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BAB II

IMAM DAN KETAATAN

2.1 Imam

2.1.1 Istilah Imam

  Secara etimologis kata imam yang biasa digunakan selama ini merupakan terjemahan

dari bahasa Inggris yakni priest. Merujuk pada terjemahan Inggris, nampaknya ada

ambiguitas dalam term priest ini, karena term ini berasal dari kata bahasa Yunani,

presbuteros yang berarti ”penatua”. Dalam Yudaisme para penatua adalah orang awam dan

tidak dianggap sebagai seorang imam. Oleh karena itu, lebih tepat bila term priest ditilik

sebagai padanan bahasa Inggris bagi kata Ibrani yakni kohen, kata Yunani hiereus dan kata

Latin sacerdos. 

Dalam sejarah dan fenomenologi agama disepakati bahwa imam adalah orang yang

dikhususkan bagi tugas-tugas religius terutama yang berkaitan dengan ibadat umum. Selain

itu, dalam perkembangan sejarah Gereja Katolik dan Gereja-Gereja Timur, para imam adalah

orang-orang yang mendapatkan kuasa untuk memulai tugas sucinya dalam upacara tahbisan

dengan menerimakan pengurapan Sakramen Imamat. Melalui Sakramen Tahbisan mereka

diberi kuasa untuk mewartakan Sabda Allah, menguduskan umat Allah dan memimpin umat.

Imam adalah orang-orang yang dikhususkan bagi tugas religius, terutama yang berkaitan

dengan ibadat dan perayaan Ekaristi. Imam adalah perantara Allah dan manusia. Tugasnya

mempersembahkan doa dan korban atas nama umat.

2.1.2 Imamat dalam Kitab Suci
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 Imamat dalam Gereja Katolik adalah suatu realitas hidup yang mengandung misteri

yang tidak pernah habis dibahas dan digali lebih lanjut serta dihayati. Namun gambaran yang

jelas tentang imamat tidak terlepas dari dasar refleksi Alkitabiah yang adalah salah satu dasar

iman  Kristiani. Karena itu perlu dilihat gambaran imamat di dalam Kitab Suci

2.1.2.1 Imamat Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama

 Kitab Suci Perjanjian Lama merupakan refleksi teologis manusia atas karya

penyelamatan Allah terhadap umat manusia yang terlebih khusus dialami oleh bangsa Israel.

Kita Suci Perjanjian Lama erat kaitannya dengan Bangsa Israel. Keselamatan yang dijanjikan

Allah ini memiliki orientasi agar bangsa Israel mengabdi Allah asal mula semesta, agar umat

yang dipilih menjadi milik-Nya secara istimewa dan menampilkan kekuatan Allah yang hadir

di tengah umat, agar umat berkembang dalam relasi intim dengan Allah.

 Pengertian dan kehidupan imam dalam Perjanjian Lama sangat dipengaruhi oleh

perjalanan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel sangat mewarnai gagasan dan kehidupan

imam. Dalam tradisi tua di Israel, setiap kepala keluarga atau kepala suku berhak

menjalankan fungsi imamat. Fungsi tersebut selalu diwariskan kepada keturunannya dan

dihubungkan dengan beberapa keluarga imam mulai dari Yonatan bin Gerson bin Musa di

Dan (Hak 18:30). Fungsi imamat kepala suku atau kepala keluarga dalam hal ini adalah

mempersembahkan korban kepada Allah (bdk. Kej 22:2, 31:54). 

Dalam perkembangan selanjutnya, keluarga imam Musa tidak diterima dalam  barisan

para imam. Yang diterima hanyalah keturunan imam Eli yang pada akhirnya diteruskan oleh

keluarga Harun dari suku Lewi, sebagaimana yang diperintahkan Yahwe kepada Musa untuk

memberkati suku Lewi (Ul 33:8-11) dan secara khusus saat pentahbisan imam Harun dan

anak-anaknya (Bil 8: 1-9, 24). Kemudian keluarga Harun dari suku Lewi menjalankan fungsi



3

imamat bagi bangsa tersebut. Sejak zaman Raja Salomo hanya keturunan Zadok yang boleh

menjalankan tugas imamat di Bait Allah. Fungsi-fungsi yang lebih rendah dikerjakan oleh

para Lewit.

 Perjanjian Lama menekankan  pemisahan antara imam dari umat. Imam disucikan

bagi Allah karena itu mereka tidak boleh setara dengan umat. Untuk memisahkan hal ini,

maka dibuat upacara pentahbisan. Upacara pentahbisan dengan cara ‘mandi’ merupakan

simbol di mana seorang imam menghapuskan diri dengan dunia. Ia akan mengenakan pakaian

khusus dan dandanan suci. Sesudah itu ia akan diurapi dengan minyak, dibubuhi beberapa

kali dengan darah korban (Kel 29, Im 8-9). Menjadi imam besar berarti dipilih untuk menjadi

lain, terpisah dari yang lain dan berada pada tingkat yang lebih tinggi. Imam besar inilah yang

berhak masuk ke dalam tempat Kudus di Bait Allah untuk mempersembahkan korban  (Im

7:29-31) demi penghapusan dosa dan keselamatan bangsa (Im 3-4). Yang dipersembahkan

adalah lembu sapi atau kambing domba (Im 1:2).

 Dalam horizon tradisi inilah, umat Israel membangun suatu anggapan bahwa jabatan

imam adalah jabatan yang bergengsi yang harus diperebutkan, khususnya dalam kaitan

dengan kekuasaan politik. Dengan itu, para imam cenderung memisahkan diri dari umat yang

dipimpin. Perjanjian Lama menyatakan bahwa imam adalah suatu golongan khusus yang

bertugas melambungkan doa sebagai perantara, menjalankan ibadah di Kenisah dan

mengajarkan Taurat kepada umat. Di antara tugas yang dijalankannya, seorang imam

pertama-tama adalah seorang pribadi yang ditahbiskan untuk tugas kultus Ilahi. Inilah fungsi

khusus dan esensial dari imamat yang selalu eksis dalam sejarah agama-agama, yaitu

menghubungkan  manusia dengan Yang Ilahi dan Yang Ilahi dengan manusia.
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 Dalam Perjanjian Lama imamat mempunyai peranan sangat penting bagi kehidupan

bangsa Israel, khususnya dalam hubungan dengan peribadatan. Di dalam Ul 33:8-10 dapat

diperoleh gambaran secara puitis tentang peranan dasar imamat Israel yang kiranya

didasarkan atas prioritas yaitu:

1. Di tempat suci imam menafsirkan Urim dan Tumim yaitu undian suci untuk menerangkan

kehendak Yahwe dalam situasi konkret (bdk, 1 Sam 14:41). Umat Israel pergi ke tempat suci

untuk mencari kehendak Yahwe. Imam menjadi sarana bagi umat untuk menemukan

kehendak Yahwe itu. Pernyataan kehendak Yahwe menjadi penting dalam hubungan tersebut.

2. Mengajarkan dan mewartakan Taurat kepada sesama (bdk Yer 18:18, Mal 2:6). Para imam

menyimpan kumpulan hukum Taurat (bdk, Ul 12-26). Hukum tidak saja dilihat sebagai

peraturan belaka melainkan juga sebagai rumusan semangat dan anjuran hidup (bdk. Ul

30:11-14) yang menyentuh misteri pengalaman batin. Imam berperan sebagai pewarta

pengalaman batin tersebut (Mal 2:7-8).

3. Membawakan korban dan persembahan ibadat yakni mengantar orang sampai kepada Allah

yang disembah. Imam mempunyai peranan sebagai jembatan-Nya. Selain itu masih terdapat

beberapa peranan seperti menjadi petugas Kenisah (bdk. Bil 3:38), menegaskan kemurnian

hidup dengan mengatur haram, tahir, najis terutama dalam pelbagai penyakit (bdk. Im 11-13).

2.1.2.2 Imamat Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru (Surat Kepada Orang Ibrani)

 Berbeda dari Perjanjian Lama, konsep Imamat dalam Perjanjian Baru muncul sebagai

sesuatu hal yang baru. Hal ini tidak tersirat dalam amanat Injil sebagai sesuatu elemen

tersendiri, atau sebagai suatu penerusan dari tradisi Perjanjian Lama. Sebaliknya, imamat

Perjanjian Baru menandakan suatu “pemutusan” dengan institusi Perjanjian Lama. Imamat
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Kristen begitu baru, sehingga tampaknya seperti bukan lagi sebuah imamat. Dalam arti ini,

imamat Kristen benar-benar dilihat sebagai pemenuhan defenitif dari janji-janji yang

terkandung dalam peraturan kultus Perjanjian Lama dan juga sebagai akhir dari kurban

Perjanjian Lama yang tidak dapat diulangi lagi sekarang ini.

 Imamat Perjanjian Baru berpusat pada diri Yesus. Pertanyaannya sekarang ialah:

apakah Yesus Kristus itu adalah seorang imam? Menurut pendapat umum, Yesus Kristus

bukanlah seorang imam. Dia tidak termasuk dalam keluarga para imam, karena Ia berasal dari

suku Yehuda (Ibr 7:14). Pendapat ini dibenarkan juga di dalam kegiatan pewartaan jemaat

Kristen Perdana, bahwa sebutan imam tidak pernah diberikan kepada Yesus Kristus.

 Dalam pewartaanNya, Yesus sendiri tidak pernah menunjukkan minat untuk

melaksanakan peranan tertentu dalam ibadat Yahudi. Malahan Ia pernah mengecam Ahli

Taurat dan Kaum Farisi (Mat 23:1-36). Keimamam Yesus dipersoalkan  karena Ia tidak

dilahirkan dari keturunan  imam dan keluarga imam (Luk 1:27). Dia tidak termasuk dalam

suku Lewi tetapi suku Yehuda. Lantas, mengapa Yesus justru menjadi dasar dan typos imam

Perjanjian Baru apabila bukti-bukti biblis telah memberi kesaksian seperti itu? Fakta bahwa

Yesus tidak berasal dari keturunan imam sangat signifikan dalam term dispensasi Allah.

Dispensasi ini meniadakan status imamat yang turun-temurun dan keanggotaan dalam kasta

imam. Hal ini menjadi tanda bahwa mulai sekarang imamat tidak akan lagi berhubungan

dengan faktor keturunan maupun kasta imam yang mempunyai privilese tertentu.

 Tulisan-tulisan Perjanjian Baru (kecuali Surat kepada orang Ibrani) tidak mempunyai

tradisi tentang imam Kristen. Dalam Injil, Yesus tidak pernah menyebut diri-Nya sebagai

imam, demikian pula para murid-Nya. Yesus dan murid-murid-Nya tidak pernah menjalankan

tugas dan fungsi sebagai seorang imam. Tidak adanya tradisi tentang imam dalam Perjanjian
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Baru karena orang Kristen tidak memiliki Kenisah sendiri dan mereka melakukan ibadat tidak

selamanya harus di Kenisah. Alasan lain yang juga populer dalam Gereja Katolik adalah

karena jemaat adalah jemaat imami, maka tidak perlu imam khusus. Pikiran ini

dilatarbelakangi oleh Kej 19:6 dan bergema pada 1 Ptr 2:9 juga Why 1:6, 5:10. Pendapat

tradisional mengemukakan bahwa para Rasul yang menjadi pemimpin ibadat Ekaristi sebagai

sesepuh tradisi bukan imam. Gelar imam erat hubungannya dengan Kenisah sedangkan para

Rasul bukan petugas Kenisah dan tidak memiliki atau mempunyai ciri petugas seperti itu.

Meskipun dalam Perjanjian Baru ada empat peranan yang memberi ciri khas pada

pemahaman iman Kristen yaitu menjadi murid, menjadi rasul, penatua-penilik (presbyteroi)

dan pemuka Ekaristi (selebran).

 Karena itu, sumber yang paling tepat untuk mengetahui gagasan tentang imam dalam

Perjanjian Baru bisa dilihat dalam Surat kepada Orang Ibrani. Keistimewaan dari surat

tersebut yakni bahwa Kristus diberi sebutan Imam, bahkan Imam Agung. Dalam surat

tersebut gambaran tentang Yesus sebagai Imam Agung begitu kuat dan menonjol, lagi pula

mempunyai pikiran tentang imam memang dihidupkan dalam surat kepada orang Ibrani.

  Berdasarkan permenungan tentang seluruh hidup Yesus, penulis Surat Ibrani

menampilkan Yesus sebagai Imam Agung bahkan seperti Imam Agung Melkisedek.

Pengakuan harus dipahami dalam seluruh proses kenyakinan iman Gereja Perdana yang

melihat dalam diri Yesus yang dibangkitkan Allah dari alam maut, simpul karya keselamatan

Allah dalam kehidupan manusia (bdk. Rm 3:25-26). Yakin bahwa penulis surat tidak begitu

saja memberikan gelar itu meskipun Yesus bukan berasal dari kalangan imam, juga tidak

pernah menjalankan fungsi-fungsi imam, penulis menyebut-Nya Sang Imam Agung. Refleksi

tentang seluruh hidup Yesus yang berpuncak pada Misteri Paskah mengantar penulis Surat
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Ibrani untuk memandang Yesus sebagai Imam Agung satu-satunya.  Ada dua kriteria dasar

untuk menjadi Imam Agung yaitu diterima oleh Allah atau berkenan kepada Allah dan

mempunyai keterlibatan atau solidaritas dengan sesama. Penulis Surat Ibrani menegaskan

bahwa dua segi imamat ini dipenuhi secara sempurna oleh Kristus (Ibr 1:3, 2:17). Dengan

mempelajari segala segi imamat, akhirnya penulis Surat Ibrani menyadari bahwa kedudukan

Kristus yang mulia itu sebenarnya kedudukan seorang imam yang sempurna.

 Sifat pertama yang disebutkan adalah bahwa Kristus adalah Imam Agung yang

berkenan kepada Allah. Imamat bukanlah prakarsa manusia tapi anugerah Allah (Ibr 5:4).

Kristus berkenan kepada Allah karena Ia adalah Putra Allah yang mengemban kehendak Bapa

dengan setia bahkan mempertaruhkan hidup-Nya. Ia setia pada kehendak Bapa (bdk. Yoh

5:19-47). Yesus adalah Putera Allah sendiri (Luk 3:21-22). Allah membangkitkan Putera-Nya

( bdk.Yoh 12:28) dan memuliakan Dia di sebelah kanan-Nya (bdk Ibr 1:3). Bukan Kristus

yang mempermuliakan diri-Nya melainkan Bapa-Nya (Ibr 5:5-6).

 Sifat kedua yang dinyatakan adalah bahwa Kristus itu Imam Besar yang berbelaskasih

serta solider dengan manusia. Berbelaskasih mengungkapkan perasaan seorang saudara

kepada saudaranya dan Yesus solider dengan orang-orang yang menderita. “Aku datang

bukan untuk memanggil orang yang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat” (Luk

5:32). Setiap Imam Besar dipilih dari antara manusia dan ditetapkan bagi manusia dalam

hubungan mereka dengan Allah supaya mempersembahkan persembahan dan korban karena

dosa (Ibr 5:1-2). Imam sebagai wakil manusia harus sungguh terlibat pada suka duka manusia

sehingga mampu menjadi perantara di hadirat Allah. Dimensi ini dinyatakan dalam hidup

Yesus dengan menanggung seluruh beban hidup manusia dengan menjadikan diri-Nya sendiri

hamba manusia sampai wafat. 
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 Refleksi imamat Kristus belum berakhir. Masih terdapat beberapa aspek imamat-Nya

yang perlu dilihat meski secara implisit telah dinyatakan. Imamat Kristus adalah imamat yang

sudah berubah (Ibr 7:12). Imamat-Nya adalah kepenuhan imamat lama (ada hubungan

kesamaan dan kesinambungan) dan pergeseran makna imamat dari Perjanjian Lama ke

Perjanjian Baru. 

Keistimewaan Imamat Perjanjian Baru tampak dalam aspek-aspeknya yang baru.

Kebaruan pertama terletak pada kenyataan bahwa untuk Perjanjian Baru hanya ada satu

pengantara, hanya ada seorang imam dalam arti yang penuh. Dalam Perjanjian Lama ada

banyak pengantara masyarakat atau umat dengan Allah. Kristus menggantikan sekian banyak

imam yang ada dalam Perjanjian Lama. Imamat Kristus berlaku untuk semua waktu dan

segala tempat. Kebaruan lainnya adalah hanya ada satu kurban. Kurban persembahan dari

imamat Kristus sangat efektif, sebab Ia tidak lagi membawa persembahan dan kurban berupa

hewan atau hasil bumi, tetapi “mempersembahankan diri-Nya sendiri sebagai kurban” (Ibr

7:27). Kebaruan imamat Perjanjian Baru yang lain adalah adanya ruang partisipasi bagi umat

manusia. Imamat Kristus tidak ekslusif, tertutup atau terpisah dalam diri-Nya sendiri. Imamat

Kristus sanggup membangun komunikasi dan menciptakan persekutuan hidup. 

 Imamat yang dimiliki Kristus merupakan penyempurnaan imamat Perjanjian Lama

karena mutu imamat itu diperbaharui. Dalam perjamuan terakhir Kristus memberikan

Darah-Nya bagi semua orang sebagai darah “perjanjian Baru” (Mrk 14:24). Seperti halnya

juga di dalam Surat kepada Orang Ibrani dikatakan “pengantara Perjanjian Baru”. Dalam diri

Yesus terdapat dua kodrat yakni manusiawi dan Ilahi tapi tetap sebagai satu pribadi. Kedua

kodrat inilah yang saling menguat. Dengan memberikan diri-Nya sebagai tempat untuk
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mempersatukan manusia dan Allah, Ia telah membangun suatu hubungan intim antar manusia

dan Allah, Bapa-Nya.

2.1.3 Imamat Dalam Terang Konsili Vatikan II

Konsili Vatikan II menyadari pentingnya peranan imam dalam kehidupan Gereja. Ini

merupakan suatu kesadaran penuh dari Konsili akan pentingnya peranan imam dalam

kehidupan Gereja. Gelar-gelar seperti ini diulang terus-menerus pada permulaan uraian

tentang tugas, spiritualitas, dan kebajikan-kebajikan para imam. Karena itu, dalam bererapa

dokumen, Konsili meneropong keseluruhan martabat imam beserta fungsi pelayanannya di

dalam Gereja. Dalam Dekrit tentang Pelayanan dan Kehidupan para Imam bagian

pendahuluan tentang jabatan imam ditulis: “Sebab para imam, berkat tahbisan dan perutusan

yang mereka terima dari para Uskup, diangkat untuk melayani Kristus Guru, Imam dan Raja.

Mereka ikut menunaikan pelayananNya, yang bagi Gereja merupakan upaya untuk tiada

hentinya dibangun di dunia ini menjadi umat Allah, Tubuh Kristus dan Kenisah Roh Kudus”.

 Mengenai tahbisan imamat, Konsili Vatikan II menguraikan dengan baik dan

membedakan antara imamat umum kaum beriman dan imamat jabatan atau imamat kaum

tertahbis.

2.1.3.1 Imamat Umum Kaum Beriman

Dalam Sakramen Permandian, umat beriman dipersatukan dengan Kristus. Karena

persatuan itu umat beriman mengambil bagian pada hidup-Nya yang terwujud dalam Imamat

Agung-Nya dan mengambil bagian pada imamat-Nya. Oleh rahmat Permandian, umat

beriman digabungkan dalam tubuh Gereja. Gereja mewarisi seluruh tugas perutusan Kristus

sebagai nabi, imam dan raja. Setiap orang beriman berkat Permandian menerima perutusan
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Kristus ini. Pembaptisan mencamtumkan panggilan untuk menghayati hidup di dunia ini

sebagai “Korban Rohani” (Rm 12:1). Dengan demikian umat beriman menyelenggarakan satu

“leitourgia” atau tindakan imam yang mempersembahkan ibadatnya kepada Tuhan”. Itulah

martabat imamat umum sebagai partisispasi umat dalam imamat Kristus lewat pembaptisan.

2.1.3.2 Imamat Jabatan

Imamat jabatan berbeda dengan imamat umum dalam cara berpartisipasi dalam

Imamat Kristus. Imamat Jabatan memiliki kekhasannya tersendiri.

2.1.3.2.1 Hakekat Imamat Jabatan

Imamat jabatan merupakan martabat yang diperoleh berdasarkan rahmat Sakramen

Tabhisan dalam Kristus. Karena itu dapat dikatakan bahwa Imamat Jabatan adalah Imamat

Sakramental. Dalam Konsili Vatikan II, khususnya Dekrit Presbyterorum Ordinis dikatakan

tentang hakekat imamat jabatan sebagai berikut:

Supaya umat beriman makin berpadu menjadi satu tubuh” – di dalamnya tidak semua
anggota mempunyai tugas yang sama” (Rm 12:4) – Tuhan itu juga mengangkat di tengah
mereka beberapa anggota menjadi pelayan, yang dalam persekutuan umat beriman
mempunyai kuasa tahbisan suci untuk mempersembahkan korban dan mengampun
dosa-dosa, dan yang demi nama Kristus secara resmi menunaikan tugas imamat bagi
orang-orang

Dari rumusan di atas dapat dipahami bahwa imam adalah anggota umat Allah yang

dipilih secara khusus oleh Allah sendiri dengan pengurapan Roh Kudus-Nya. Pengurapan ini

dapat dilihat dan ditemukan dalam Sakramen Imamat Tahbisan suci. Dengan Imamat Jabatan

seorang imam dengan kuasa yang diturunkan Allah dapat mengampuni dosa-dosa dan

mempersembahkan korban. Dengannya  ia terlihat sebagai pribadi istimewa yang menyerupai
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Kristus dalam pewartaan maupun tindakan. Sakramen Imamat mengenal tiga tingkatan yaitu

Tabhisan Diakon, Imam, dan Uskup.Ketiga rahmat tahbisan ini termasuk dalam hierarki

Gereja. Sakramen Imamat ini diberikan dengan penumpangan tangan oleh Uskup disertai

dengan doa tahbisan sesuai dengan buku liturgi menurut ritus yang bersangkutan. Uskup

ditahbiskan melalui penumpangan tangan oleh uskup-uskup tetangga. 

Penumpangan tangan mengungkapkan permohonan akan turunnya Roh Kudus atas

calon Uskup, lalu dilanjutkan doa tahbisan. Dari doa tersebut, terungkap tugas-tugas Uskup,

seperti memimpin umat, memohonkan rahmat bagi umat, memimpin Ekaristi. Uskup juga

diberi kuasa untuk menahbiskan, melepaskan dosa orang, dan melepaskan belenggu orang.

Imam juga ditahbiskan oleh Uskup. Bersama para imam, Uskup menumpangkan tangan ke

atas kepala calon. Uskup mendoakan doa tahbisan. Imam adalah pembantu dan penasihat

Uskup, ia membantu Uskup dalam pentahbisan, ikut bersama Uskup mengucapkan doa

Ekaristi, mewakili Uskup memimpin Ekaristi apabila ia tidak bisa hadir, dan mengajar umat.

Dan yang terakhir adalah diakon. Diakon ditahbiskan oleh Uskup melalui penumpangan

tangannya dan doa tahbisan. Hanya uskup yang menumpangkan tangan ke atas calon diakon

sebab ia ditahbiskan untuk membantu Uskup, terutama di bidang pelayanan orang-orang sakit

pada jemaat.

2.1.3.2.2 Fungsi Imamat Jabatan

Kristus mewariskan tugas perutusan-Nya kepada Gereja. Ia mengutus Gereja untuk

menyatakan karya keselamatan Allah di dunia (bdk, Yoh 20:21). Oleh karena itu, Gereja

harus terus menerus mengutus para pewarta untuk melanjutkan perutusan Kristus tersebut.

Seluruh umat beriman mengemban tugas perutusan ini seturut kekhasannya masing-masing

untuk tetap mewujudkan apa yang menjadi harapan Kristus dan Gereja. Di dalam Gereja, para
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Uskup yang menerima kepenuhan imamat dan selaku pengganti para Rasul mewarisi secara

resmi tugas Kristus itu. Para imam meskipun tidak mempunyai puncak imamat namun dalam

ketergantungannya pada dan persatuan dengan Uskup pun bertugas mengajar, menguduskan

dan menggembalakan. Semuanya ini yang dalam hal fungsi jabatan diemban dengan

semangat pelayanan seperti Kristus (Mat 20:28). Secara singkat mau dikatakan bahwa imam

berfungsi sebagai pelayan sabda Allah, pelayan sakramen-sakramen, pemimpin umat.

2.2 Ketaatan

Ketaatan adalah ikrar kesetiaan terhadap kehendak Allah. Karena ikrar atau janji

manusia yang beriman kepada Allah, maka ketaatan menjadi sebuah pernyataan polemik

kalau dilihat dari perspektif kebebasan manusia. Inilah letak nyata masalah ketaatan. Ketaatan

ini akan harus mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan argumen kebebasan manusia.

Selain argumen kebebasan manusia kontra Allah, persoalan pemahaman kebebasan pun

datang dari penolakan penyerahan kehendak pribadi kepada orang atau instansi tertentu,

dalam hal ini Gereja atau pembesar, sebagai pertentangan dengan ide keluhuran martabat

manusia. Taat kepada Gereja dan pembesar, berarti hidup di dalam sebuah situasi yang tidak

manusiawi, dengan mana bertentangan dengan kehendak untuk menentukan kemauan sendiri.

 Harus diakui bahwa persoalan kebebasan sudah selalu dialami manusia secara

berbeda. Di satu pihak ada tuntutan untuk menjadi bebas. Orang mau bebas. Tetapi di pihak

lain ada ketakutan untuk bebas. Kebebasan diartikan sebagai suasana khaos yang

menakutkan, suasana ketidakpastian, keadaan tanpa jaminan. Di dalam iklim kebebasan orang

harus menentukan pilihan sendiri. Dan tidak sedikit orang memandang ini sebagai beban.

Mereka lebih menyukai kejelasan, sebab itu mereka lebih suka menyerahkan diri kepada

orang lain yang bertugas untuk memutuskan sesuatu bagi mereka.



13

 Tentunya tidak menjadi alasan mendasar mengapa seorang imam mengikrarkan janji

ketaatan karena ketakutan akan kebebasan. Imam mengikrarkan janji taatnya kepada

kehendak Allah. Tetapi apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah adalah kehidupan dan

kebahagiaan manusia. Taat kepada Allah, kepada kehendak-Nya berarti taat kepada manusia

yang dicintai-Nya. Kalau Gereja, dan di dalamnya ordo dan tarekat religius, dapat

didefenisikan sebagai sakramen persekutuan cinta antara Allah dengan manusia dan manusia

satu  sama lain, maka taat kepada Allah mempunyai juga dimensi eklesial, berarti taat kepada

Gereja dan tarekat. Ketaatan mempunyai dua dimensi  itu; dimensi Ilahi, taat kepada Allah,

dan dimensi eklesial: ketaatan kepada Gereja dan tarekat. Dengan janji ketaatan orang

mengikat diri kepada Allah dan Gereja.

 Dengan janji ketaatan seorang imam mengikuti dan mempresentasikan Yesus yang

taat. Mengikuti Yesus berarti menuruti perkataan-Nya kepada Bapa-Nya. Berhadapan dengan

kecenderungan dalam praktek agama Yahudi saat itu yang lebih menitikberatkan unsur

lahiriah dari peraturan agama, Yesus Justru menekankan dimensi Ilahi dari

peraturan-peraturan itu. Yesus menekankan ketaatan kepada Allah, yang menjadi dasar dari

ketaatan terhadap hukum dan institusi lahiriah. 

Kalau makna kehidupan cuma dapat ditemukan di dalam Allah, maka ketaatan

kepada-Nya adalah sebuah kemutlakan. Yesus yang telah menemukan Allah sebagai

Bapa-Nya, artinya sebagai penjamin makna hidup-Nya, memiliki hubungan erat dengan Allah

dan taat kepada-Nya. Ketaatan ini telah menjiwai seluruh hidup Yesus, dan tanpa ketaatan ini

hidup-Nya tidak akan terbuka, tampak dan bersifat mengajak bagi kita. Yesus taat kepada

Allah. Dia mendefeniskan, memahami diri-Nya seluruhnya dari pandangan Allah. Dan karena
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Allah sudah selalu merupakan Allah yang terbuka dan mendekati manusia, maka

ketaatan-Nya terhadap Allah membuatNya terbuka dan transparan bagi manusia.

 Ketaatan seperti ini bukanlah ketaatan buta, bukan pula tanda kepribadian yang belum

matang, yang tetap bergantung pada orang lain. Ketaatan ini bukan pula soal merendahkan

diri di depan sebuah otoritas. Ketaatan ini lahir dari kesetiaan pada apa yang pernah dialami

dan dijanjikan.

 Inilah gambaran totalitas ketaatan Yesus kepada Bapa-Nya. Ketaatan seperti inilah

yang harus diperhatikan dan dijalani oleh seorang pengikut Kristus, terlebih khusus imam.

Seorang imam juga tidak hanya taat secara hierarki tetapi taat secara afeksional dan

emosional. Dalam hal ini, seorang imam harus taat untuk hidup miskin dan hidup murni.

2.2.1 Taat untuk hidup miskin

Taat adalah suatu sikap setia terhadap kehendak Allah. Untuk mengimplementasikan

sikap taat ini, seorang imam harus berani berjanji terhadap Gereja dan Allah untuk

menghayati kemiskinan. Untuk dapat menghidupi kemiskinan, imam harus memberanikan

diri untuk berjanji dan janji itu harus ditaati, seperti Yesus yang hidup dalam kemiskinan dan

ketaatan total kepada kehendak Bapa-Nya.

 Yesus melawan kemiskinan, namun Dia sendiri bersedia menjadi miskin untuk itu.

Atau lebih tepat, karena Dia bersedia menjadi miskin, maka Dia dapat mendekati para miskin

dan berjuang melawan kemiskinan (2Kor. 8:9). Dengan menjadi miskin Yesus memperoleh

kebebasan untuk masuk ke dalam dunia para miskin. Kalau diimani bahwa Yesus adalah anak

Allah yang sebenarnya sudah sempurna dalam dialog Trinitaris Allah, maka langkah-Nya

untuk menjadi manusia miskin adalah sebuah langkah pengosongan diri, kenosis, sebagai
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sebuah syarat untuk menjadi dekat dengan kaum miskin. Namun dengan itu, Yesus tidak

menguduskan dan kerena itu mempertahankan kemiskinan.

Oleh  penghayatan kemiskinan dan kebebasan ini Yesus berhasil mengalahkan

kematian. Dia telah memberikan segalanya, Dia menjadi miskin tanpa pamrih, karena telah

menyerahkan seluruh Diri kepada Allah dan manusia. Yesus menjadi kosong di dalam

kemiskinan-Nya di salib, sebuah kekosongan yang hanya dapat diisi oleh Allah. Kekosongan

pada salib menunjukkan secara dramatis bahwa tidak ada padanan di dunia yang dapat

memberi makna kepada manusia secara penuh. Yesus yang ditinggalkan dan ditelanjangi

mendemonstrasikan kepada publik bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh pakaian atau

banyaknya orang yang berkumpul di sekelilingnya. Atau seberapa banyak orang yang

memasang kuping mendengarkan wejangan dan mengangguk setuju. Yesus menunjukkan

manusia yang sebenarnya: Ecce Homo! Dan hanya apabila manusia memberikan seluruh diri

seperti ini, hanya apabila dia menjadi kosong dan karena itu transparan bagi Allah, dia tidak

memiliki apa-apa lagi yang dapat dirampas oleh kematian. Kematian tidak akan

mengganggunya lagi. Kematian sudah kalah di depan orang yang telah menyerahkan seluruh

diri kepada Tuhan, berarti bersedia membaktikan seluruh diri demi sesama. Penyerahan diri

kepada Allah, miskin di hadapan Allah adalah daya dorong untuk berjuang pada pihak

manusia yang miskin dan menderita.

Ini semua akan terjadi bila sikap taat yang kuat di dalam diri seorang imam yang

adalah pengikut Kristus. Sikap taat adalah sesuatu yang dapat mementukan hal yang lain. Dan

sebagai imam, ia harus taat untuk mengambil bagian di dalam kurban Kristus yang tersalib.
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2.2.2 Taat untuk hidup murni

 Tidak hanya untuk hidup miskin, seorang imam juga harus hidup dalam kemurnian.

Kemurnian atau selibat hanya dialami dan dihidupi oleh mereka yang telah mengikrarkan

janji setia untuk taat dalam kemurnian atau selibat. Menjadi persoalan bila seorang imam

tidak setia dan taat dengan janjinya terhadap Gereja dan Allah. 

 Selibat dalam Mat. 19:12 adalah selibat demi kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah

kerajaan di mana Allah menjadi Raja, berkuasa dan dihormati.Allah yang meraja adalah

sekaligus Allah yang memungkinkan kehidupan, Allah sebagai pusat dan pelindung

kehidupan. Murni demi kerajaan Allah berarti murni demi pemakluman hak Allah sebagai

Raja, dan demi kehidupan manusia. Murni demi kerajaan Allah mengandaikan, bahwa orang

sudah terlebih dahulu mengalami kerajaan itu, bahwa orang sudah terlebih dahulu merasakan

apa artinya mengalami Allah sebagai Raja, berarti menyadari diri sebagai dikehendaki dan

diiyakan oleh Allah. Dari pengalaman ini, orang lalu meneruskan dan memproklamirkannya

kepada semua orang.

 Walaupun pemaknaan seperti ini baik dan benar, namun pengertian ini harus

dilengkapi dengan sebuah pengertian lain yang menunjukkan juga kesepian dan kesendirian

orang yang mengikrarkan janji selibat. Selibat justru menujukkan kepada kita, bahwa

panggilan manusia kepada cinta yang sebenarnya diletakkan pada awal ciptaan ternyata tidak

mendapat kepenuhannya di dunia ini, sebab cinta manusia, tersebab oleh kecenderungan ingat

diri yang sangat kuat, tidak lagi menjadi jawaban yang memenuhi kerinduan terdalam

manusia. Itu berarti bahwa Allah yang mencintai kita melalui manusia tidak dapat dialami

sebagai Allah yang sekarang dan di sini telah memberikan kepenuhan batin yang sekian

dalam, sehingga orang sudah merasa dipenuhi.
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 Oleh karena itu, seorang imam harus menjaga dirinya dalam kemurnian, secara

jasmaniah dan rohaniah. Kemurnian yang dipelihara ini dikhususkan untuk Allah. Hal ini

juga yang dilakukan dan diwujudkan oleh Yesus semasa hidupNya. Yesus hidup dalam

kemurnian, karena dengan kemurnian Allah berkenan dan dalam kemurnian Ia juga

benar-benar fokus dengan pelayanan kepada Allah Bapa-Nya dan manusia sebagai bagian dari

cinta Bapa-Nya.


