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BAB III

MARTABAT IMAMAT DAN PELAYANAN

3.1 Spiritualitas Imamat

Dasar spiritualitas imamat adalah pengalaman akan Allah dari mereka yang menerima

tahbisan imamat. Persoalanya adalah bagaimana mengalami pengalaman akan Allah itu?

Bagaimana pengalaman itu bisa diketahui dan diungkapkan? Pada suatu kesempatan Yohanes

dari Salib mengatakan bahwa pengalaman akan Allah tidak bisa diungkapkan secara

sempurna dengan cara apa pun. Pengalaman ini hanya bisa diungkapkan secara sempurna

dengan suatu gambaran, perbandingan, dan persamaan dari kelimpahan yang dimilikiNya.

Pengalaman akan Allah itu hanya bisa dimengerti sebaik mungkin oleh orang yang

memilikinya. 

 Persoalan berikutnya adalah, apakah setiap orang memiliki pengalaman akan Allah?

Atau apakah semua yang tertahbis memiliki pengalaman akan Allah? Setiap orang Kristen

memiliki pengalaman akan Allah. Jadi, tidak hanya dimonopoli kaum tertahbis saja.

Pengalaman akan Allah itu tergantung dari hubungan masing-masing dengan Allah. Mestinya

seseorang yang tertahbis – yang memberikan diri sepenuhnya untuk pelayanan –memiliki

pengalaman akan Allah itu demi tanggungjawab yang akan dilakasanakannya. Sehubungan

dengan itu, peranan jiwa tampil ke depan, karena tempat pertemuan manusia dengan Tuhan

adalah jiwa. Melaluinya manusia mengadakan komunikasi dengan-Nya.

 Kehadiran Tuhan di dalam diri manusia, tidak bisa mengabaikan peranan Roh Kudus

yang bertujuan untuk mengarahkan fisik kita pada perbuatan-perbuatan yang baik dan benar.

Tepatlah ketika Yakobus mengatakan:



2

“Tetapi mungkin ada orang berkata: ‘padamu ada iman dan padaku ada perbuatan’,
aku akan menjawab dia, ‘Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan
aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.’ Hai
manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang, bahwa iman tanpa
perbuatan adalah iman yang kosong? Kamu lihat, bahwa iman bekerja sama dengan
perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna”

(Yak 2: 18, 20, 22)

Iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan. Iman tidak bisa tanpa perbuatan. Orang

beriman adalah mereka yang memiliki pengalaman akan Allah. Jadi pengalaman akan Allah,

sebenarnya bagaimana seseorang menanggapi panggilan hidupnya. Kehadiran Allah di dalam

diri manusia melalui Roh Kudus menjadikan manusia kudus dan selalu bersatu dengan-Nya.

Roh Kudus memungkinkan manusia untuk mengenal karunia-karunia untuk berbuat secara

tepat dan benar yang dilahirkan oleh hubungan ini.

 Sehubungan dengan itu, Spiritualitas Imamat memberikan suatu gambaran dasar

untuk melaksanakan semua tanggungjawab seseorang yang tertahbis yang tidak bisa

dipisahkan dari terang Roh Kudus. Dasar itu tidak lain adalah pengalaman akan Allah. Dari

pengalaman inilah terpancar segala sesuatu yang dilaksanakan oleh seseorang yang tertahbis.

Berhasil tidaknya tugas, tanggungjawab, keputusan dan kebijakan tergantung dari

pengalaman akan Allah. Maka titik perhatian utama seseorang yang tertahbis adalah mencari

pengalaman ini. Semakin ia berusaha untuk memperoleh pengalaman ini, dengan sendirinya,

ia juga semakin berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab. Semakin ia memiliki

pengalaman yang lebih dalam, ia akan semakin berusaha untuk memenuhi tugas dan

tanggungjawabnya dengan lebih baik, karena pengalaman akan Allah diungkapkan di dalam

perbuatan melalui berbagai bentuk.

 Spiritualitas Imamat menyadarkan kaum tertahbis untuk selalu memperdalam

pengalaman akan Allah yang sulit ditentukan batasannya tetapi nampak di dalam iman yang

tidak lain adalah suatu hubungan dengan Tuhan. Dalam pengalamannya akan Allah,
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seseorang masuk dalam kehidupan bersama Allah. Orang seperti ini memiliki ketenteraman

di dalam hidupnya yang biasa disebut apatheia.Hal ini berkaitan dengan relasi kasih Bapa dan

Putera dalam persatuan dengan Roh Kudus. Pengalaman akan Allah ini selalu berada dalam

kesatuan Tritunggal. Pengalaman akan Allah ini dimungkinkan oleh Roh Kudus yang

mengubah kehidupan yang selalu baru yang bukan hanya hubungan kepada Allah dan

Putra-Nya, tetapi juga mengarah kepada sesama.

 Spiritualitas Imamat tidak bisa dipisahkan dari pengalaman akan Allah yang adalah

hubungan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan juga hubungan dengan sesama. Yang

terakhir inilah yang sering menjadi sorotan utama untuk menunjukkan kedalaman

pengalaman seseorang akan Allah yang tampak dalam praksis  hidupnya. Dan bahkan semua

eksistensi dilihat melalui dimensi ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa ungkapan hidup spiritual

berdasar pada pengalaman akan Allah yang ditransformasikan secara lahiriah. Seorang

tertahbis atau yang akan ditahbiskan seharusnya selalu memperdalam pengalaman ini, karena

ia dikhususkan untuk itu. Pilihan hidup ini mendorongnya untuk selalu berhubungan intim

dengan Tuhan dan sesama atau umat beriman yang dipercayakan kepadanya.

3.1.1 Kebutuhan Spiritualitas Imamat

Spiritualitas Imamat bertujuan memberikan kepada mereka yang tertahbis atau yang

akan ditahbiskan kebutuhan untuk memperoleh dan memperdalam pengalaman akan Allah.

Suatu praksis hidup rohani, yang merupakan dasar spiritualitas imamat dan juga spiritualitas

umum. Aktivitas pelayanan adalah buah pengalaman akan Allah. Jelas bahwa keduanya tidak
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dapat dipisahkan.  Hal ini diungkapkan dengan baik sekali oleh Yohanes Paulus II dalam

hubungannya dengan imamat.

Dalam kaitannya dengan pelayanan, seorang imam harus mampu membaca kebutuhan

dan tanda-tanda zaman. Kebutuhan ini diungkapkan oleh Konsili Vatikan II. Menghadapi

perkembangan zaman seperti ini, pelayan membutuhkan persiapan diri yang matang baik

intelektual maupun rohani. Penekanan berlebihan hanya pada satu aspek bakal menuai

kepincangan di dalam tugas pelayanan. Proporsionalitas kedua aspek ini mutlak perlu

diperhatikan.

3.2 Identitas Spiritualitas Imamat

Hakekat Sakramen Imamat merupakan titik tolak dari spiritualitas imamat. Identitas

Spiritualitas Imamat adalah triniter, artinya berdasar pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

Walaupun pendasaran utama tampak dalam Imamat Kristus, tetapi bukan berarti

mengesampingkan peranan Bapa dan Roh Kudus.

3.2.1 Identitas Tritunggal

Identitas Tritunggal artinya Spiritualitas Imamat berasal dari Misteri Tritunggal yang

memiliki sejarah yang panjang sekali. Pembahasan ini tidak bermaksud membeberkan sejarah

tersebut secara menyeluruh, melainkan mau menunjukkan bahwa Spiritualitas Imamat

berdasar pada Allah Tritunggal.

 Bapa mengutus Putra-Nya, Yesus Kristus untuk melaksanakan penyelamatan semesta

alam (Yoh. 3:17; 5:30; 8:16; Gal. 4:4). Bapa menyerahkan kuasa kepada Kristus untuk

menjalankan misi-Nya (Yoh 5:20-21; Mat 28:18). Dan Roh Kudus menyertai Kristus dalam

karya ini (Luk 4:18; Kis 10:38). Itu berarti bahwa pewahyuan Tritunggal ini didasarkan pada
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tradisi Alkitabiah, maupun di dalam perkembangannya memiliki pembahasan dan bahkan

diskusi yang sangat hangat.

 Persoalan Trinitaris ini sudah dimulai sejak abad-abad pertama yang ditandai dengan

munculnya berbagai heresi di dalam Gereja sebagai konsekuensinya, seperti Montanisme

yang menekankan peranan Roh Kudus secara subjektif. Dalam ajarannya, Montanus mengaku

dirinya sebagai salah satu dari paraklitos, seorang nabi dan ia adalah utusan Bapa. Oleh sebab

itu ia harus didengarkan; ia adalah orang yang kepenuhan Roh Allah, Roh Kudus, walaupun

ajarannya tidak sesuai ajaran yang datang dari Tuhan. Montanus bahkan menyebut dirinya

sebagai Mesias kedua. 

  Melihat persoalan identitas Tritunggal ini, tidak mengherankan bila Konsili terjadi

keempat kalinya. Konsili ini diadakan untuk melawan ajaran-ajaran sesat mengenai identitas

Tritunggal. Melalui  Konsili, Gereja sudah memiliki ajaran yang tetap dan menjadi pedoman

untuk perjalannya sampai pada saat ini. Itu berarti bahwa Gereja didasarkan pada Allah

Tritunggal; dengan sendirinya imamat pun didasarkan pada Allah Tritunggal. Hal ini sudah

ditegaskan sebelumnya di dalam Konsili Vatikan II dengan mengatakan:

Tuhan Yesus, “yang oleh Bapa dikuduskan dan diutus ke dunia” (Yoh 10:36)
mengikutsertakan seluruh Tubuh mistik-Nya dalam pengurapan Roh yang telah
diterima-Nya sendiri (Mat 3:16; Luk 4:18; Kis 4:27; 10:38). Sebab dalam Dia semua
orang beriman menjadi Imamat kudus dan rajawi, mempersembahkan korban-korban
rohani kepada Allah melalui Yesus Kristus, dan mewartakan kekuatan Dia, yang
memanggil mereka dari kegelapan ke dalam cahaya-Nya yang mengagumkan (1 Ptr
2:5, 9). Maka tidak ada anggota yang tidak berperan dalam perutusan seluruh Tubuh,
melainkan setiap anggota wajib menguduskan Yesus dalam hatinya ( 1 Ptr 3:15) dan
dengan semangat kenabian memberi kesaksian tentang Yesus (Why 19:10).

Berdasarkan pendapat Konsili ini, maka seluruh pembahasan tentang Spiritualitas

Imamat selalu kembali kepada ajaran iman yang sesuai dengan tradisi Alkitabiah yang telah

diperjuangkan di dalam berbagai Konsili. Tentu saja peran serta umat beriman, tidak bisa

dipisahkan dari Spiritualitas Imamat yang juga didasarkan pada Allah Tritunggal ini.
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Spiritualitas Imamat secara ontologis ada dalam Allah Tritunggal, yang merupakan dasar dan

identitasnya. Oleh sebab itu, segala hal yang berkaitan dengan Spiritualitas Imamat berada

dan bersama dengan Allah Tritunggal.

3.2.2 Keunikan Imamat Kristus

Kristus diutus oleh Bapa ke dunia dan berinkarnasi menjadi manusia. Ia mengambil

bagian dalam kehidupan manusia untuk menyampaikan rencana kehidupan ilahi.

Kehadiran-Nya di dunia adalah sebagai perantara Tuhan dan manusia, surga dan dunia.

Rencana keselamatan ini ditempuh dengan kontak langsung di dalam kehidupan manusiawi

dan menunjukkan bagaimana sebenarnya hidup di hadapan Allah, dengan demikian bisa

dikatakan bahwa Kristus menjadi cara hidup, termasuk imamat.

 Imamat Kristus, tidak hanya suatu perantara yang Ilahi dengan duniawi, melainkan

juga antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru (Ibr 9:15). Dengan demikian, Kristus

merupakan  satu-satunya perantara dan tidak ada pribadi lain yang bisa menggantikan-Nya.

Kepengantaraan Kristus tidak tergantikan.

  Keunikan kedua adalah Imamat Kristus berlangsung selama-lamanya, sementara

imamat para imam bersifat sementara, selama ia masih di dunia ini. Kekekalan Imamat

Kristus ini ditunjukkan, pertama-tama dalam pelaksanaannya. Para imam, mempersembahkan

korban berulang kali, bahkan setiap hari, untuk dosanya sendiri dan dosa umatnya; dan

korban yang dipersembahkan adalah korban yang sama, yaitu korban Yesus Kristus. Para

imam mengambil bagian dalam korban Kristus, sedangkan Kristus, mempersembahkan

korban sekali dan untuk selama-lamanya. Tidak tanpa alasan jika Kristus disebut sebagai
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Imam besar, karena Ia memberikan korban hanya satu kali dan menjadi dasar segala korban

lain.

 Keunikan yang ketiga adalah korban. Kristus mempersembahkan hanya satu korban

saja karena dosa-dosa. Dan setelah itu, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan

Allah, dan sekarang Ia hanya menantikan saat, di mana musuh-musuh-Nya akan dijadikan

tumpuan kaki-Nya. Sebab oleh satu korban saja Ia telah memberikan kesempurnaan

selama-lamanya kepada mereka yang Ia kuduskan. Keunikan korban Kristus ini terletak pada

bentuk korban yang dipersembahkan, yang bukan dalam bentuk binatang, hasil panen, uang,

hasil jerih payah. Korban seperti ini sifatnya lahiriah semata. Akan tetapi dalam korban diri

Kristus, Ia menunjukkan bahwa makna yang paling sempurna dalam korban adalah mampu

mengubah diri, mengubah batin, untuk semakin bisa mengikuti-Nya. 

Memang korban yang dibawa Kristus, tampak dalam bentuk lahiriah, yaitu darah-Nya

sendiri; akan tetapi korban ini adalah ungkapan korban diri. Korban inilah yang tidak tercacat,

yang melebihi segala korban sebelumnya, bahkan yang menggantikan korban anak domba.

Oleh sebab itu Ia disebut sebagai Anak Domba Paskah. Korban Kristus ini tidak hanya

menyempurnakan korban Perjanjian Lama, tetapi juga untuk Perjanjian Baru. Seandainya

hanya untuk yang lama, maka korban tersebut bukan korban unik lagi, karena membutuhkan

korban lain. Berdasarkan pemikiran seperti ini, maka bisa dilihat bahwa penderitaan, sengsara

dan wafatNya di salib adalah peristiwa yang sangat penting, yang tidak bisa dipisahkan dari

kebangkitan-Nya. 

3.2.3 Drama Salib

Kristus yang menderita dan mati di salib menunjukkan ketaatan-Nya yang membuka

imamat-Nya. Ketaatan Yesus adalah ketaatan yang tidak bersyarat karena ia memberikan diri
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sepenuhnya kepada Bapa oleh karena kasih kepada-Nya. Peristiwa salib adalah Tuhan

menghampakan diri melalui Putra-Nya. Kemudian, Putra sendiri juga menghampakan diri

melalui ketaatan-Nya, dengan mengambil posisi yang paling rendah di hadapan manusia.

Penghampaan ini mempersembahkan kepada dunia cara hidup yang sebenarnya menurut

kehendak Tuhan. Melalui ketaatan, orang akan ditinggikan seperti yang sudah dilaksanakan di

dalam Putera.

 Peristiwa salib melahirkan spiritualitas penghampaan diri Kristus, yang ditandai

dengan kasih yang tak bersyarat, keluar dari keinginan hati yang terdalam, berani

ditinggalkan, direndahkan, dan kemudian mencapai kebangkitan dan kemuliaan. Sebenarnya,

penghampaan diri ini telah dimulai dari peristiwa inkarnasi, selama hidup Yesus di dunia dan

puncaknya adalah salib. Yesus menghampakan diri, karena Ia memiliki kasih akan Bapa dan

Roh Kudus. Penghampaan bisa terlaksana karena didasari oleh kasih Ilahi ini. Secara tidak

langsung, Kristus menunjukkan karakter kasih Ilahi yang tidak mengenal kondisi. Dengan

demikian Kristus yang disalibkan juga memberikan kesaksian akan kasih Tritunggal dan itu

berarti sekaligus pemenuhan pelaksanaan misi kasih itu ke dunia.

 Spiritualitas salib yang berdasar pada kasih Tritunggal, memancarkan kasih Ilahi

untuk mengajak manusia mengambil bagian pada kasih itu. Dalam konteks Spiritualitas

Imamat, seorang imam seharusnya berusaha memperoleh pengalaman akan kasih Kristus di

salib, menjadikannya dasar untuk hidup terlebih-lebih melaksanakan pelayanan pastoral.

Imam dipanggil untuk memiliki kasih yang serupa dengan kasih Kristus. Pengalaman kasih di

salib itulah yang dihadirkan imam kepada umat beriman, sehingga peristiwa salib tetap

tampak di dunia saat ini.
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 Imam saat ini memang tidak secara langsung berkontak dengan peristiwa salib Yesus

Kristus, tetapi bukan berarti tidak sama sekali. Pemikiran Santo Paulus dapat membantu

untuk memahami hal ini. Paulus mengatakan bahwa sekarang kita melihat dalam cermin

suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka.

Sekarang kita hanya mengenal dengan tidak sempurna, seperti kita sendiri dikenal (1 Kor

13:12). Itu berarti bahwa walaupun hidup imam sekarang ini jauh dari zaman peristiwa salib

Kristus, tetapi  masih tetap memperoleh sesuatu yang berpancar dari salib itu. Inilah yang

menjadi dasar bagi imam untuk mengambil bagian dan mengungkapkan kasih Ilahi.

3.2.4 Penyangkalan Diri

Penyangkalan diri merupakan salah satu ciri khas imamat Kristus yang juga lahir pada

peristiwa salib. Penyangkalan diri berbeda dengan penghampaan diri. Dalam usaha Allah

untuk menyelamatkan manusia, Ia menghampakan diri, yaitu merendahkan diri dengan

berinkarnasi ke dunia dan mati di salib. Sementara penyangkalan diri lebih menyangkut

hubungan Tritunggal, yaitu kasih Ilahi. Penyangkalan diri adalah suatu ungkapan kasih yang

sebenarnya, yaitu kasih Ilahi. Dalam penyangkalan ini, bukan hanya kehendak Kristus yang

terjadi, melainkan juga kehendak  Bapa dan Roh Kudus, kehendak Ketiganya. Inilah yang

ditunjukkan Kristus di salib-Nya. Karakter penyangkalan diri Kristus adalah penyerahan diri

yang diwujudkan  dalam bentuk korban.

 Menyangkal diri memang sulit, karena menyangkut ketaatan kepada orang lain dan

harus berani mengorbankan kehendak pribadi demi melakukan kehendak orang lain dan

disitulah letak kesulitannya. Salib Kristus menunjukkan usahanya untuk mengatasi kesulitan

ini dengan bukan melaksanakan kehendak-Nya tetapi kehendak Tritunggal. Imam yang

mengambil bagian dalam imamat Kristus sebagai dasar hidup, seharusnya juga mengambil



10

bagian dalam penyangkalan diri ini di dalam hidupnya, baik itu terhadap Bapa, atasannya dan

juga kepada umat manusia. Inilah bentuk penyangkalan yang paling sempurna bagi seorang

imam, karena berani meninggalkan kasih akan diri dan kehendak sendiri secara total untuk

yang ada di luar dirinya. 

Dalam dunia modern ini, penyangkalan diri mutlak dibutuhkan. Tidak jarang umat

menyoroti imamnya, karena hanyut dalam hal-hal yang kurang menunjang di dalam

pelayanan. Akan tetapi bukan berarti ia harus mengharamkan hal itu. Sebenarnya sejauh

diperlukan, tentu umat bisa mengerti. Dalam hal ini perlu membentuk kepribadian yang

matang untuk membedakan mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Atau dituntut sikap

ugahari dan terlebih-lebih penyangkalan diri, karena berani mengatakan “tidak”. Memang

tidak tertutup kemungkinan bahwa kritikan juga bisa karena ketidakcocokan antara gembala

dan gembalaan atau berbagai masalah lain yang bisa ditemukan di suatu Paroki.

 Penyangkalan diri terkait dengan ketaatan, artinya bukan hanya orang yang

mengucapkan kaul saja yang harus melaksanakannya tetapi secara hierarkis. Ketaatan bukan

hanya menyangkut kepada atasan tetapi juga kepada bawahan atau gembalaan. Kehilangan

ketaatan kepada atasan, bisa mengakibatkan kemunafikan; sedangkan kehilangan ketaatan

kepada bawahan  bisa mengakibatkan dominasi atau kesewenangan. Jenis ketaatan apa yang

dimiliki Yesus? Ketaatan-Nya bukan suatu ketaatan dominatif atau penguasaan kepada yang

lain, melainkan karena ada kasih Ilahi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih Ilahi inilah

yang dibawa Yesus ke dunia. Ketaatan Putra sebenarnya buah kasih dengan Bapa dan Roh

Kudus.

 Menjadi korban dan mengorbankan memiliki pengertian yang berbeda. Korban berarti

suatu pemberian untuk menyatakan kesetiaan satu sama lain. Yesus adalah korban. Artinya, Ia
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memberikan diri-Nya mati di salib untuk menyatakan kasih-Nya. Jadi lebih terarah pada

ungkapan hati terdalam. Sedangkan mengorbankan lebih mengarah pada proses, pelaksanaan

yang mengarah pada perbuatan. Akan tetapi, “korban” dan “mengorbankan” tidak bisa

dipisahkan, karena “mengorbankan” adalah suatu ungkapan dari “korban” dan inilah yang

dilaksanakan oleh Yesus Kristus di salib. Berdasarkan peristiwa itulah semua hidup Yesus

ditafsirkan menunjuk pada kesempurnaan hidup karena kesesuaian apa yang ada di dalam

diri-Nya dengan apa yang dilaksanakan-Nya. Atau dengan kata lain, apa yang kelihatan di

dalam hidup-Nya adalah perwujudan diri.

3.2.5 Misi Salib

Misi adalah salah satu unsur yang penting dalam diri Yesus Kristus. Ia diutus Bapa ke

dunia untuk melaksanakan misi Bapa. Bukan itu saja, Ia adalah misi itu sendiri melalui cara

hidup dan peristiwa salib yang merupakan puncak dari misi-Nya. Alkitab, baik Perjanjian

Lama maupun Perjanjian Baru terutama Injil Sinoptik, Yohanes dan Surat-surat Paulus

mengungkapkan seluruh misi Kristus ke dunia secara terperinci.

 Yesus bukan saja yang diutus dan utusan, melainkan Ia juga mengutus

murid-murid-Nya untuk melanjutkan tugas yang telah diemban-Nya, sehingga misi Tuhan ini

tetap terlaksana secara aktual di dunia. Dengan kata lain, Ia mendelegasikan misi itu kepada

murid-murid-Nya. Misi Kristus juga berpuncak pada salib, karena peristiwa itu merupakan

puncak perutusan Bapa dalam diri Kristus ke dunia. Dan misi ini masih tetap berlangsung

pada saat ini dengan selalu melihat berbagai situasi dan kondisi, terlebih-lebih mengenai

tradisi, melalui mereka yang mengambil bagian pada imamat Kristus. Mereka bertindak

sebagai yang diutus dan utusan Kristus. Gereja memanggil mereka untuk melaksanakan tugas

yang luhur ini dan mereka bekerja di dalam Gereja.
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 Seluruh umat beriman yang ditandai dengan pembaptisan dipersatukan dengan Kristus

dan mau mengikuti Kristus di dalam hidupnya. Walaupun kadang-kadang tujuan ini jauh dari

yang diharapkan. Seorang imam seharusnya mengikuti Kristus lebih dari mereka yang hanya

terbaptis, karena ia memiliki Sakramen Imamat yang mengkhususkan diri untuk

melaksanakan tanggungjawab yang lebih.

 Imam, melalui Sakramen Tahbisan, dipersatukan secara ontologis dengan imamat

Kristus, Imam dan Gembala tertinggi. Dengan demikian, identitas seorang imam berasal dari

Kristus. Ia mengambil bagian dalam imamat Kristus, dipanggil untuk menghadirkan Kristus

melalui hidup dan pelayanan. Identitas imam dan tanggungjawab yang seharusnya

dilaksanakan tidak bisa dipisahkan dari Gereja dan Kristus yang diungkapkan dalam kesatuan

dengan Uskup. Imam ada dan bergerak di dalamnya dan untuknya, sehingga keberadaan

imam adalah tanda kehadiran misi Kristus.

 Sehubungan dengan tanggungjawab yang harus dilaksanakan, seorang imam

dianugerahi kuasa yang telah diberikan Kristus kepada pengganti-pengganti-Nya. Akan tetapi

kuasa ini bukan untuk menjadikannya otoriter atau penguasa absolut, melainkan untuk lebih

mengasihi tanggungjawab yang dipercayakan kepadanya.

 Melalui Sakramen Imamat, seorang imam mengambil bagian pada imamat Kristus,

Imam tertinggi. Dengan demikian, Ia menjadi persona Christi. Konsekuensinya ialah bahwa

seorang imam memberikan diri secara khusus kepada Kristus untuk menghadirkan dan

melanjutkan karya-Nya di dunia. Ia menjadi wakil Kristus di dunia ini. Dengan demikian, di

dalam diri imam, Kristus dan karya-Nya dihadirkan. Inilah identitas seorang imam. Kehadiran

seorang imam berada di tengah-tengah umat beriman merupakan tanda kehadiran imamat

Kristus. Dan umat beriman yang mengambil bagian dalam pelayanan imamat tersebut
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memperoleh buah imamat Kristus. Imam adalah tanda kehadiran dan pelayanan Kristus baik

itu melalui perayaan sakramen-sakramen maupun pelayanan pastoral terlebih melalui hidup.

3.3 Persona Christi

 Imamat Kristus selalu dihidupi oleh seorang imam yang adalah wakilnya dalam tugas

pelayanan dan kegembalaannya. Oleh karena itu, Spiritualitas Imamat dilihat dan dipahami

melalui pribadi Kristus yang juga merupakan dasar hidup seorang imam, karena seorang

imam praktis mengambil, menghadirkan, dan menghayati pribadi Kristus yang dimeteraikan

melalui Sakramen Tahbisan.

3.3.1 Intensitas

 Dalam pribadi Kristus, jabatan imam tidak begitu menonjol di dalam hidup-Nya

dibandingkan dengan tugas-Nya yang lain, sebagai Nabi dan Gembala misalnya. Akan tetapi

dalam pribadi Kristus,  jabatan yang satu dengan yang lain tidak terpisahkan, melainkan satu

kesatuan di dalam diri-Nya.

 Yesus Kristus memberikan kuasa Imamat-Nya kepada para Rasul, kemudian kuasa

yang sama diserahkan kepada para Uskup, para imam dan diakon melalui Sakramen Tahbisan

sebagai meterai agar layak mengambil bagian dan menghadirkan pelayanan Kristus di dalam

Gereja-Nya. Sehubungan dengan itu, imam menjadi Persona Christi dalam arti, ia

melanjutkan imamat Kristus yang diserahkan pada perjamuan malam terakhir yang menjadi

konstitusi pada korban Ekaristi. Berkat karakter Sakramen Tahbisan ini, Kristus

mendelegasikan kepada imam pelayanan unik yang sangat dibutuhkan Gereja. Dari sebab itu,

kehadiran kaum tertahbis adalah esensial bagi hidup Gereja, bukan semata untuk

organisasinya yang tampak di dalam penerimaan Sakramen Imamat.
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 Kristus adalah satu-satunya Imam, akan tetapi dengan penerimaan Sakramen Imamat

dan berkat pertolongan Roh Kudus, imam mengambil bagian pada imamat yang satu itu dan

meneruskannya kepada umat beriman. Oleh sebab itu, karakter imamat memiliki tiga

dimensi: pneumatologi, kristologi dan eklesiologi. Dalam pelayanan, ketiga dimensi itu

menjadi dasar untuk menghadirkan pribadi Kristus dengan tetap memperhatikan konteks agar

keselamatan tetap aktual dan agar pelayanan itu bermanfaat. Imam adalah hamba Kristus.

Artinya, melalui-Nya, dengan-Nya dan demi Dia, seorang imam menjadi pelayan untuk

semua orang. Secara ontologis, seorang imam mengambil bagian di dalam imamat Kristus,

ditahbiskan demi pelayanan, mengambil bagian dalam hidup Kristus, berkat perutusan yang

diperolehnya.

 Hidup dan pekerjaan imam yang sebenarnya adalah menafsirkan realitas yang ada di

dalam terang iman, dengan demikian ia secara tidak langsung mempromosikan misi Gereja

untuk keselamatan kekal semua orang. Oleh sebab itu, kehadiran imam seharusnya mencari

dan menemukan nilai hidup dan menyampaikannya kepada Gereja yaitu umat beriman yang

sedang berjalan dalam sejarah keselamatan. Umat beriman sungguh-sungguh membutuhkan

pelayanan imam, dan berkat pertolongannya, seharusnya mereka merasakan kehadiran

Kristus, Kepala dan Gembala di tengah-tengah mereka.

 Berkat tahbisan, imam yang mengambil bagian dalam imamat Kristus bertujuan

secara ensesial untuk umat Allah. Memang Tuhan telah memanggil umat beriman melalui

pembaptisan dan imam dipilih dari antara mereka yang telah terpanggil untuk menjadi

perantara. Pemilihan ini khusus bagi mereka dan merupakan buah dari iman. Yesus Kristus

juga berbuat yang sama, ia memanggil murid-murid-Nya dan juga memilih kedua belas rasul

dan memberikan hak dan kuasa kepada mereka. Imam berusaha untuk mengingatkan peran
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penting mereka sebagai umat Allah melalui persembahan-persembahan suci, yang sebenarnya

Kristus sendiri yang mempersembahkannya.

 Imam dipanggil sebagai pelayan umat yang ditunjukkan melalui berbagai macam

pelayanan. Dalam menjalankan kebijaksanaan ini, imam adalah dokter jiwa yang berusaha

memberikan obat untuk masing-masing penyakit dan harus sesuai dengan dosis. Walaupun di

antara imam, demi pelayanan yang diemban, memiliki perbedaan kedudukan. Perbedaan

semacam ini hanyalah cara untuk mengambil bagian pada imamat Kristus demi pelayanan

kepada umat beriman yang memungkinkan untuk mencakup seluruh umat beriman.

Pelayanan imam sendiri didasarkan pada karakter tahbisan yang menjadikannya persona

Christi yaitu memiliki kekuasaan suci mempersembahkan segala bentuk pelayanan untuk

keselamatan jiwa-jiwa dan dilaksanakan atas nama Gereja.

 Imam seharusnya sadar bahwa menjadi seseorang yang tertahbis atau menjadi anggota

hierarki, bukan suatu perwakilan atau delegasi umat beriman, melainkan suatu pemberian

yang karakternya juga harus diberikan kepada mereka yang membutuhkannya. Dengan

demikian, kuasa hierarki adalah suatu kemampuan dan kelayakan pelayanan yang harus

dilaksanakan.  Hierarki adalah suatu pelayanan, - bukan  suatu kedudukan – untuk 

keselamatan jiwa-jiwa. Dalam pelaksanaan karya keselamatan ini masing-masing imam

memiliki kedudukan di dalam hierarki dan demi perwujudan karya ini, masing-masing imam

diberi bekal bahkan studi khusus. Imam sebagai dosen, romo paroki, pastor kategorial, dan

lain-lain, adalah tuntutan untuk menjadi persona Christi di zaman sekarang ini untuk

menjangkau seluruh umat beriman dalam bentuk pelayanan.

3.3.1.1. Integritas Hidup
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Imam yang menghadirkan persona Christi, memiliki tugas yang tidak terhingga dalam

hubungan kesatuannya dengan Gereja dan kepala-Nya. Kesatuan ini menuntutnya untuk

mengikuti Dia secara lebih dekat yang menghantarnya “di dalam” dan “dengan” Kristus,

hidup sesuai dengan kebajikan yang telah dilaksanakan oleh Yesus. Dengan demikian, imam

menjadi sumber kesatuan dan persaudaraan terhadap semua orang terlebih mereka yang

sangat membutuhkan. Ia juga dituntut untuk menghadirkan identitasnya yang diperoleh dari

Sang Gembala. Cara terbaik untuk menghadirkan identitas itu adalah dengan hidup yang

seharusnya merupakan pengungkapan penghayatan spiritualitas imamatnya. Karena pelayanan

suci dan sakramen-sakramen yang dipercayakan kapada imam menghadirkan figur Kristus,

maka imam memiliki kebajikan untuk berusaha memperoleh hidup rohani yang lebih. Akan

tetapi, bukan berarti kesucian bisa dipisahkan dari kesucian umat beriman yang ditandai

dengan baptisan. Dengan kata lain, tidak berarti kesucian imam lebih besar dari awam, karena

kesucian selalu sama. 

Imam hendaknya memiliki motivasi untuk mengusahakan kesucian demi kelayakan

tugas yang diemban untuk menghadirkan Kristus, Kepala dan Gembala dan dengan demikian

menjadi suatu sarana untuk karya keselamatan. Dalam pelaksanaan pelayanan, imam yang

adalah “imam untuk selamanya” harus berusaha mengikuti Kristus di dalam segala hal

seperti: persatuannya dengan Bapa, menemukan kehendak Bapa, pemberian diri kepada

domba, kesatuan hidup atau hidup rohani yang disebut dengan pengalaman akan Allah yang

biasa digunakan di dalam spiritualitas. Sebenarnya, seorang imam tidak bisa memisahkan

pengalaman akan Allah dengan pelayanan pastoral, karena keduanya merupakan satu

kesatuan. Keduanya seharusnya berkembang bersama-sama. Imam sekaligus sebagai pendoa

dan pelayan, sebagai guru spiritual dan contoh dalam hidup.
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 Integritas hidup spiritual dan pelayanan dalam diri seorang imam sangat ditekankan.

Ini dilakukan karena tidak jarang para imam pada awal imamatnya sangat bersemangat tetapi

sesudah beberapa waktu menjadi kurang bersemangat, patah semangat, dan bahkan gagal

karena kurang memperhatikan kedua unsur ini. Memang banyak faktor yang mempengaruhi

kegagalan tersebut tetapi yang paling mendasar adalah kekurangan integritas hidup rohani dan

pelayanan. Meluangkan waktu di dalam keheningan dengan adorasi dan kehadiran Gembala

yang baik di dalam Sakramen Mahakudus di altar adalah juga prioritas pastoral dengan segala

bentuknya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pelayanan yang dinamis seharusnya

berdasarkan pada kehidupan spiritual. Inilah dimensi profetis pelayanan. Kalau tidak, imam

tersebut akan mengalami kekeringan. Jelas ketidakseimbangan antara hidup rohani dan

pelayanan akan menyimpangkan pelayanan yang seharusnya dilaksanakan.

3.3.1.2. Pengalaman akan Allah

Pengalaman akan Allah yang biasa juga disebut dengan pengalaman mistik, memiliki

sejarah yang sangat panjang dan bahkan asal usulnya tidak diketahui. Sejak zaman Perjanjian

Lama, pengalaman ini sudah banyak sekali terjadi baik itu  secara perorangan seperti para

Nabi dan tokoh-tokoh beriman lainnya, maupun secara berkelompok, yaitu umat Israel. Para

Rasul dan murid-murid Kristus lainnya juga mengalami pengalaman ini bahkan berhadapan

dari muka ke muka. Pada abad-abad pertama, yaitu pada zaman para Bapa Gereja,

pengalaman yang sama juga terjadi dan beberapa orang mulai merumuskan konsep

pengalaman akan Allah. Rumusan itu kemudian menjadi dasar konsep selanjutnya.

 Tidak dipungkiri bahwa pengalaman akan Allah adalah sesuatu yang sering

diperdebatkan. Perdebatan tentang adanya pengalaman akan Allah adalah perdebatan yang

sangat panjang. Dengan perdebatan ini, membuka kazanah pola pikir untuk mengerti dan
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memahami dengan baik pengalaman akan Allah. Pengalaman akan Allah harus

dipertimbangkan dengan akal agar tidak terjadi penyesatan dalam mengimani Allah. Oleh

karena itu, para Bapa Gereja menggunakan metode-metode untuk memahami dengan benar

tentang pengalaman akan Allah. Metode yang pertama yakni metode negative. Metode ini

digunakan untuk menyatakan bahwa manusia tidak mampu memperoleh pengalaman akan

Allah, karena Allah itu absolut dan tidak pernah menjadi obyek pengetahuan. Allah tinggal di

dalam diri-Nya sendiri. Dan bila Allah tinggal dalam diri-Nya sendiri, maka manusia tidak

mampu memperoleh pengalaman akan Allah.

 Metode kedua yang digunakan sampai saat ini adalah Affirmative. Metode ini

menyatakan bahwa manusia mampu memperoleh pengalaman akan Allah. Ini dikarenakan

bahwa manusia memiliki jiwa. Jiwa manusia merasa bahwa Tuhan mencintai semua manusia

dan melalui afirmasi, jiwa mulai mengenal kasih-Nya dan bahkan jiwa merasa terpesona

kepada-Nya dan mulai mengasihi-Nya. Kemudian jiwa menginginkan-Nya dan berusaha

mencari-Nya; ini yang dinamakan haus akan Tuhan. Dan akhirnya, jiwa sadar betapa besarnya

kasih Tuhan kepada manusia. Itulah alasannya jiwa selalu mencari-Nya, kekasih-Nya.

Menurut Agustinus, untuk mendapatkan pengalaman akan Allah, jiwa harus mengambil

bagian dalam kasih Ilahi Tinitaris. Untuk mengenal kasih tersebut dibutuhkan iman. Di dalam

kasih ini jiwa tidak melihat Tuhan secara langsung atau dari muka ke muka tetapi seperti

dalam cermin. Ini dikarenakan bahwa Tuhan tidak mampu dipahami secara sempurna. Tetapi

tidak menutup kemungkinan bahwa Tuhan tidak sama sekali dikenal dan dipahami.

 Kedua metode tersebut digunakan oleh Origenes dengan langkah-langkah: purifikasi,

iluminasi dan persatuan. Dialah yang pertama kali menggunkan metode ini dengan
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langkah-langkah tersebut. Dengan metode Afirmatif ini, dapat membantu orang untuk

memahami dan mengerti dengan baik tentang pengalaman akan Allah. 

3.3.2 Metode Afirmatif

Tidak dapat disangkal, bahwa metode ini adalah metode yang sangat berkembang

sampai saat ini. Di sini penulis sedikit menguraikan langkah-langkah dalam metode afirmatif

ini. Langkah-langkah ini akan membantu umat beriman memahami pengalaman akan Allah.

3.3.2.1 Purifikasi

Tuhan mencintai umat-Nya, ciptaan-Nya. Ia menunjukkan kasih-Nya itu di dalam

sejarah keselamatan manusia. Tuhan menginginkan umat-Nya tinggal bersama-Nya. Itulah

sebabnya Ia membimbing mereka melalui para nabi dan orang-orang pilihan-Nya seperti

Yakob, Abraham, Musa, dan lain-lain. Dia memberikan perintah-perintah, Sabda kepada

mereka untuk tujuan itu. Dia bahkan mengutus Putra-Nya sendiri. Di dalam purifikasi, jiwa

merasakan betapa besar kasih Tuhan dan ia berusaha untuk mencari jalan agar bisa menemui

Sang Kekasih.

 Kasih Tuhan adalah suatu pemberian untuk ciptaan-Nya yang diberikan secara

cuma-cuma, karena Ia yang pertama mencintainya. Itulah sebabnya Ia mengutus Putra-Nya

dan Roh Kudus. Dan sekarang Dia menunjukkan kasih yang sama melalui Gereja. Yesus

mengatakan bahwa Ia adalah pintu dan siapa saja masuk melalui-Nya akan diselamatkan. Ia

adalah Gembala yang mengarahkan gembalaannya pada tujuan yang sama. Dan sekarang,

Gereja adalah pintu, yang melaluinya Tuhan bertemu dengan gembalaan melalui berbagai
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sakramen dan mereka menerima rahmat yang menolong mereka memberikan kemungkinan

untuk mengalaminya. Bagi Gregorius, jiwa bisa mengalami kasih Tuhan melalui kontemplasi.

Itulah sebabnya ia mengatakan bahwa kontemplasi sangat penting bagi seorang kristen,

terlebih bagi seorang imam. 

3.3.2.2 Iluminasi

Iluminasi adalah tahap kedua untuk pengalaman akan Allah. Setelah jiwa menyadari

bahwa betapa besar kasih-Nya dan oleh sebab itu jiwa berusaha menjawabnya dan

mencarinya untuk selalu beserta-Nya dengan berbagai cara, maka sekarang jiwa merasa bisa

memperoleh pengalaman itu walaupun belum pasti karena dosa-dosa dan berbagai pencobaan

yang selalu tak kunjung berakhir di dalam hidup ini. Dengan purifikasi yang terus-menerus

dalam hidup, jiwa berkembang untuk memperoleh pengalaman akan Allah. Dan untuk

mencapai pengalaman akan Allah, perlu adanya rahmat, penyesalan dan ketenangan. Ketiga

hal ini membuat seseorang mendapatkan iluminasi untuk memamahi pengalaman akan Allah.

3.3.2.3 Kesatuan

Tahap terakhir dalam perolehan pengalaman akan Allah adalah kesatuan, di mana

jiwa bisa mengalami sesuatu akan Tuhan melalui indra jiwa. Seperti yang telah dikatakan

sebelumnya bahwa jiwa mengalami pencobaan melalui indra tubuh. Akan tetapi di dalam

perolehan pengalaman ini indra jiwa menjadi harmonis dengan indra tubuh; bukan berarti

bahwa indra tubuh dikesampingkan, tetapi menjadi sarana untuk jiwa dalam berkontak

dengan dunia. Pengalaman akan Allah diarahkan untuk mencapai yang tidak terikat pada

tubuh dengan melalui hal-hal yang terikat pada tubuh, yang bisa disebut dengan kontemplasi.
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 Jiwa bisa memperoleh pengalaman akan Allah, walaupun tidak secara komplit karena

akan menjadi komplit sesudah hidup di dunia ini. Oleh karena itu perlu adanya kesatuan

antara tubuh dan jiwa. Tanpa penyatuan tubuh dan jiwa, seseorang tidak mampu untuk

memahami dan mengetahui pangalaman akan Allah. Dengan demikian, mau tidak mau, juga

akan mempengaruhi spiritualitas imamat dan bahkan menjadi sarana penting untuk kehidupan

 seorang imam untuk selalu memperdalam pengalaman akan Allah demi hidup yang harus

dijalaninya. Dengan demikian, umat beriman juga beroleh kebajikan yang sebenarnya datang

dari Tuhan melalui imam yang harus membimbing umat ke perjalanan hidup yang sesuai

dengan iman yang mereka hayati.

3.4 Imamat Pelayanan

Kurban persembahan imamat dari kehidupan umat beriman tidak mungkin terjadi

tanpa mediasi dari imamat Kristus sendiri dalam diri pelayan-pelayan-Nya. Hal ini adalah

sebuah keharusan yang mutlak dalam imamat Kristen, sebab “untuk mendekati Allah,

seseorang harus mempersembahkan ibadat yang sejati, tidak ada sebuah ibadat yang sejati

tanpa seorang imam”. Dalam dunia sekarang ini kebenaran akan mediasi ini menjadi satu

tuntutan yang relevan, sebab hanya dengan menghayati kebenaran ini, orang dapat mengatasi

meluasnya kecenderungan untuk menolak setiap mediasi keselamatan, dan untuk

menempatkan individu pendosa dalam kontak langsung dengan Allah.

 Kebenaran dari mediasi dalam imamat pelayanan ini tidak dapat diragukan, sebab

semua teks Kitab Suci Perjanjian Baru, khususnya Surat kepada orang Ibrani yang berbicara

tentang imamat permandian dari umat beriman menghendaki, bahkan menuntut adanya

mediasi dari imamat Kristus. Ketika umat beriman yang dipermandikan diundang untuk

mendekatkan diri kepada Allah, Surat Kepada Orang Ibrani menegaskan bahwa hal itu dibuat
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“oleh darah Yesus” (Ibr 10:19). Ketika mereka dipanggil untuk mempersembahkan

“persembahan rohani” kepada Allah, hal itu harus mereka laksanakan “karena Yesus Kristus”

(1Ptr 2:5), sebab Ia adalah “seorang Imam Besar yang sempurna” di hadapan Allah dan di

hadapan manusia. Sebagai seorang Imam Besar, Kristus adalah jalan utama dan jalan

satu-satunya bagi umat beriman dalam mengantar persembahan hidup mereka kepada Allah.

Kebenaran ini sudah ditegaskan oleh Kristus sendiri kepada para murid-Nya sebagai berikut:

“Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa,

kalau tidak melalui Aku” (Yoh 14:6). Tanpa melalui Kristus sebagai Pengantara tunggal,

kurban persembahan umat beriman tidak dapat sampai kepada Allah di surga.

 Atas dasar ini maka praktik imamat kaum beriman hanya menjadi mungkin, apabila

Kristus sendiri sebagai seorang Imam Besar yang sempurna hadir dan berkarya dalam diri

para pelayan atau imam-imam-Nya. Inilah alasan paling fundamental mengapa dalam

Perjanjian Baru Pelayanan imam merupakan suatu keharusan. Lewat pelayanan imamat itulah

Kristus secara objektif menunjukkan kehadiran-Nya dalam Gereja serta menyatukan kaum

beriman dengan pengurbanan diri-Nya. Dengan adanya imamat pelayanan, umat beriman

dapat menerima dalam hidup mereka mediasi dari imamat Kristus sendiri. Sebagai suatu

keharusan, imamat pelayanan bukanlah ciptaan manusia, melainkan ciptaan Allah sendiri. Ia

adalah sebuah institusi Ilahi yang dibentuk berdasarkan prakarsa Allah sendiri. “Bukan kamu

yang memilih Aku, melainkan Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan

kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap” (Yoh 15:16).

 Kebenaran yang sama dapat pula ditemukan di dalam beberapa naskah lain dari Kitab

Suci Perjanjia Baru. Dalam tulisan Santo Paulus dan Surat Kepada Orang Ibrani misalnya,

ditegaskan antara lain bahwa demi pelayanan Kristus, “Pengantara dari suatu perjanjian yang
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baru” (Ibr 9: 15), Allah telah membentuk “pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru” (2Kor

3: 6) untuk “mendamaikan kita dengan diri-Nya dan mempercayakan pelayanan perdamaian

itu kepada kami” (2Kor 5: 18). Dengan ini jelas bahwa imamat pelayanan dibangun oleh

Allah sendiri dan dikaruniakan kepada para imam untuk mendamaikan manusia dengan Allah

dan manusia dengan sesamanya. Oleh karena imamat pelayanan itu adalah karunia Allah

sendiri, maka para imam kiranya melaksanakan pelayanan imamat mereka bukan dengan

otoritas pribadi, melainkan dengan otoritas Tuhan sendiri. Dalam arti ini, para imam

hendaknya di hadapan Tuhan dan di depan manusia menyadari diri sebagai “utusan-utusan

Kristus” (2Kor 5: 20), “pelayan-pelayan” atau “hamba-hamba Kristus, yang kepadanya

dipercayakan rahasia Allah” (1Kor 4: 1). Kepada manusia, imam tidak pernah diperkenalkan

sebagai utusan dari umat Allah, tetapi sebaliknya sebagai sarana yang hidup dari Kristus

pengantara satu-satunya.

 Selain bertindak dengan otoritas Tuhan, para imam juga melaksanakan tugas

pelayanan mereka bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk kepentingan umat

Allah dalam Gereja. Imamat para imam disebut “imamat pelayanan” justru karena inti

panggilan mereka adalah melayani komunitas Kristen dan memelihara kehidupan rohani umat

beriman. Dalam kenyataan, umat beriman sangat membutuhkan para imam selaku

pelayan-pelayan Kristus yang melaksanakan, menyalurkan mediasi imamat Kristus kepada

mereka, dan membaktikan diri sepenuhnya kepada tugas kewajiban ini. Karena kebutuhan

akan mediasi imamat Kristus inilah, maka para imam seringkali juga dianggap dan didekati

oleh sejumlah besar umat beriman sebagai superman spiritual, atau orang rohani nomor satu.

Dalam keserupaan dengan imamat Kristus ini, imamat pelayanan kaum tertahbis menjadi

sangat kaya, karena ia terbuka kepada semua bentuk kekayaan iman Kristen yang berpusat

pada Kristus sendiri. Kristus adalah Seorang Imam Besar yang sempurna dalam relasi ganda,
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baik dengan Allah maupun dengan manusia. Dalam garis yang sama inilah, imamat pelayanan

para imam senantiasa membuka “jalan yang baru dan yang hidup” menuju pertemuan dengan

Tuhan dan dengan sesama manusia. 

3.4.1 Kekudusan dalam Pelayanan

Dengan berpusat pada Pribadi Kristus dan kehidupan-Nya, panggilan imam itu pada

hakikatnya panggilan untuk kekudusan, dalam corak yang sesuai dengan Sakramen Tahbisan.

Kekudusan itu adalah cinta kasih tanpa syarat terhadap jiwa-jiwa, dan penyerahan diri sendiri

untuk mereka dan demi kesejahteraan mereka yang sejati. Kekudusan berarti mengasihi

Gereja yang suci dan menghendaki kita menjadi suci, karena memang itulah misi yang oleh

Kristus dipercayakan kepadanya. Dalam arah ini, kekudusan merupakan “rumah bersama”

dari Kristus dan imam untuk menemukan dan menimba kehangatan, semangat, inspirasi dan

kekuatan hidup bagi orang-orang lain dalam karya pelayanan. Dengan kekudusan, Kristus

hidup dalam imam dan imam juga hidup dalam Kristus. Komunio kehidupan dengan Kristus

dalam “rumah kekudusan” ini menjadi bagi imam semacam api untuk senantiasa membakar

semangat dan jiwanya dalam mencintai dan melayani orang-orang lain dalam Gereja. Dalam

bingkai pemikiran ini, ada beberapa buah refleksi yang dapat  direnungkan lebih lanjut

tentang korelasi antara kekudusan dan karya pelayanan seorang imam.

3.4.1.1 Kekudusan Suatu Pelayanan bagi Orang Lain

Kesatuan antara kekudusan objektif dan kekudusan subjektif tidak hanya bernilai atau

berarti bagi diri imam sendiri, tetapi terutama bagi orang lain di tengah masyarakat dunia, 

khususnya bagi umat beriman dalam Gereja. Integritas kekudusan ini sangat perlu dalam diri

seorang imam, sebab suatu “bahaya tetap dalam dunia modern sekarang ini adalah hilangnya

rasa akan Allah dan tidak mampunya manusia untuk menemukan jejak-jejak kehadiran Allah
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dalam ciptaan dan sejarah” hidup manusia. Konsekuensinya, orang-orang modern dewasa ini

cenderung bersikap skeptis terhadap norma-norma dan tuntutan-tuntutan yang lahir dari

otoritas formal dan resmi, atau dari warisan institusi dan kekuasaan.

 Di balik sikap skeptis ini, sebetulnya orang-orang modern menyadari sepenuhnya arti

kemerdekaan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Dalam arah ini, orang-orang modern

dapat mengalami otoritas objektif sebagai sesuatu yang berarti dan bermakna, apabila mereka

melihat dan menemukan dalam otoritas Gereja itu suatu bentuk “kebebasan serta ruang gerak

untuk atas kerelaan sendiri memanfaatkan peluang yang baik dengan memulai

kegiatan-kegiatan”, atau partisipasi mereka dalam pembangunan kehidupan Gereja. Mereka

juga menerima otoritas Gereja, apabila mereka menemukan semangat, komitmen pribadi

dalam tanda-tanda objektif yang ditunjukkan oleh petugas-petugas Gereja. Katakan, mereka

mengakui otoritas resmi Gereja, apabila dalam diri petugas-petugas resmi Gereja itu ada suatu

komitmen atau semangat pelayanan yan tidak ekslusif sifatnya.

 Kritik-kritik terakhir terhadap otoritas Gereja yang beredar luas dewasa ini banyak

muncul dari kekecewaan orang-orang modern, dan dari ketidakmampuan mereka yang riil

untuk mengalami otoritas yang suci secara objektif dalam suatu konteks kekudusan subjektif

dari para petugas Gereja. Mereka melihat kehidupan para petugas Gereja yang banyak kali

tidak sesuai dengan kekudusan subjektif dari karya pelayanan mereka. Berhadapan dengan

kesulitan ini, maka petugas-petugas ofisial Gereja mempunyai suatu kewajiban tidak hanya

untuk bertindak secara ofisial menggantikan Kristus, tetapi juga untuk berlaku sedemikian

rupa sehingga karya Kristus yang menyelamatkan dapat mencapai orang-orang modern

dewasa ini. 
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 Untuk maksud ini maka sangatlah perlu bahwa para imam selaku petugas resmi gereja

menjadi “pengatur rumah Allah” dan “penilik jemaat” yang “tidak tercacat, tidak angkuh,

bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi

tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang

kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat” (Tit 1:7-9). Lebih dari

itu, imam mesti menjadi seorang yang pertama-tama dipengaruhi secara pribadi oleh Kristus.

Gaya hidupnya mesti ditandai oleh keteladanan Kristus dan oleh kedatangan Kerajaan Allah.

 Kekudusan seorang imam dalam arti tertentu mesti diterjemahkan ke dalam motif

kredibilitas dari para pendengar. Semangat hidup diperoleh dari orang yang jiwanya

berkobar-kobar, iman dinyalakan oleh orang yang percaya, keteladanan Kristus digerakkan

oleh seorang murid yang telah mengikuti Dia, dan kemerdekaan dapat dicapai hanya oleh

pengalaman kemerdekaan itu sendiri. Dengan demikian ada suatu ikatan yang erat antara

tugas gerejawi dan gaya hidup yang aktual dari seorang imam. Imam yang dipanggil kepada

kekudusan dalam konteks umat beriman tidak hanya memandang kesatuan antara misi dan

kesaksian hidupnya, suatu kesatuan yang diterangi dan diusulkan dalam Kitab Suci, tetapi

juga akan memperhatikan situasi aktual hari ini, atau tanda-tanda yang senantiasa menuntut

suatu pewartaan yang mempribadi dan dipercayai.

 Oleh karena itu, seorang imam dengan meneladani sosok Kristus harus mampu

menjadi kudus untuk sebuah pelayanan. Dan untuk memperoleh kekudusan dalam menjalani

pelayanan, imam harus selalu mendekatkan dirinya kepada Sang Guru Ilahi, yaitu Ia yang

adalah kudus.

3.4.1.2 Kekudusan Suatu Panggilan Seumur Hidup
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Kesatuan antara tugas dan kehidupan pribadi, antara kekudusan objektif dan subjektif

ini mewarnai kehidupan seorang imam, bukan saja dalam keseluruhan aspeknya, melainkan

juga meliputi keseluruhan waktu hidupnya. Waktu adalah satu hal yang penting apabila kita

berbicara tentang pengorbanan dan pengabdian manusia. Dalam arti ini, radikalitas dan

totalitas pengorbanan serta pengabdian seorang imam mesti dihayati sepanjang hidupnya.

Yang dikehendaki dari imam di sini adalah mengorbankan atau mempersembahkan seluruh

waktunya kepada Tuhan dan sesama. Ini perlu, sebab “siapa memberi waktu kepada

orang-orang lain sedang memberi kehidupan kepada mereka.” Bila imam menyediakan waktu

bagi orang-orang lain, ia sebenarnya mempersembahkan kehidupan Ilahi kepada mereka.

 Radikalitas dalam pengorbanan waktu ini berlaku dalam setiap komitmen seorang

imam terhadap keputusan menyangkut panggilan hidupnya. Dalam arah ini, keputusan

imamat tidak dapat diubah-ubah setiap kali imam itu merasa tenang atau tidak dengan

panggilannya. Keputusan yang bertanggungjawab senantiasa dibaharui, namun tidak dapat

diganti-ganti. Secara esensial keputusan hanya diambil satu kali saja dalam hidup manusia. Ia

tidak dapat diubah-ubah dan tidak dapat pula dicabut kembali. Hal ini terjadi dalam setiap

keputusan riil atas kehidupan konkret yang biasa setiap hari. Bila keputusan dalam hidup

yang biasa saja sudah terjadi demikian, apalagi menyangkut keputusan atas misi kehidupan

yang datang dari Tuhan dan kesediaan untuk melayani Dia dalam panggilan imamat.

 Sudah sejak para nabi dalam Perjanjian Lama, Allah mengambil sekian rupa

kehidupan orang yang dipanggil-Nya, sehingga orang itu tidak dapat lagi melarikan diri dari

panggilan-Nya. “Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku

dibujuk; Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi

tertawaan sepanjang hari, semua mereka mengolok-olok aku” (Yer 20: 7). Santo Paulus
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dalam Perjanjian Baru juga mengalami demikian. “Bukan seolah-olah aku telah memperoleh

hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga

menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan: aku melupakan apa yang telah di belakangku dan

mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk

memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus” (Flp 3: 12-14).

 Dalam penegasan ini, Santo Paulus mengalami dan merasakan bahwa Kristus telah

menangkap dirinya dalam panggilan untuk menjadi seorang rasul. Tangkapan Kristus itu

begitu kuat dalam panggilan hidupnya, sehingga dalam situasi bagaimanapun ia tidak

mungkin lagi dapat mundur atau melarikan diri, tetapi terus menerus berlari ke depan

mengikuti panggilan hidupnya itu. Proses seperti ini sebetulnya mesti terjadi juga dalam

panggilan hidup seorang imam. Dalam panggilannya, seorang imam mesti menghadirkan

pengorbanan Tuhan Yesus kepada manusia. pengorbanan diri Tuhan Yesus ini dapat

dihadirkan oleh imam dengan cukup menyakinkan hanya apabila imam itu sanggup

menyatakan bahwa ia telah ditangkap, dipilih dan dipanggil oleh Tuhan sendiri untuk

mengorbankan semua kekuatan dirinya, dan untuk mempersembahkan seluruh waktu

hidupnya dalam pengabdian penuh cinta terhadap Tuhan dan sesama. Dengan inilah

panggilan seorang imam secara esensial benar-benar merupakan suatu panggilan seumur

hidup.

3.4.2 Pekerjaan Imamat sebagai Sebuah Pelayanan

 Realitas pelayanan imamat dimengerti dalam misteri Kristus, pelayan kehendak Bapa

dan kurban cinta bagi keselamatan manusia. Realitas imamat yang sama dipahami juga dalam

misteri Gereja. Menurut panggilannya, Gereja adalah suatu himpunan umat Allah bagi

pelayanan persekutuan manusia yang intim dengan Allah dan kesatuan seluruh bangsa
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manusia di bawah pengaruh Roh Kudus. Dalam kesatuan Gereja ini, imamat adalah suatu

pelayanan. Adapun tugas yang oleh Tuhan diserahkan kepada para gembala umat-Nya itu,

sungguh-sungguh merupakan pengabdian.

 Dalam jalur ini, Tuhan Yesus merangkum dalam diri-Nya misi Hamba Yahwe yang

dilukiskan oleh Nabi Yesaya (42:1-9). Sebagai Hamba Yahwe, makanan dan kerinduan

Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa-Nya (Yoh 4:34; 5:30; 6:38). Dengan ini Ia

hidup tidak untuk diri-Nya sendiri tetapi untuk misi yang diterima-Nya dari Bapa yang

mencapai puncaknya dalam kematian di salib. Dalam misi ini, dengan lemah lembut dan

rendah hati Ia menawarkan keselamatan kepada kaum miskin dan berada di tengah-tengah

murid-Nya sebagai pelayan, sekalipun Ia adalah Tuhan dan Guru mereka. Ia menerima

tuntutan-tuntutan cinta yang terkandung dalam pelayanan ini, sampai Ia sendiri bersedia

diperlakukan sebagai seorang pemberontak dan memberi nyawa-Nya menjadi tebusan bagi

banyak orang.

 Tuhan Yesus melayani kehendak Bapa-Nya dengan memberi diri-Nya kepada

pelayanan bagi manusia. Kepada manusia yang dilayani-Nya, Ia mewartakan dan

mengkomunikasikan Kabar Gembira Kerajaan Allah serta mempersembahkan diri dan

hidup-Nya sendiri. Identitas pelayanan dan cinta dari imamat Kristus yang unik dan abadi ini,

diambil dan dihayati oleh imam dalam dua segi. Di satu segi, imam menerima suatu tugas

pelayanan dan suatu kuasa objektif, yang berakar dalam suatu konfigurasi ontologis dengan

Kristus, Imam dan Gembala. Di segi lain, kondisi pelayanan ini meminta dari imam suatu

upaya konformasi atau penyesuaian diri yang kontinu dengan disposisi jiwa Kristus, yang

memberi diri karena cinta dan demi cinta. Dalam jalur ini, seperti Kristus melaksanakan

rencana keselamatan dari Allah Bapa dalam bentuk penyerahan diri, kerendahan hati dan
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kesediaan-Nya yang penuh terhadap pelayanan manusia, begitu juga imam melakukan dalam

ruang dan waktu rencana keselamatan yang sama ini menurut ukuran yang sama pula, yaitu

bila imam tahu menghidupkan  dalam dirinya perasaan-perasaan Kristus sendiri.

3.4.3 Aktualisasi Pelayanan Kristus dalam Dunia

Pelayanan imamat Kristus yang dilakukan oleh seorang imam tidak hanya

berpengaruh di lingkungan internal Gereja yang terbatas, tetapi juga diarahkan kepada

orang-orang lain di tengah masyarakat dunia sesuai dengan amanat-Nya sendiri kepada para

rasul: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk” (Mrk 16: 15).

Dengan amanat ini, imam menerima dari Kristus tugas  untuk membawa keselamatan kepada

semua orang sampai ke ujung bumi. Di tengah dunia ia memancarkan amanat cinta Kristus

sebagai terang hidup, dan sebagai tanda keselamatan kepada semua orang. Di mana ia

bekerja, ia dapat mengkomunikasikan buah-buah keselamatan kepada manusia sebagai

saudara-saudarinya yang lain untuk mengangkatnya menjadi anak-anak Allah.

 Dalam dinamika ini, pelayanan seorang imam terhadap orang lain bukanlah suatu

tugas pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang dilakukannya terhadap Kristus, sebab

pelayanan yang diberikan kepada Kristus adalah pelayanan yang memperlihatkan Kristus

sebagai penyelamat bagi semua orang. Sebaliknya juga pelayanan yang diberikan kepada

manusia adalah pelayanan yang menjamin dan mendatangkan kehadiran Kristus yang

menyelamatkan setiap orang. 

 Posisi pelayanan dua arah ini mengikat imam secara lebih erat dengan Tuhan yang

mengutusnya untuk membagikan rahasia-rahasia keselamatan kepada manusia. Dalam

kondisi ini, imam tidak lagi menjadi milik dirinya sendiri. Ia juga tidak menjadi milik orang

lain, tetapi menjadi milik Tuhan sendiri. Artinya, ia menjadi orang yang dipilih dan
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ditetapkan untuk menjadi juru bicara dan wakil Tuhan sendiri di depan manusia. Imam yang

sejati tidak pernah mewakili dirinya sendiri, sebab misi pelayanan yang diembannya

‘mengalir dari realitas Trinitaris Allah sendiri. Misi bukan terutama suatu aktivitas Gereja,

melainkan suatu atribut Allah. Bukannya Gereja yang memiliki misi melainkan Bapa, Putra

dan Roh Kudus, yang baginya mereka menciptakan Gereja. Allah adalah sumber penuh cinta

dari misi. Karena misi pelayanan itu berasal dari Allah maka dengan sendirinya imam juga

“menerima dari Dia keteguhan iman, kekokohan harapan dan keberanian dalam mewartakan

Injil”.

 Dalam posisi ini, pelayanan seorang imam tentu saja tidak bercorak politik, sosial dan

kultural, melainkan suatu pelayanan yang bercorak religius. Dalam haluan ini, orientasi

pelayanan imamat adalah pandangan eskatologis atau pandangan ke masa depan sesuai

dengan pelayanan Kristus sendiri. Kristus sendiri tanpa bimbang dan ragu mengajarkan

dengan teladan hidup-Nya bahwa dalam pelayanan-Nya ada sesuatu yang berguna bagi

keselamatan manusia. Dengan tidak mengenal lelah, dari desa ke desa dan dari kota ke kota,

Ia “berjalan berkeliling sambil berbuat baik” (Kis 10: 38), sebelum pada akhirnya Ia sendiri

merentangkan tangan-Nya di atas kayu salib. Berkat pelayanan-Nya, orang yang mati

dibangkitkan, yang kerasukan setan dibebaskan, yang pincang dibuat-Nya berjalan, yang buta

dibuat-Nya melihat, yang berdukacita dihibur, dan pelbagai jenis penderitaan lainnya

diringankan. Singkatnya, dengan pelayanan Kristus, segala sesuatu mampu mengembalikan

kegembiraan dan kepercayaan kepada eksistensi dan hidup manusia.

3.4.4 Modalitas Pelayanan Pastoral

Dalam terang injil, pelayanan eskatologis seorang imam, adalah karya pastoral yang

dilaksanakan menurut semangat Kristus sendiri, Gembala Utama dalam Gereja. Dalam
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bingkai ini, Tuhan tidak henti-hentinya mengundang imam untuk menyatukan diri lebih intim

dengan diri-Nya. Jawaban terhadap undangan Tuhan ini menempatkan imam dalam suatu

kondisi untuk menyerahkan atau menyediakan diri seutuhnya bagi pelayanan Tuhan. Hanya

dengan demikian imam mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkannya dalam ruang dan waktu

sesuai dengan tuntutan misi Tuhan sendiri. Sebab itu, imam wajib pertama-tama memandang

Tuhan. Melihat Tuhan merupakan kewajiban pertama dari imam, karena “kemuliaan Allah

adalah manusia yang hidup, sedangkan kehidupan manusia adalah memandang Allah.” Dalam

kewajiban ini, imam mesti mewawancarai Tuhan Yesus seperti Saulus dalam perjalanannya

ke Damaskus. Ia perlu membaca dan merenungkan Sabda-Nya. Ia mesti meneladani Tuhan

Yesus dalam mencari dan melaksanakan kehendak Bapa. Dengan demikian ia bertindak lebih

baik dalam nama-Nya dan juga dengan perasaan-perasaan-Nya.

 Selain memandang Tuhan, imam juga mesti memandang manusia. Ia mesti berdialog

dengan manusia. Ia memahami harapan-harapan manusia. Ia ikut menderita karena

situasi-situasi yang tidak pasti dan tidak adil yang menyusahkan manusia. Ia memberi

manusia Sabda Allah, rahmat, pengampunan dan Ekaristi. Ia mendekati dan memperhatikan

orang-orang kecil dan besar, orang-orang sehat dan sakit, orang-orang yang masa bodoh dan

yang lalim, dan juga orang-orang yang tidak percaya. Ia membantu mereka untuk berjumpa

dengan Kristus. Norma yang menuntun imam dalam kegiatan apostolik ini disimpulkan oleh

Yesus dalam kata-kata-Nya: “Aku menguduskan diri-Ku bagi mereka, supaya mereka pun

dikuduskan dalam kebenaran” (Yoh 17: 19). Pandangan dan perhatian kepada manusia tidak

dapat diabaikan oleh imam, sebab menurut jati dirinya “imam adalah seorang manusia bagi

orang-orang lain”, karena ia adalah “manusia untuk Allah”.
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 Dengan demikian, seorang imam patut disebut sebagai modal pelayanan pastoral. Ini

dikarenakan karena imam adalah persona Christi. Dalam arti ini, imam mewakili Kristus

untuk tugas pelayanan yang telah dilakukan Kristus terlebih dahulu. Kini yang melanjutkan

karya dan misi Kristus di dunia adalah seorang imam. Dan atas dasar itu, imam harus patut

dan setia serta taat dalam menjalani tugas yang telah di perintahkan Tuhan Yesus yang adalah

Putra Allah.


