semua mempunyai hubungan dengan pengajaran 
di universitas, berupa bahan kuliah atau diskusi. Faktor lain yang sangat mempengaruhi perkembangan hidup intelektual dalam Abad 
Pertengahan ialah timbulnya beberapa ordo membiara yang baru, yaitu Ordo Fransiskan dan Ordo Dominikan. …Ordo Dominikan 
mencurahkan tenaganya dalam bidang studi teologi…pada khususnya penemuan sejumlah karya filsafat Yunani-terutama 
karangan-karangan Aristoteles…Aristoteles masuk ke dalam dunia barat melalui dua jalan: ….pada abad 8 dan 9 kebudayaan Arab 
mewarisi banyak karya filsafat Yunani…filsuf-filsuf Arab yang terbesar IBN SINA (980-1037) dengan nama 
Latin…AVICENNA…IBN RUSHD (1126-1198)…Latin…AVERROES…komentar-komentar digunakan secara intensif…Lama-kelamaan 
terjadi juga bahwa karya Aristoteles langsung diterjemahkan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Latin…Sejarah filsafat dalam abad 
13 sebagai dasar intelektual bagi suatu pandangan dunia yang baru. 

2 D.J. Kennedy, The Catholic Encyclopedia Vol. XIV (http://www.New Advent.com: 2003) 
3 Franz Magnis Suseno, 13 Tokoh Etika (Yogya: Kanisius, 2003), hlm. 81 - 82. 
4 Etienne Gilson, trans., The Philosophy Of ST. Thomas Aquinas from ‘Le Thomisme’, Ed., G.A. Elrington  (New Hampshire: 

Ayer Company, Publishers, Inc., 1989), pp. 2-4 
5 Dom Jean Leclercq, Dom Francois Vanderbroucke, Louis Bouyer, A History Of Christian Spirituality Vol. II (Britannia: 

Burns & Oates, 1986), p. 330 
6 Gilson, op.cit., pp. 4-6  
7 Dom Jean Leclercq, Dom Francois Vanderbroucke, Louis Bouyer, loc.cit.  
8 The principal biographies are: in English, by G. Vann, O.P., London, 1940, New York, 1947; in French, by E. Gilson, 2nd ed., 

Paris, 1925, E. de Bruyne, Paris, 1928, and L.H. Petitot, O.P., Paris, 1929; in German, by M. Grabmann, Munich, 1946 and A. Walz, O.P., 
Basle, 1953; in Italian, by I. Taurisano, Turin, 1941. There is a bibliography by P. Mandonet and J. Destrez, Kain, 1921; and in the 
Bulletin thomiste. The source have been edited by O. Prummer, O.P., Fontes vitae S. Th.A, Toulouse (no date). A French translation 
of part of these Fontes, notably of the life by Guillaume de Tocco, has been made by T. Pegues and X. Maquart, Paris-Toulouse, 
1925.: cited by Ibid 

9 Kennedy, loc.cit. 
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adalah anak lelaki termuda di keluarganya, memiliki lima saudara perempuan yang menikah dengan 
para bangsawan. Dengan kata lain ia lahir dari keluarga kastil di wilayah antara Roma dan Napoli di 
Terra di Lavoro yang berada di bagian utara wilayah kerajaan Sisilia dalam pemerintahan 
Hohenstaufen Kaisar Frederick II dari tahun 1220 sampai 1250. Ayahnya beserta beberapa anak 
lelakinya yang lebih tua dari Thomas merupakan prajurit dan pegawai negeri di bawah wewenang 
Frederick yang selalu bertentangan dengan pasukan yang loyal pada Paus Honorius III (1216-27) dan 
Gregory IX (1227-41). Loyalitas politis dan religius keluarga Aquino ada dalam situasi yang sulit. 
Thomas menghabiskan lima tahun pertamanya di Kastil Rocca Secca di bawah pengasuhan ibunya dan 
perawat sebelum dia dikirim ke Ordo Benedictin.10   
 Pada tahun 1252 John dari Wildeshausen meminta Albert untuk merekomendasikan calon 
yang tepat untuk program doctoral di Paris, saat itu Ordo Dominikan memperoleh dua kursi di 
universitas, untuk Dominikan dari provinsi Francis (sejak 1229) dan untuk Dominikan asing (sejak 
1230). Albert merekomendasikan Thomas.15  
 Sejak muda Thomas sudah mengembangkan pemikirannya dengan mempersiapkan materi 
kuliah dan mulai menulis karya ilmiahnya. Dalam bulan Maret 1256 ia mulai mendapatkan izin untuk 
mengajar sekalipun masih tergolong muda. Namun karirnya tidak begitu saja mulus, status Thomas 
dan Bonaventura sebagai pengajar tidak begitu diakui oleh kalangan universitas. Kendati demikian 
Thomas tidak mundur, semakin dewasa dalam keprofessorannya yang pertama kali (1256-59) di Paris 
serta bertanggung jawab terhadap semua tugas dan semakin dipercaya. Setelah itu pada 1259-68 ia 
kembali ke Itali. Saat memasuki masa keprofessorannya yang kedua (1269-72) di Paris, dia hanya 
hadir sebagai dosen tamu. Tahun 1272 ia meninggalkan Paris ke Napoli.16  
 Thomas seumur hidup miskin. Sewaktu-waktu dia tidak dapat membeli kertas, tetapi dia 
setia dengan biara, sehingga dia menolak menjadi uskup dari Neapoli. Saat sedang studi Thomas 
dapat melupakan segala sesuatu, didukung dengan karakternya yang pendiam serta kurang ramah 
(dijuluki “lembu bodoh” oleh mahasiswa lain saat dalam pendidikan karena tubuh yang besar dan 
lamban )17 dan tidak berusaha menonjol, menolongnya untuk menuangkan banyak tulisan (seperti 
teologianya yang berjudul summa teologia, dll).18   Dukungan itu tidak lepas juga datang dari gurunya 
yaitu Albertus Agung dan Thomas mengikuti dia mulai 1245-1252, di mana Albertus Agung sangat 
mengenal Thomas dengan semua potensinya serta yang menanamkan benih garis pemikiran 
Aristoteles dalam hasil karya Albertus Agung yang kelak akan dipikirkan lebih lanjut oleh Thomas 
Aquinas.19 Melalui itu semua ia memiliki dasar yang baik untuk dapat mengajar di berbagai tempat 
baik di wilayah Paris maupun Italia, 20 dan mencetuskan banyak tulisan21 dan komentar 22 terhadap 
isu-isu yang berkembang masa itu.23 Apa yang ia capai tidaklah semata-mata hasil dari pendidikan 
dalam keluarga dan pendidikannya di dalam Ordo Benedictin dan Ordo Dominikan maupun universitas 
di Paris saja24, namun jelas dia lahir dengan karunia yang lebih genius (sejak kecil gemar bertanya)25 
dibanding teolog lain sejaman dengan dia.26  
 ______________________________ 

10 W.A. Wallace, J.A. Weisheipl, M.F. Johnson, New Catholic Encyclopedia Second Edition (Detroit: Thomson Gale, 2003), pp. 
13-14. 

15 Ibid., p. 15  
16 Ibid., pp. 16 – 21 
17 Linda Smith dan William Raeper, Ide-ide Filsafat dan Agama Dulu dan Sekarang (Yogya: Kanisius, 2004), hlm. 47 
18 Veronika Elbers, Diktat Filsafat (Malang: SAAT, t.th.), hlm. 29  
19 Frederick Copleston,  A History Of Philosophy Vol. II (New York: Image Books Doubleday, 1985), pp. 302-305 
20 ST. Thomas Aquinas, On the Truth of the Catholic Faith – Summa Contra Gentiles Book One, trans. by Anton C. Pegis (New 

York: Image Book Doubleday, 1956), pp. 15-16 
21 Colin Brown, Filsafat dan Iman Kristen, terj. Lena Suryana & Sutjipto Subeno (Jakarta: Lembaga Reformed Injili 

Indonesia, 1994), hlm. 27 
22 Robert G. Clouse, The History Of Christianity, Ed., Tim Dowley (England: Lion Publishing plc, 1990), p. 293 
23 Frederick Copleston, loc.cit. 
24 lihat Resume Of Tommaso De Aquino dari Ralph McInerny, A First Glance At ST. Thomas Aquinas : a handbook for peeping 

Thomists (London: University Of Notre Dame Press, 1990), pp. xi-xii (dalam halaman lampiran skripsi ini)   
25 D.J. Kennedy, The Catholic Encyclopedia Vol. XIV (http://www.New Advent.com: 2003) 
26 Etienne Gilson, op.cit, pp. 6-9 
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 Meskipun demikian, sesudah Thomas meninggal, pada tahun 1277 oleh Etienne Tampier, 
uskup Paris, sejumlah dalil Thomisme dikutuk dan uskup-uskup agung Canterbury, anggota Serikat 
Dominicus, Robert Kilwardby dan kemudian anggota Serikat Fransiskus, John Peckham mendukung 
pengutukan ini. Namun sejak semula Thomas mendapatkan pembela-pembela serta murid-murid yang 
tangguh. Albertus Magnus memihak kepadanya dan lambat-laun para magister Serikat Dominikus 
dapat menerima Thomisme, sedangkan para magister Serikat Fransiskus tetap setia kepada pendirian 
tradisional. Dengan ditetapkannya Thomas sebagai orang suci pada tahun 1323, maka untuk 
seterusnya pengutukan tersebut tidak berlaku lagi. 27 Pengaruh Thomas (Thomisme) sangat besar 
pada teologi Katolik melalui Leo XIII (1879) 28 dan Paul VI (1974). 29 
 Perlu kita ketahui bahwa sebenarnya Thomas tidak menguasai bahasa Yunani, sehingga untuk 
dapat memahami karya-karya Aristoteles dan memberikan komentar-komentar atasnya dia mendapat 
bantuan dari rekan Dominikannya yaitu William Moerbeke yang menterjemahkan karya-karya 
Aristoteles ke dalam bahasa Latin.30  

Konsep Theologia Naturalis31 Thomas Aquinas 

Berdasarkan kehidupan yang sedemikian tidaklah mengherankan kalau dalam konsep Teologia 
Naturalisnya Thomas Aquinas memakai pemikiran filosofis. Sebab dia berpendapat bahwa hampir 
semua philosofi diarahkan kepada pengetahuan akan Allah (Sed de omnibus partibus entis tractatur 
in philosophicis disciplines, etiam de Deo )32, paling tidak dalam pengertian  bahwa  pemahaman  
yang  benar  dalam  studi  secara  filosofis merupakan syarat dan dibutuhkan dalam teologi 
Natural yang menjadi bagian dari metafisik yang berbicara tentang Allah (cum fere totius 
philosophiae consideratio ad Dei cognitionem ordinetur; propter quod metaphysica, quae circa divina 
versatur, inter philosophiae partes ultima remanet addiscenda). Menurutnya   Teologi   Natural   
adalah  bagian  terakhir  dari  filsafat  yang  dipelajari.33  Namun menurut Copleston 
pernyataan itu tidak mengindikasikan bahwa seseorang yang hendak mempelajari filsafat Thomas 
harus memulai dengan teologi natural. Hal itu lebih condong kepada pengertian bahwa St. Thomas 
melihat jika teologi natural hendak dipahami secara benar maka dibutuhkan studi dan refleksi jauh 
sebelumnya yang menegaskan bahwa wahyu dibutuhkan secara moral untuk memberikan fakta bahwa 
Allah adalah tujuan akhir manusia. Lebih dari itu, tidak hanya teologi natural yang lebih membutuhkan 
studi dan refleksi serta kemampuan manusia untuk terarah padanya, namun juga ketika kebenaran 
ditemukan, sejarah menunjukkan bahwa hal itu kerap kali mengandung kekeliruan. Para filsuf “Pagan” 
telah menemukan keberadaan Allah, namun kesalahan sering muncul dalam spekulasi mereka. Oleh 
sebab itu kebenaran tersebut perlu disingkapkan.34 Meskipun Thomas mempunyai maksud utama 
untuk menciptakan suatu teologi, ia tetap mengakui otonomi filsafat yang mendasarkan diri pada 
kemampuan akal budi yang dimiliki manusia demi kodratnya. Menurutnya, akal memampukan manusia 
untuk mengenali kebenaran dalam cakupan yang alamiah. Sebaliknya, teologi memerlukan wahyu 
adikodrati. Berkat wahyu adikodrati teologi dapat mencapai kebenaran yang bersifat misteri dalam 
arti ketat (seperti hal trinitas, inkarnasi, sakramen). Oleh karena itu teologi memerlukan iman. Iman 
adalah suatu sikap penerimaan atas dasar wibawa Allah.35  Dengan  beriman,  maka  manusia  
dapat  mencapai  suatu yang mengatasi akal,  dimensi pengetahuan yang tidak dapat ditembus oleh     
______________________________ 

27 K. Bertens, Ringkasan Sejarah Filsafat (Yogya: Kanisisus, 2001), hlm. 38  

28 Adolf Heuken, Ensiklopedi Gereja Vol. 5 (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 1995), hlm. 397  
29 Mircea Eliade, The Encyclopedia Of Religion Vol.13 (New York: Macmillan Publishing, 1995), p. 490  
30 Anton C. Pegis, Summa Contra Gentiles Book One, Op. cit., p.15  
31 Teologi alamiah: teologi atau pengetahuan tentang Allah dan aturan ilahi yang manusia dapat peroleh melalui akal budi dan 

bukan melalui wahyu. 
32 ST. Thomas Aquinas, Summa Thelogiae Volume I Christian Theology (Ia.I), by, Thomas Gilby O.P. (London: Eyre & 

Spottiswoode, 1963), pp. 4-6. 
33 St. Thomae De Aquino, Summa Contra Gentiles – Editio Leonina Manualis (Romae: Apud Sedem Commissionis Leoninae, 

1934), p. 4 
34 Copleston, op.cit., p. 314, band. A First Glance At St. Thomas Aquinas, pp. 44-47 
35 Anton C. Pegis, S.C.G. I, op. cit., pp. 24-26 
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akal semata. Meskipun misteri ini mengatasi akal, ia tidak bertentangan dengan akal. Ia tidak anti akal. 
Dan meskipun akal tidak dapat menemukan misteri, akal dapat meratakan jalan yang menuju ke 
misteri (prae-ambulum fidei).36 

Dengan kata lain, Thomas memperlihatkan adanya dua macam pengetahuan yang tidak saling 
bertentangan melainkan berdiri sendiri secara berdampingan. Pengetahuan itu adalah pengetahuan 
alamiah dan pengetahuan iman.37 Pengetahuan alamiah adalah pengetahuan yang berpangkal pada 
terang akal budi dan yang sasarannya adalah hal-hal yang bersifat insani dan umum. Pengetahuan iman 
adalah pengetahuan yang berpangkal pada wahyu adikodrati dan yang sasarannya adalah hal-hal yang 
diwahyukan Allah secara khusus, yang disampaikan melalui Kitab Suci di dalam tradisi Gereja. Kendati 
demikian, perlu dicatat juga bahwa ada hal-hal yang tercakup baik dalam bidang filsafat maupun 
teologi (misalnya, pengetahuan tentang Allah dan jiwa). Karena itu filsafat dan teologi dapat 
diumpamakan dengan dua buah lingkaran yang – sekalipun yang satu berada di luar yang lain – bagian 
tepinya ada yang bertindihan.38 

 
Mengingat nisbah antara filsafat dan teologi yang bersifat sedemikian tersebut di atas, maka 

dapat dimengerti bahwa Thomas bukan hanya seorang teolog tetapi juga seorang filsuf. Dalam 
karya-karyanya yang kebanyakan bersifat teologis terdapat suatu sintesis39 filosofis yang mencolok. 
Selanjutnya akan dipaparkan teologia naturalis Thomas secara filosofis dimulai dari metafisiknya.  

 
1. Metafisik40 

 Ontologi atau metafisika umum adalah ilmu yang berbicara mengenai seluruh kenyataan, 
segala sesuatu yang ada, tetapi hanya sejauh kenyataan itu “ada”. Dalam bidang ini dua macam 
struktur yang patut disebut adalah struktur materi-bentuk dan struktur esensi-eksistensi.41  

Sesungguhnya susunan yang terdiri dari eksistensia (adanya) dan esensia (hakikat) merupakan 
bentuk pertama susunan yang terdiri dari akta dan potensia. Sang Pencipta adalah Akta murni; 
makhluk yang semata-mata rohani (= malaikat) terdiri dari eksistensia dan esensia. Malaikat tidak 
mengenal susunan lebih lanjut: pada hakikatnya tidak terdapat pemilahan antara materia dan bentuk. 
Karenanya para malaikat tidak mengenal individuasi di dalam satu jenis: setiap malaikat merupakan 
jenisnya sendiri.42 Menurut Thomas, segala sesuatu yang berjasad, bersifat jasmani (benda mati, 
tumbuhan, hewan dan manusia) terdiri dari materi pertama (= potensia) dan bentuk (= akta). Dua 
unsur ini bukanlah dua buah “benda”. Mereka adalah dua prinsip metafisis yang seluruhnya terarah 
satu kepada yang lainnya secara tidak terlepaskan satu dengan lainnya. 43 

Materi (pertama) adalah apa yang darinya muncul sesuatu, atau ia adalah subjek pertama yang 

______________________________ 
36 Harun Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 1 (Yogya: Kanisius, 1990), hlm.104, Cf. Copleston, p. 315 
37 Ibid., hlm. 105 
38 Ibid 
39 Di dalam pembahasan S.T. maupun S.C.G. dengan mempertentangkan setiap argumen kemudian memberikan respon, terlihat 

bahwa Thomas tidak segan-segan menggunakan pemikiran dan metode filosofis untuk melahirkan sebuah dobrak pikiran yang kritis 
untuk mencapai kesimpulan yang solid guna memenuhi tuntutan solusi dari setiap permasalahan yang dikemukakan. Band. Copleston, 
dalam topik ‘Principles Of Created Being’, Gilson  dalam topik ‘Faith and Reason The Object of Philosophy’, http://www.Thomistic 
Institute 2001 htm dan www.New Advent (St. Thomas Aquinas). 

40 E. Sumaryono, Pengantar Filsafat (Yogya: Universitas Atma Jaya, 1994), hlm. 38-44, secara garis besarnya metafisika 
disimpulkan terdiri dari dua bagian utama, yaitu: ontologi (ada, realitas, eksistensi, substansi, perubahan, satu dan banyak - [hakekat 
segala sesuatu]) dan kosmologi (ruang, waktu dan gerakan). 

41 C.A. Dubray, The Catholic Encyclopedia Vol. XIV - Nature (http://www.New Advent.com: 2003) 
42 Lih. .E. Sumaryono, op.cit. band Sari Sejarah Filsafat Barat 1, Hadiwijono, hlm. 110 
43 Harun Hadiwijono, op.cit., hlm. 106, 110, band. http://www.Thomistic Institute  2001Elders.htm  
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darinya terjadi sesuatu karena dirinya sendiri, atau, ia adalah suatu “substansi” – yang belum 
sempurna -  yang masih berada dalam potensi dan yang masih harus menjadi aktus. Bentuk adalah 
aktus, yang olehnya segala hal yang jasmaniah mendapatkan cara beradanya secara aktual. Dengan 
kata lain, bentuk-lah yang membuat sesuatu yang bersifat potensial menjadi aktual sehingga 
mendapatkan cara berada, dan bentuk itu telah terkandung di dalam materi. 44 

Dengan bantuan kedua prinsip tersebut Thomas dapat menerangkan baik peristiwa perubahan 
maupun individuasi. Perubahan terjadi bila suatu bentuk diganti dengan bentuk lain, dan materinya 
tetap sama. Sedangkan individuasi adalah kenyataan bahwa suatu benda merupakan sesuatu yang 
individual. Individuasi dimungkinkan oleh materi. 45  

Dapatnya materia dibagi-bagi secara kuantitatif juga memungkinkan suatu jenis (= bentuk) 
yang sama terjelma dalam berbagai individu. Ini tidak berarti bahwa segenap individu tersebut 
bersama-sama hanya dapat mempunyai satu bentuk saja, melainkan bahwa individu-individu ini 
merupakan penjelmaan yang berbeda-beda dari satu bentuk, yang ditinjau dari segi idealnya sama. 
Tetapi dalam kenyataannya setiap makhluk bersifat individual, baik dalam hal bentuknya maupun 
dalam hal materialnya, apabila ditinjau dari segi materialnya. Dengan esensi hendak ditunjukkan 
apa-nya sesuatu (what it is), dan dengan eksistensi hendak ditunjukkan bahwa sesuatu ada (that it 
is).46 Menurut Thomas hanya Allah saja yang tidak mempunyai struktur esensi-eksistensi. Allah sama 
sekali tunggal, tidak majemuk. Allah adalah Akta murni (actus purus), artinya segala potensi sudah 
terealisasikan sehingga Ia adalah sempurna adanya.47 

 Tidak ada kemungkinan (potensi) pada Allah, Allah itu sendiri adalah aktualitas semata-mata. 
Oleh karena itu esensi dan eksistensi yang ada pada Allah adalah identik belaka. Esensi dan eksistensi 
bertindih tepat. Kalau makhluk ciptaan mempunyai adanya, maka Allah itu sendiri adalah adanya.48 
Bertolak dari pemahaman tentang “ada” tersebut, maka Thomas ingin menjelaskan tentang “ada” 
bukan sebatas ada, namun dengan pembuktian secara rasional. 

Secara umum teologi metafisik atau teologi alamiah dapat dikatakan menyelidiki apa yang 
dapat dikatakan tentang Allah, terlepas dari wahyu adikodrati.  Secara  tradisional, 49  ada  dua 
bagian dari teologi metafisik yang dibedakan satu dengan lainnya. Yang pertama adalah yang 
membahas “bukti-bukti” adanya Allah dan yang kedua adalah yang membahas “nama-nama ilahi” (untuk 
mengetahui beberapa sifat Allah).  
______________________________ 

44 Ibid, band. Copleston, op.cit., pp. 331-335  
45 Coplestone, op.cit., pp.  324-327, band. http://www.Thomistic Institute  2001-a.Long.htm 
46 Ibid., pp.  327-335, band. K. Bertens, hlm. 37-38 
47 Resume Gillson tentang prinsip aktualitas Allah dalam pemikiran Thomas demikian: “The principle of the real distinction 

between Act and Potency is one of the most fundamental and far-reaching principles in Thomistic philosophy, having for St. Thomas 
an even wider application than for Aristotle from whom it emanated. The two notions are complementary and practically synonymous 
with “being determined” and “being determinable.” In this context “potency” represents “passive potency,” as distinct from “active 
potency” or “faculty.” It is a principle or aptitude of receiving or becoming. St. Thomas defines it as “principium per quod alicui 
competit ut moveatur vel patiatur ab alio” (Comm. Met., V., lect. 14). The realisation of this aptitude or capability is known as “act.” 
As St. Thomas says: “Just as the action is the complementary perfection of an active potency, so that which corresponds to the 
passive potency, as its perfection and completion, is called act.” (Comm. Sent., I., dist.XLII., qu. I., art. I, ad Im.) In God there is no 
passive capability at all. He is Pure Act, i.e. He has—or more correctly, He is—every possible perfection. But in all other things there 
is passive potency of some kind. In the pure spirit the distinction must be drawn between their “essence,” which has the capability 
of being, and their “existence,” which is the actualisation of that capability. In material beings there is yet a further capability 
resulting from the nature of matter. This may be the capability of coming to be or of passing away, or that of local movement. The 
latter is included in the former, though not necessarily vice versa. Man has both these potencies, but the celestial bodies, the 
potency of whose matter is completely actualised by their form from the first moment of their existence, have only that of local 
motion. In the more detailed application of  “potency” and “act,” as in the distinction between the soul and its faculties, between 
the active and the possible intellect, in short, wherever there is a determination of something hitherto undetermined, the general 
doctrine here given, will serve as a guide. The  scope of  its application  can be seen  in the following dictum:  
Actus et potentia dividunt ens et quodlibet genus entis.” The Philosophy Of ST. Thomas Aquinas from ‘Le Thomisme’, Ed., G.A. 
Elrington  (New Hampshire: Ayer Company, Publishers, Inc., 1989), pp. 78-79 

48 Ibid 
49 Pemikiran yang digagas oleh Agustinis-Neoplatonis, konsep yang berhasil menguasai pemikiran Eropa lebih dari 10 abad. 

Sekalipun Skolastik secara metodis menyimpang dari Augustinus, namun dalam pokoknya banyak mengambilalih pikiran-pikiran 
Augustinus, lihat Hadiwijono dalam penjelasan ‘Patristik Barat’ . 
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Thomas memang berpendapat bahwa rasio insani dapat mengenal adanya Allah, meskipun 
secara tidak langsung melainkan hanya melalui ciptaan-ciptaan. Oleh karena itu ia menolak pembuktian 
yang diberikan oleh Anselmus dengan “argumen ontologis”-nya50 yang bersifat a priori.51 Thomas 
sendiri memberikan lima bukti tentang adanya Allah secara a posteriori 52 yang disebutnya dengan 
“Lima Jalan” (Quinque Viae). 53 

Thomas menjelaskan bukti-bukti tentang adanya Allah dalam karya-karya utamanya yaitu  
Summa54 Theologiae, 55 dan Summa contra Gentiles, kelima bukti tersebut adalah sebagai berikut:  

1.1. Bukti ada Allah sebagai “Penggerak pertama” 
Setiap gerak selalu mempunyai sebab. Segala sesuatu yang bergerak pasti harus digerakkan 

oleh sesuatu yang lain. Hal ini juga berlaku untuk hal-hal yang menggerakkan diri sendiri, karena “hal 
yang menggerakkan diri sendiri” itu pun mempunyai sebabnya. Artinya, ia digerakkan oleh sebabnya 
itu. Gerak-menggerakkan itu tidak dapat berjalan tanpa batas sampai tak terhingga. Harus ada 
penggerak pertama. Penyebab atau penggerak pertama itu adalah Allah.56 Thomas merujuk kepada 
Alkitab dalam Mal. 3:6, Yak. 1:17, Bil. 23:19, Mzm.101:13, 28. 

1.2. Bukti ada Allah sebagai “Sebab berdayaguna yang pertama” 
Di dalam dunia yang diamati ini, tidak pernah ada sesuatu yang menjadi sebab yang 

menghasilkan dirinya sendiri. Karena seandainya hal itu ada, hal yang menghasilkan dirinya sendiri itu 
tentu harus mendahului dirinya sendiri. Hal ini tidak mungkin. Oleh karena itu, semua sebab yang 
berdayaguna menghasilkan sesuatu yang lain. Mengingat bahwa sebab yang berdayaguna itu juga tidak 
dapat ditarik hingga tiada batasnya, kita simpulkan bahwa harus ada sebab berdayaguna yang 
pertama, yaitu Allah. 57  Alkitab dirujuk kembali dalam Rom.1:20. 

1.3. Bukti ada Allah sebagai “Sesuatu yang perlu mutlak” 
Segala sesuatu yang ada di dunia ini dapat saja tidak ada. Jadi, pada saat ini juga bisa jadi tidak ada 
sesuatu. Padahal, apa yang tidak ada hanya dapat mulai berada jika diadakan oleh sesuatu yang telah 
ada. Jika segala sesuatu yang di dunia ini hanya mewujudkan kemungkinan saja,  “ada”  yang  
terakhir  ini  harus  mewujudkan  suatu  keharusan   ( keniscayaan ).   Hal  yang mewujudkan 
suatu keharusan ini “ada-nya” dapat disebabkan oleh sesuatu yang lain atau memang berada sendiri. 
Seandainya ia disebabkan oleh sesuatu yang lain, sebab-sebab itu tidak dapat ditarik hingga tiada 
batasnya. Oleh karena itu harus ada sesuatu yang perlu mutlak, yang tidak disebabkan oleh sesuatu 
yang lain yaitu Allah. 58  

1.4. Bukti ada Allah sebagai “Standard yang benar, yang mulia, yang baik, dsb.” 
Di dunia ini ada hal-hal yang benar atau tidak benar, lebih atau kurang adil, lebik baik atau kurang 

______________________________ 
50 Cara pendekatan umum Anselm disimpulkan dalam ungkapan terkenal yang langsung mendahului argumennya: Credo ut 

intelligam (“Aku percaya supaya aku boleh mengerti”). Bukan bukti dulu kemudian baru percaya. Ini muncul dalam Proslogionnya, ii-iv. 
Brown, hlm. 22-27 

 51 Ibid, “a priori” = tidak menuntut bukti-bukti rasional dan obyektif bagi hal-hal yang kita percayai dengan iman. Allah 
dikenal dalam pengalaman melalui pertemuaan pribadi.  

52 ”a posteriori = berdasarkan pengalaman inderawi”, Henk ten Napel, Kamus Teologi (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000), 
hlm. 37,   

53 Dicendum quod Deum esse quinque viis probari potest (There are five ways in which one can prove that there is a God), 
Summa Theologiae Vol. 2, Q. 2 art. 3, p.13, band. appendix 5, lihat “lima = quinque, jalan = viae, K. Prent, J. Adisubrata, W.J.S. 
Poerwadarminta, Kamus Latin-Indonesia, (Yogya: Kanisius, 1969), hlm. 714, 924  

54 Secara subtansial bukti-bukti adanya Allah ada dalam kedua Summa, namun berbeda dalam eksposisinya. Di dalam 
“Summa Thelogiae” disajikan secara ringkas dan padat (karena ditujukan kepada pemula – lihat dalam prolognya) Gilson, op.cit., p.66   

55 Brown, op.cit., hlm. 28, dalam komentarnya dikatakan bahwa edisi kritis terakhirnya sampai terdiri dari 60 jilid, adalah 
edisi Latin-Inggris…, sebagai “prestasi tertinggi dari sistim teologis Abad Pertengahan…” 

56 Summa Theologiae, op.cit. p.13, 15, lihat appendix 6, band. Pegis, S.C.G., op.cit., pp. 85-95 
57 Ibid., p. 15, lihat appendix 7, band. ibid., pp. 95-96   
58 Ibid., lihat appendix 8 
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baik, dan seterusnya. Untuk menentukan standart kebenaran, keadilan, kebaikan dan seterusnya 
tersebut kita mengukurnya dengan memakai yang terbaik, yang paling adil, dan seterusnya sebagai 
ukurannya. Jadi, adanya yang terbaik diharuskan oleh karena adanya yang kurang baik, yang baik dan 
yang lebih baik. Oleh karena itu harus ada sesuatu yang menjadi sebab dari segala yang baik, yang adil, 
benar, mulia dan seterusnya.Penyebab itu semua adalah Allah.59 Alkitab dirujuk kembali dalam 
Mzm.5:7, Zak. 8:17, Ul. 32:4, Mal.1:3, Hab. 1:13. 

1.5. Bukti ada Allah sebagai yang “Menjadi tujuan akhir” 
Di dunia ini segala sesuatu yang tidak berakal berbuat menuju kepada akhirnya. Ini tampak 

dari cara hal-hal tak berakal itu berbuat, yaitu selalu dengan cara yang sama untuk mendapatkan hasil 
yang terbaik. Jadi memang tidak secara kebetulan bahwa semua itu mencapai akhirnya. Mereka 
memang dibuat begitu. Yang tak berakal itu tidak mungkin bergerak menuju akhirnya jika tidak 
diarahkan oleh tokoh yang berakal, berpengetahuan yaitu Allah.60 
 Kelima bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa Allah itu ada, bahwa ada suatu Tokoh yang 
menyebabkan segala sesuatu dan yang berada karena diri-Nya sendiri. Tetapi disamping itu, manusia 
dapat juga mengetahui sedikit tentang sifat-sifat Allah.  Untuk   itu  Thomas  selanjutnya 
mengembangkan ajaran “Jalan Triganda” (Triplex Via) 61dalam bahasa religius.62 
 Ketiga cara (“jalan”) manusia untuk dapat mengenal Allah itu didasarkan pada pertimbangan 
bahwa antara Allah dan makhluk-Nya terdapat suatu analogia, artinya ada sekaligus kesamaan dan 
perbedaan dalam cara beradanya. Analogia ini bukan mengenai perkara-perkara yang sampingan, 
melainkan mengenai perkara paling hakiki yaitu mengenai ada-nya Allah dan ada-nya makhluk (analogia 
entis).63 Di satu pihak analogia ini menunjuk kepada adanya jarak tak terhingga antara Allah dan 
makhluk, di lain pihak analogia ini juga menunjukkan bahwa para makhluk itu sekedar menampakkan 
kesamaannya dengan Allah. Berdasarkan analogia entis ini Thomas melukiskan ketiga jalan yang harus 
ditempuh bila hendak memperoleh pengetahuan tentang Allah. 64 

1) Via Affirmativa (positif) 
Karena segenap ada yang tercipta dalam arti tertentu berpartisipasi dengan Ada yang tidak 

tercipta, maka segenap kebaikan positif yang terdapat pada makhluk dapat dikatakan berasal dari 
Al-Khalik. Mengingat analogia entis, yang mana berarti bahwa ada kesamaan antara Allah dan makhluk 
(Allah memberikan kebaikan-Nya juga kepada makhluk), dapat dikatakan bahwa segala yang bersifat 
baik pada makhluk dapat dikenakan juga kepada Allah. Hal ini juga diperjelas oleh Thomas dengan 
memberi referensi Alkitab pada Kej. 1:26; Yes. 40:18. 65  

2) Via Negativa 
Melalui jalan tersebut sudah jelas – justru berdasarkan analogia tentang ada yang berarti  

______________________________ 
59 Ibid., p. 15, 16, lihat appendix 9, Band. Summa Contra Gentiles, pp. 275-304     
60 Ibid., p. 16, lihat appendix 10 
61 Ibid., p. 19, lihat K. Prent, op.cit., “triplex = tiga ganda, lapisan, macam,”, hlm. 884 
62 ”Aquinas mengembangkan pengertian penting mengenai bahasa religius. Ia merumuskan tiga macam bahasa: “univok”, bila 

dua kata digunakan dengan arti sama…, “ekuivok”, bila dua kata digunakan dalam arti yang sama sekali berbeda…, “analog”, bila dua 
kata mempunyai kemiripan makna karena partisipasi…”, Linda Smith dan William Raeper, op.cit., hlm. 50   

63 Hadiwijono, op.cit, hlm. 109, band. Poedjawijatna, Logika (Jakarta: Bina Akasara, 1985), hlm. 40-42   
64 Pegis., op.cit., p. 96-158, band. poin ‘De modo quaerendi circa existentiam Dei et de conceptu, sub quo existentia Dei 

demonstranda est’. dan ‘Demonstratur existentia entis absoluti’ dalam  Theologia Naturalis, by Walter Brugger (Pullach Bei 
Munchen: Berchamanskolleg Verlag, 1959), pp. 21-24, ‘God and His Creatures’, My Way of Life – Poket Edition of St. Thomas – The 
Summa Simplified for Everyone Part. I, by Walter Farrel and Martin J. Healy (Brooklyn: Confraternity of  the Precious Blood, 
1952), pp. 1-13, The Summa Theologica, I, Question 3, Benziger Bros. edition, 1947 from The Christian Classic Ethereal Library at 
Calvin College, 2000 (on disc).    

65 Ibid., I. 96-97, 29, lihat L.A.I. 2001, “Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita”, “Jadi dengan 
siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia?”   
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kesesuaian serta keperbedaan dalam hal-hal yang sama – bahwa segala sesuatu yang ada pada makhluk 
harus diingkari ada pada Tuhan. Dengan kata lain mengingat bahwa analogia entis pun 
mengimplikasikan adanya perbedaan antara Allah dan makhluk, bahwa segala yang ada pada makhluk 
tidak berada pada Allah dengan cara yang sama. 66 

3) Via Eminentiae 
Dalam jalan ini kebaikan ciptaan terdapat pada Tuhan dengan cara yang mutlak melebihi 

kabaikan ciptaan tersebut. Dengan demikian apa yang baik pada makhluk tentu berada pada Allah 
dengan cara yang jauh melebihi keadaan para makhluk, bahkan tak terhingga jauhnya kelebihan 
tersebut. 67 

2. Kosmologi Metafisik 
 Pokok penelitian Thomas kali ini adalah dunia. Dalam hal ini, yang hendak kita bicarakan 
sehubungan dengan filsafat Thomas adalah ajarannya yang seimbang mengenai penciptaan.  
 Ajarannya berorientasi pada konsep partisipasi atau hal mengambil bagian. Pemikiran ini 
mempunyai peranan yang sentral dalam seluruh metafisika Thomas. Pendirian Thomas yaitu segala 
sesuatu yang diciptakan mengambil bagian dalam adanya Allah. 68 Apabila alam semesta dicipta oleh 
Tuhan dan karenanya bukan Tuhan itu sendiri, timbul pertanyaan mengenai bagaimanakah sifat hakiki 
ada yang dipunyai oleh alam semesta. Jika Tuhan merupakan Sang Pencipta   dan   alam  semesta  
sebagai  makhluk  yang  diciptakan,  maka  dari  manakah  tampak pemilahan di antara mereka? 
Penciptaan berarti ambil bagian dalam adanya Tuhan. Tetapi ambil bagian ini tidak bersifat 
kuantitatif, seakan-akan setiap makhluk ciptaan mewakili sebagian alam Ketuhanan. Ambil bagian ini 
sekedar berarti bahwa terdapat analogia tertentu antara Pencipta dan yang tercipta. Sang Pencipta 
sudah pasti membagi-bagikan kebaikannya sendiri kepada yang dicipta-Nya. Analogia berarti 
kesesuaian serta keperbedaan dalam hal-hal yang sama. Dalam hal ini analogia tidak menyangkut 
sifat-sifat tambahan, melainkan yang paling hakiki, yaitu Tuhan ada dan alam semesta ada. Ini berarti 
bahwa terdapat jarak tak terhingga, namun dengan sesuatu cara tertentu makhluk ciptaan ambil 
bagian dalam ada Tuhan. 69 Di manakah terdapatnya ambil bagian dalam diri Tuhan ini? Pada tingkat 
pertama terdapat pada adanya makhluk itu sendiri sebagai makhluk. Dan sebagai yang-ada makhluk 
itu niscaya sama-sama mempunyai transendentalia segenap ada: kesatuan, kebenaran dan kebaikan. 
Sejauh merupakan makhluk, setiap makhluk adalah satu, benar dan baik. Namun dengan demikian 
timbul pertanyaan yang polemis, yaitu jika demikian halnya, maka dari manakah terlihat perbedaan 
antara ada Tuhan yang tidak dicipta dengan ada alam semesta yang tercipta. Perbedaan ini terletak 
pada: Tuhan adalah ada dan makhluk mempunyai ada. Dengan kata lain: dalam diri Tuhan eksistensia 
dan esensia tumbuh sepenuhnya; sebaliknya dalam diri makhluk terdapat pemilahan metafisik antara 
eksistensia dengan esensia. Keterpilahan metafisik tidak berarti dapat terbagi-bagi secara fisik, 
melainkan bahwa esensia makhluk ciptaan tidak mencakup eksistensinya. Dengan demikian ada yang 
tercipta berarti secara metafisik ada yang terdiri dari eksistensia dan esensia. 70 

 
______________________________ 

66 Ibid., p. 138 – 147, band Hadiwijono, op.cit., hlm. 108  
67 Ibid., p. 147 – 158, band ibid 
68 Hal ini masih berkaitan dengan metafisikanya, secara khusus mengenai bukti adanya Allah (tiga jalan pertama) kemudian 

melahirkan pemikiran bahwa apa yang ada di dunia tidak dapat dilepaskan dari adanya Allah. 
69 Summa Theologiae, op.cit., lihat appendix 6-8, band Pegis, II, pp. 115-168 
70 Ibid 
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Thomas juga mempertahankan bahwa Allah bebas dalam menciptakan dunia. Dia 
mengemukakan ajaran tentang creatio ex nihilo, penciptaan “dari yang tidak ada”. Jadi pada awal 
mulanya tidak terdapat dualisme antara Tuhan (kebaikan) dengan materia (keburukan), seperti yang 
dikatakan oleh segala bentuk gnostisisme. Karena segala sesuatu timbul oleh penciptaan dari Tuhan, 
maka segala sesuatu juga ambil bagian dalam kebaikan Tuhan; berarti bahwa juga alam material 
mempunyai bentuk kebaikannya sendiri. Dengan ajaran ini Thomas hendak menekankan dua hal 
sebagai berikut ini. Pertama, dunia tidak diadakan dari semacam bahan dasar yang sudah tersedia, 
entah bahan itu Allah sendiri (menentang panteisme) atau pun bahan itu merupakan sebuah prinsip 
kedua di samping Allah (menentang dualisme). Ciptaan-ciptaan menurut adanya tergantung pada Allah, 
dan bukan menurut salah satu aspeknya saja. Kedua, penciptaan tidak terbatas pada satu saat saja 
seakan-akan sesudah saat itu dunia tidak lagi bergantung pada Allah Pencipta. Sebaliknya, penciptaan 
adalah perbuatan Allah yang terus-menerus (creatio continua atau conservatio). Dengan perbuatan 
penciptaan itu Allah terus-menerus menghasilkan dan memelihara segala yang bersifat sementara. 
Ciptaan yang tidak dapat memberikan penjelasan tentang diri sendiri hanya dapat memperoleh 
penjelasan terakhir dalam diri Tuhan, yang niscaya ada dan karenanya tidak membutuhkan penjelasan 
dari luar diri-Nya. Jadi Tuhan menciptakan alam semesta serta waktu dari keabadian. Itulah 
sebabnya gagasan penciptaan tidak bertentangan dengan alam abadi. 71   
 Segala sesuatu diciptakan menurut bentuknya atau idea-nya yang berada dalam roh Allah. 
Idea-idea tersebut bukan berada di samping Allah melainkan identik dengan Dia. Idea tersebut 
adalah satu dengan hakikat-Nya. Namun ini tidak berarti bahwa dunia sudah ada sejak kekal. Dunia 
ada awalnya. Secara filosofis memang tidak mustahil bahwa dunia diciptakan dari kekal. Hanya saja, 
filsafat tidak dapat membuktikan bahwa dunia mempunyai permulaan dalam waktu. Atas kesaksian 
Kitab Sucilah kita tahu bahwa dunia mempunyai permulaannya. 72  

 
 
3. Antropologi 

 Dengan keterangan eksistensi, esensi, materi dan bentuk di atas, dapatlah juga hakekat 
manusia ditentukan lebih lanjut. Cabang ketiga dari metafisika khusus adalah antropologi atau 
filsafat manusia.73 Di bidang ini Thomas menekankan bahwa di atas segalanya manusia merupakan 
suatu kesatuan, suatu substansia yang terdiri dari bentuk (= jiwa) dan materia (= raga). Dengan 
demikian jiwa bukanlah suatu substansi tersendiri, tetapi di antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
manusia ada yang mengatasi ragawinya, seperti berpikir dan berkehendak. Thomas mengajarkan 
bahwa nisbah antara jiwa dan tubuh manusia harus dilihat sebagai hubungan antara bentuk  (jiwa) 
dan materi (tubuh), atau hubungan jiwa dan tubuh tersebut juga dapat dilihat dalam hubungan antara 
perealisasian (aktus) dan bakat (potensi). Jadi, manusia itu satu substansi saja. Satu substansi 
sedemikian rupa sehingga jiwalah yang menjadi bentuk badan (anima forma corporis). Dengan kata 
lain, jiwalah yang membuat tubuh menjadi realitas. 74 
 

______________________________ 
71 Ibid., Ia Q. 44-46, band. Pegis, op.cit. II pp. 11-14, 54-64, 79-82, 109-111   
72 Ibid., band. Bertens, op.cit., hlm. 36-37 
73 Sumaryono, op.cit., hlm. 11   
73 Pegis, op.cit. II pp. 168-191 
74 Ibid. 
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 Jiwa menjalankan aktivitas-aktivitas yang melebihi sifat badani belaka. Aktivitas itu adalah 
berpikir dan berkehendak. Keduanya itu merupakan aktivitas rohani. Karena aktivitasnya bersifat 
rohani, maka jiwa pun harus bersifat rohani. Ini sesuai dengan prinsip agere sequitur esse yang 
artinya cara bertindak itu sesuai dengan cara beradanya. Karena jiwa bersifat rohani maka setelah 
manusia mati jiwanya akan terus hidup. Dengan kesimpulan ini maka Thomas mempertahankan adanya 
kekekalan jiwa. 74 Namun ini tidak menghilangkan kenyataan, bahwa setiap perbuatan dalam hidup kita 
ini – juga perbuatan berpikir dan perbuatan berkehendak – merupakan perbuatan substansia dalam 
keseluruhannya, perbuatan yang “aku” lakukan, yaitu yang dilakukan oleh kesatuan jiwa dan raga 
(tubuh berjiwa dan jiwa bertubuh). Jadi yang berpikir bukan akalku, yang melihat bukan mataku, 
melainkan aku yang berpikir dan aku yang melihat. Menurut Thomas, setiap perbuatan - termasuk juga 
kegiatan berpikir dan berkehendak – adalah perbuatan dari segenap pribadi manusia. 75 
 Thomas mengajarkan bahwa setelah kematian jiwa akan hidup terus dalam wujudnya sebagai 
bentuk. Ini berarti bahwa jiwa tetap mempunyai keterarahan kepada badan (materi). Kesatuan 
manusia ini mengandaikan bahwa tubuh manusia hanya dijiwai oleh satu bentuk saja, yaitu bentuk 
rohani. Bentuk rohani inilah yang sekaligus membentuk hidup lahiriah dan batiniah manusia. Jiwa yang 
satu ini mempunyai lima daya yaitu: daya vegetatif, merupakan daya yang berhubungan dengan 
pergantian zat dan pembiakan; daya sensitif, merupakan daya yang berhubungan dengan keinginan; 
daya yang menggerakkan; daya untuk berpikir; daya untuk mengenal. 76 
 Untuk dapat berpikir dan mengenal, dalam diri manusia tersedia akal dan kehendak. Menurut 
Thomas, akal adalah daya tertinggi dan termulia dari manusia. Akal lebih penting dari pada kehendak 
karena yang benar (kebenaran) itu lebih tinggi daripada yang baik (kebaikan). Oleh karena itu juga, 
mengenal adalah perbuatan yang lebih sempurna dari pada menghendaki. 77 
 Pandangan Thomas mengenai pengenalan ini berhubungan erat sekali dengan pandangannya 
tentang nisbah antara jiwa dan tubuh. Pada dirinya sendiri jiwa bersifat pasif, baik dalam pengenalan 
inderawi maupun dalam pengenalan akali. Pelaku atau subjek dalam pengenalan adalah kesatuan jiwa 
dan tubuh yang berdiri sendiri. Proses pengetahuan berlangsung dalam tingkatan sebagai berikut: 
 Yang  pertama adalah  pengetahuan  pada  tingkat  inderawi. Pengetahuan pada tingkat 
ini bertitik pangkal pada pengalaman inderawi, lewat benda-benda yang ada di luar. Penginderaan 
dengan daya-daya indera ini akan menghasilkan gambaran-gambaran yang diberikan kepada akal.78

 Yang kedua adalah pengetahuan pada tingkat akali. Menurut Thomas, akal pada dirinya 
sendiri hanyalah seperti sehelai kertas yang  putih polos. Akal tidak mempunyai idea-idea sebagai 
bawaannya. Sasaran pengenalan akal diterima dari luar melalui gambaran-gambaran inderawi. 
Gambaran-gambaran tersebut secara potensial memiliki hakekat benda yang diamati. Hakikat dari 
benda berjasad itulah yang menjadi sasaran akal. Dengan cara abstraksi, jiwa menarik hakikat benda 
yang diamati tadi dari gambaran-gambaran yang telah diberikan oleh pengamatan inderawi. Hakikat 
itu kemudian diubah  menjadi suatu bentuk yang dapat dikenal. Pengetahuan terjadi jika akal 
berhasil memungut bentuk itu dan berhasil mengungkapkannya. Jadi, pengetahuan akali ini tergantung 
kepada benda-benda yang diamati oleh indera. 79 

______________________________ 
75 Ibid. 
76 Ibid., band. Hadiwijono, op.cit., hlm. 110-111 
77 Ibid., pp. 333-334 
78 Ibid., pp. 210-215 
79 Ibid., pp. 227-232 
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Karenanya tidak ada satu pengetahuanpun yang tidak dengan sesuatu cara tertentu bertitik 

tolak dari alat-alat inderawi. Segenap pengetahuan akali terjadi oleh abstraksi dari pengetahuan 
inderawi. Abstraksi pertama menghilangkan ciri-ciri individual benda-benda, dan secara demikian 
memungkinkan adanya ilmu pengetahuan alam. Abstraksi kedua hanya menyisakan kuantitas 
benda-benda, dan dengan demikian memberikan cara berpikir matematika. Abstraksi ketiga hanya 
menyisakan sifat ada benda-benda, dan dengan demikian merupakan titik tolak metafisika. Karena 
ilmu pengetahuan ini juga mengabstraksikan hal-hal yang spesifik-material, maka dimungkinkan untuk 
berpikir mengenai Tuhan. 80 
 Pengetahuan mengenai jiwa diperoleh dengan jalan mengadakan refkelsi atas pikiran kita 
sendiri. Pengetahuan ini mengarah ke dalam, namun yang titik tolaknya juga terdapat pada 
pengetahuan inderawi. Pikir merupakan kemampuan tertinggi manusia, yang mempunyai idaman 
terakhir mengetahui Kebenaran, yaitu dengan menatap Tuhan. Karena juga Tuhan sebagai akta murni 
(= actus purus) dalam tingkat pertama merupakan pemikiran mengenai Diri Sendiri, pemikiran tentang 
pemikiran atau merupakan kebenaran itu sendiri. 81  
 Kemampuan rohani manusia yang kedua ialah kehendak. Sebagaimana halnya akal berdasar 
sifatnya terarah kepada apa yang benar, demikian pula kehendak berdasar sifatnya mengarah kepada 
apa yang baik. Namun ini tidak berarti bahwa kehendak niscaya mengarah kepada sesuatu, apabila 
sesuatu itu dipandangnya baik. Karenanya kehendak dapat mengorbankan kebaikan yang lebih dalam 
demi kenikmatan sementara. Kemungkinan untuk memilih di antara berbagai bentuk kebaikan 
tersebut menimbulkan kebebasan memilih. Tetapi yang lebih mendasar dibanding kebebasan memilih 
ini ialah kebebasan yang ditemukan oleh kehendak untuk mencapai kebaikan tertinggi. Kebaikan 
tertinggi yang hendak dicapai kehendak itu ialah Kebaikan itu sendiri, yaitu Tuhan. Ketika mengarah 
kepada Tuhan itulah kehendak menemukan kebebasan batiniahnya. Karenanya kebebasan memilih 
merupakan sekedar jalan untuk mewujudkan kebebasan batiniah. 82 
 Demikianlah arah terakhir yang dituju oleh akal dan kehendak jatuh bertepatan. Kehendak 
mencari sesuatu yang baik sepenuhnya dan akal mencari sesuatu yang benar sepenuhnya, dan baik 
Kebaikan sepenuhnya maupun Kebenaran sepenuhnya merupakan sekedar nama-nama lain untuk Tuhan. 
Selain itu akallah yang harus memandu kehendak tentang apakah kebaikan sepenuhnya itu. Karena 
Tuhan adalah roh dan hanya dapat agak didekati oleh akal dan bukannya oleh  naluri atau alat-alat  
inderawi. Tetapi  sebaliknya  kehendaklah  yang  harus mendorong akal agar tetap mengarah 
kepada Tuhan, karena alat-alat inderawi serta nafsu-nafsu kita senantiasa berusaha untuk 
membelokkan keterarahan ini. 83 
 
 

______________________________ 
80 Ibid., pp. 232-258 
81 Ibid. 
82 Ibid., pp. 323-342 
83 Ibid. 
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 Dari sini tampak bahwa partisipasi manusia dalam Ada Tuhan merupakan partisipasi yang 
bersifat khusus. Manakala segenap makhluk karena diciptakan oleh Tuhan berpartisipasi dalam Ada 
Tuhan, maka di satu pihak manusia menjadikannya sebagai titik tolak, di lain pihak sebagai tugas. 
Karena akalnya mengarah kepada yang-benar dan kehendaknya mengarah kepada yang-baik, maka ia 
akan lebih banyak berpartisipasi dalam Ada Tuhan, apabila akalnya lebih banyak mengarah kepada 
kebaikan. Sesungguhnya kebenaran dan kebaikan itu ada, artinya segenap kebenaran dan kebaikan 
berpartisipasi dalam Kebenaran serta Kebaikan Ada Ilahi.   
 Inilah makna terdalam segenap upaya ilmiah serta susila dan penilaian positif dari hal-hal 
duniawi. Hal-hal yang duniawi mempunyai tatanannya sendiri. Tugas ilmu pengetahuan ialah untuk 
mengetahuinya dan tugas moral ialah untuk memeliharanya. Melalui pemikiran sedemikian, berikutnya 
Thomas “menyentuh” dunia moral manusia. 

 
4. Etika 

 
 Selaras dengan moralitas manusia yang “disentuh” Thomas membuka ajarannya yang lain yang 
masih merupakan bidang antropologi adalah ajaran mengenai etika. Ajaran etika Thomas sesuai 
dengan ajarannya mengenai manusia. Menurutnya, moral, baik moral individual maupun moral sosial, 
dijabarkan dari cara manusia diciptakan oleh Tuhan, dari kodratnya, karena menurut kodratnya 
manusia merupakan makhluk sosial.84 Adalah penting sekali bagi tujuan akhir individual manusia, yaitu 
untuk menatap Tuhan, bahwa tidak hanya individualnya sendiri yang mengarah  kepada  tujuan 
tersebut, melainkan bahwa  seluruh masyarakat ditata  menurut  syarat- syarat kodrat manusia, 
artinya ditata sedemikian rupa agar turut membantu menundukkan segenap nafsu kepada akal dan 
kehendak. Sesungguhnya tidak ada nafsu yang pada dasarnya buruk; bahkan pada dasarnya cenderung 
baik. Tetapi dapat menjadi buruk, apabila melanggar batas wilayahnya dan tidak menopang akal serta 
kehendak, melainkan sebaliknya menyelewengkan akal dan kehendak dari keterarahannya yang hakiki. 
Dengan demikian idaman moral ialah sama sekali bukan untuk mematikan nafsu, melainkan mengatur 
nafsu agar bekerja sama secara positif untuk mewujudkan kemanusiaan. 85  
 Tetapi tetap terdapat kemungkinan dan bahkan merupakan kenyataan sehari-hari bahwa ada 
keburukan. Penataan secara yang diidamkan terhadap nafsu, kehendak serta akal dapat dicapai hanya 
oleh sejumlah kecil manusia. Apakah keburukan ini, jika-seperti yang kita katakan-asas keburukan itu 
sendiri tidak ada, melainkan segala sesuatu berasal dari Tuhan? Apakah kita harus mengatakan bahwa 
keburukan berasal dari Tuhan? Kedua macam penyelesaian ini tidak dapat diterima. Keburukan itu 
tidak ada dan karenanya tidak mempunyai kedudukan yang terlepas dari Tuhan, dan Tuhan juga bukan 
Penciptanya. Keburukan ialah sekedar tidak terdapatnya kebaikan, yang seharusnya ada (absentia 
boni debiti). Ini berlaku bagi keburukan yang mana saja, baik bagi keburukan fisik (hidup kekurangan, 
penyakit, dan sebagainya) maupun bagi keburukan moral, dosa. 86 
 

______________________________ 
84 Summa Theologiae, op.cit., Ia, IIae, Question 18-21 
85 Ibid., band. My Way of Life, op.cit., dalam pokok “Happines and Morality”  
86 Ibid., Ia. Question 48-9, band. appendix 4, www.Thomistic Institute, op.cit., Long  
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 Jika kenyataan hal-hal yang tercipta justru merupakan keadaan ikutnya ambil bagian dalam 
ada Sang Pencipta, maka bukankah dapat disimpulkan bahwa Tuhan tentu secara langsung kita ketahui 
dan karenanya setidak-tidaknya pengetahuan tentang Tuhan tidak bersangkut-paut dengan  
alat-alat  inderawi?  Melalui kenyataan  bahwa  ada  yang tercipta  berarti  ambil bagian dalam  
Ada  yang  tidak tercipta memang dapat disimpulkan bahwa ini merupakan titik pusat bagi pemikiran 
metafisik, namun tidak berarti bahwa ini juga merupakan titik tolak untuk mengetahui. Ada kita 
sebagai keadaan ambil bagian pertama-tama kita ketahui melalui refleksi. Pengetahuan kita yang 
pertama ialah pengetahuan tentang dunia inderawi dan sekaligus pengetahuan tentang diri kita 
sebagai manusia yang tahu. Tuhan baru kita ketahui, ketika kita meminta penjelasan atas dunia ini dan 
atas diri kita. Pembuktian secara ontologia dari Santo Anselmus harus ditolak, karena tidak sah 
meloncat dari tatanan pikir ketatanan ada. Pembuktian mengenai Tuhan hanya dapat bersifat a 
posteriori yang sudah diajukan Thomas di atas.  
 Demikianlah garis-garis besar sintesis Thomas, yang dibangun dalam suatu perjuangan yang 
tiada henti untuk mencapai pemuasan teologi secara natural. 
 
 
 

Sebastian K. Marpaung 
                              Gembala GIII Oarai 
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Perkenalan  
 

 
Saya, Tonny R.N. Massie lahir di Langowan, Sulawesi Utara pada tanggal 20 Januari 1980 

dengan jumlah bersaudara dua, saya anak pertama. Orang tua bekerja menjalankan usaha kecil di kota 
Manado. Masuk studi Teologia di STT ATI Anjungan, Pontianak-Kalimantan Barat Juli 2008, dan 
menyelesaikan studi sebagai Sarjana Theologi yang di wisuda pada tanggal 25 Januari 2014. Sebelum 
mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan (pelayanan penuh), setelah lulus sekolah perikanan di 
Bitung (SMA sederajat) Mei 1997, pada tahun yang sama saya bekerja sebagai pelaut kapal ikan 
Jepang selama 5 tahun yang beroperasi di luar Indonesia.  

Sekarang ini saya melayani sebagai asisten gembala GIII Wilayah Chubu Kansai di GIII 
Wilayah Hamamatsu sejak September 2014 sampai sekarang. Visi saya menjangkau orang-orang yang 
tidak percaya sebanyak mungkin, menjadi percaya dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Misi saya 
memberitakan Injil melalui misi sosial holistik khususnya kepada anak-anak pedalaman, yang masih 
tertinggal dan yang masih hidup dalam kepercayaan agama suku, kemudian memuridkan mereka untuk 
menjadi pemberita Injil di berbagai bidang. Terima Kasih.   
 
 

 
 
Pdm. Tonny R.N. Massie 

Asisten Gembala GIII Wilayah Kansai di GIII Hamamatsu 
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Foto-Foto Kegiatan Gereja-Gereja Wilayah 
GIII TOKYO 
Ibadah Tahun Baru GIII Tokyo dan Gereja Megumi      Ibadah Padang Kaum Ibu        Ibadah Padang Keluarga di Shinjuku Gyoen 

            

Ibadah Paskah Sekolah Minggu                  Ibadah Paskah Aomori            Seminar Keluarga 

        

PA Ibu Nishi Tokyo                       Penghargaan Anak Rajin Sekolah Minggu   Perayaan Hari Bapak 

                 

PA Pemuda Kawaguchi               Penampilan Vokal Grup pada Jambore       Indonesian Night bersama OCC 

      

Pentahbisan Pdm. Tonny Massie    HUT Sederhana GIII Tokyo ke-25             Persekutuan Malam Natal 25 Desember 
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GIII AICHI 
Pendalaman Alkitab Wilayah Toyota            Selesai Ibadah Minggu          Rekreasi Anak Sekolah Minggu di Kodomo no Kuni 

      
Ibadah penginjilan untuk orang Jepang          Ibadah minggu GIII Aichi                  Ibadah ulang tahun sekolah minggu 

( Kaum Kasih Allah -KKA) 

          
PA orang Jepang yang sudah percaya   Penginjilan ke orang Jepang di Nishio Eki   Pelayanan Kasih orang jepang yang hadir setelah Penginjilan 

dan yang aktif ibadah minggu  

      
Natal GIII Aichi, 7 Desember 2014 
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GIII SUZUKA 
Bersama Pdt. Yakob Tomatala             Kunjungan ke rumah jemaat GIII Suzuka 

   

Natal dan HUT Ke-16 

   
 

 

GIII HAMAMATSU 
Pelayanan pak Ayub 2013                             Peneguhan hamba Tuhan yang baru 7 September 2014 

                  

Hut GIII Hamamatsu ke-11 
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GIII MINAMI IBARAKI 
PA Umum  

  
HUT KE-11 Dan Perayaan Paskah 

   
Kebaktian Padang Musim Gugur 

  
Natal 14 Desember 
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GIII OARAI 
Ibadah Tutup dan Buka Tahun            Ibadah Misi Ev. Belman S.         Seminar Keluarga oleh Dr. Andrew 

    
Kunjungan Perdana Fukushima        Kunjungan Perdana Daigo             Ibadah 17 Agustus Pdt. Yakob Tomatala 

    
Kebaktian Paskah Di Padang                                      Kebersamaan Di Pantai 

  
HUT KE-21                                                Natal Jemaat 7 Desember  
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GIII OSAKA 
Ibadah Minggu 13 Juli                                 Kesaksian dan perpisahan sdr Abraham           

         
Ibadah dilayani pdt Yakob Tomatala        Ibadah dilayani pdt Henry Mimbar 

              
PA Kishiwada     Latihan vokal grup Jambore         PA di rumah ibu Chika 

      

PA Tsuruhashi di rumah ibu Lina            PA Gabungan di Nara 
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GIII GUNMA 
Kaum Pemuda-pemudi   Camp Pemuda-Pemudi  

 
Persekutuan Kaum Ibu           Ibadah Padang          Ibadah Paskah 

  
Ibadah Natal dan HUT ke-14 

 
Persekutuan perdana Niigata  Kesaksiaan pujian di Niigata         Kesaksian anggota persekutuan 

 
Perayaan Natal persekutuan Niigata 
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