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BAB IV

KETAATAN DALAM DEKRIT PRESBYTORUM ORDINIS ARTIKEL 15 DAN

RELEVASINYA

4.1 Ketaatan Menurut Dekrit Presbyterorum Ordinis Artikel 15

 Apakah sebenarnya ketaatan itu? Model ketaatan macam manakah yang dikehendaki

dari seorang imam Tuhan? Pada bagian ini penulis akan membahas dan menguraikan secara

khusus perihal ketaatan dalam terang Dekrit Presbyterorum Ordinis Artikel 15. 

4.2 Sekilas Tentang Dekrit Presbyterorum Ordinis

4.2.1 Latar Belakang Presbyterorum Ordinis

 Presbyterorum Ordinis atau Dekrit Tentang Pelayanan dan Kehidupan Para Imam

adalah salah satu dokumen dari Konsili Vatikan II. Dekrit ini disetujui oleh para Uskup dalam

sebuah pemungutan suara 2.390 berbanding 4 dan diresmikan oleh Paus Paulus VI pada 7

Desember 1965. Keluhuran tingkat para imam dalam Gereja seringkali diingatkan oleh

Konsili Suci kepada segenap umat beriman karena dalam pembaharuan Gereja Kristus, pada

tingkat tersebut diserahkan peranan yang sangat penting dan semakin sulit, jadi dengan Dekrit

ini sangat berguna untuk secara lebih luas dan lebih mendalam berbicara tentang imam. Apa

yang dikemukankan di sini berlaku bagi semua imam, khusus bagi mereka yang melayani

reksa pastoral, tetapi dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan juga bagi para imam

religius. Sebab para imam, berkat tahbisan dan perutusan yang mereka terima dari para

Uskup, diangkat untuk melayani Kristus sebagai Guru, Imam, dan Raja. Mereka menunaikan

pelayanan-Nya, yang bagi Gereja merupakan upaya untuk tiada hentinya membangun dunia

ini menjadi umat Allah, Tubuh Kristus dan Kenisah Roh Kudus.
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 Dengan demikian, meskipun dalam situasi pastoral sering mengalami perubahan

begitu mendalam, namum pelayanan mereka tetap berlangsung secara efektif dan kehidupan

mereka lebih terpelihara. Presbyterorum Ordinis atau Tingkat Para Imam, diambil dari baris

pertama Dekrit tersebut sebagaimana umumnya dokumen Gereja Katolik dinamai. Dokumen

ini berisi tentang Pelayanan dan Kehidupan para Imam. 

4.2.2 Uraian Tentang Dekrit Presbyterorum Ordinis

 Bagian pendahuluan; Konsili ini ingin berbicara secara khusus tentang karya dan

hidup para imam, sebab mereka memiliki peranan penting dalam pembaruan Gereja.

 I. Imamat dalam Gereja

 Supaya umat beriman berpadu menjadi satu Tubuh, Tuhan mengangkat di tengah

mereka beberapa anggota menjadi pelayan, yang dalam persekutuan umat itu mempunyai

kuasa tahbisan suci untuk mempersembahkan Ekaristi dan mengampuni dosa-dosa dan demi

Kristus secara resmi menunaikan tugas imamat. Pelayanan itu menuntut bahwa mereka tidak

menyesuaikan diri dengan dunia, namun sekaligus juga menuntut bahwa mereka hidup di

tengah masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan itu, pentinglah peranan

keutamaan-keutamaan, misalnya kebaikan hati, kejujuran, keteguhan dan ketabahan, adil dan

sopan.

 II. Pelayanan Para Imam

 Sebagai rekan-rekan kerja para uskup, para imam pertama-tama wajib mewartakan

injil kepada semua orang. Pewartaan sabda itu dilaksanakan dengan aneka cara, menanggapi

pelbagai kebutuhan para pendengarnya dan menurut karisma para pewarta. Bersama para

uskup, para imam juga wajib melayani karya pengudusan. Hal itu terutama mereka lakukan
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dengan melayani sakramen-sakramen, terutama sakramen Ekaristi. Bersama para uskup, para

imam juga menunaikan tugas Kristus sebagai Kepala dan Gembala, dengan menghimpun

keluarga Allah sebagai rukun persaudaraan yang sehati sejiwa. Tugas penggembalaan itu

tidak terbatas pada reksa pastoral terhadap anggota umat secara perorangan melainkan

menggembalakan seluruh jemaat agar menjadi umat Allah yang sejati. 

 Semua imam, bersama para uskup, menghayati satu imamat. Hal itu menuntut adanya

persekutuan hierarkis antara para imam dan Dewan Para Uskup. Karena itu, hendaklah para

uskup memandang para imam sebagai saudara dan sahabat mereka serta memperhatikan

kesejahteraan rohani dan jasmani mereka. Sementara itu, hendaklah para imam berpaut pada

uskup mereka dengan kasih yang tulus dan sikap patuh. 

 Berkat tahbisan, semua imam bersatu dalam persaudaraan sakramental. Khususnya

dalam satu keuskupan, mereka merupakan satu presbyterium, sebab meskipun mereka

menjalankan bermacam-macam tugas, mereka hanya mengemban satu imamat. Karena itu

pentinglah bahwa semua imam, baik diosesan maupun religious, saling membantu supaya

mereka selalu mengerjakan karya bersama demi kebersamaan.

 Hendaknya para imam mengakui dan mendukung martabat kaum awam dan perutusan

Gereja yang dipercayakan kepada mereka. Sambil menguji roh-roh apakah memang berasal

dari Allah, hendaknya para imam menemukan sekian banyak karisma kaum awam,

mengakuinya dengan gembira dan mendukung perkembangannya.

 Pelayanan imam mana pun memiliki jangkauan luas dan universal. Karena itu, para

imam keuskupan-keuskupan yang lebih kaya panggilan, hendaknya dengan sukarela

menyediahkan diri untuk melaksanakan pelayanan di kaawasan-kawasan yang mengalami
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kekurangan imam. Bersamaan dengan itu, sangatlah dianjurkan bahwa para imam mendukung

karya-karya panggilan, baik pada tingkat keuskupan maupun pada tingkat nasional.

 III. Kehidupan Para Imam

 Konsili ini dengansungguh-sungguh meng ajak semua imam agar mereka,dengan

memanfaatkan upaya-upaya yang telah dianjurkan oleh Gereja, selalu berusaha menuju

kekudusan yang semakin luhur, sehingga dari hari ke hari mereka menjadi sarana yang

semakin sesuai denganpengabdian kepada segenap umat Allah. Pada hakikatnya,para

imamakan mencapai kesucian bila mereka menunaikan tugas-tugas mereka dalam Roh

Kristus secara tulus dan tanpa mengenal lelah. Karena mereka adalah pelayan sabda Allah,

maka hendaknya mereka setiap harimembaca dan mendengarkan sabda Allah,yang kemudian

wajib mereka sampaikan kepada sesama. Sebagai pelayan sakramen-sakramen, hendaklah

mereka secara khas membawakan Pribadi Kristus. Sebaagai gembala umat

beriman,hendaklah para imam didorong oleh Sang Gembala baik untuk menyerahkan nyawa

mereka demi domba-domba mereka. Keutuhan hidup imam tidak tercapai melulu dengan

melakukan karya-karya mereka. Keutuhan itu tercapai bila mereka juga mengikuti teladan

Kristus,yang makanan-Nya ialah menjalankan kehendak Bapa. 

 Diantara keutamaan-keutamaan yang perlu dimiliki para imam, layaklah disebut sikap

hati yang selalu bersedia bukan untuk mencari kehendak sendiri melainkan kehendak Dia

yang mengutus mereka. Melalui kerendahan hati serta ketaatan yang sukarela dan penuh

tanggung jawab, para imam menjadi secitra dengan Kristus. Ditinjau dari pelbagai sudut,

selibat mempunyai kesesuaian dengan imamat. Dengan menghayati selibat demi kerajaan

Allah, para imam dikuduskan bagi Kristus. Karena itu, konsili ini meminta bukan saja kepada

para imam melainkan kepada segenap umat Allah, supaya mereka tetap menjunjung tinggi
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anugerah selibat imam yang begitu berharga. Dengan menggunakan hal-hal duniawi

seolah-olah mereka tidak menggunakannya, para imam akan mencapai kebebasan dari segala

kesibukan yang tak teratur dan akan lebih terbuka untuk mendengarkan sabda ilahi. Mengenai

harta milik yang sungguh bersifat Gerejawi, hendaklah para imam mengurusi harta itu

menurut ketentuan hukum kanonik dan sedapat mungkin meminta bantuan para ahli. 

 Supaya dapat makin menghayati persatuan dengan Kristus dalam segala situasi hidup

mereka, bagi para imam tersedia berbagai upaya, baru maupun lama, yang disiapkan oleh Roh

Kudus dalam umat Allah. Yang paling luhur ialah Kitab Suci dan Ekaristi, yang perlu terus

menerus dimanfaatkan. Hendaklah mereka juga meluangkan waktu untuk mengadakan retret

rohani dan melakukan bimbingan rohani. Hendaklah bagi para imam disediakan upaya-upaya

seperti kursus-kursus pastoral, pusat studi pastoral, perpustakaan, dan bimbingan studi oleh

pribadi-pribadi yang cakap. Kecuali itu hendaknya para uskup mengusahakan agar  para

imam mereka, terutama sesudah beberapa tahun berkarya, dapat memperoleh pengetahuan

yang lebih luas tentang metode-metode pastoral dan ilmu teologi. Selain itu, perlulah disadari

bahwa para imam layak menerima balas jasa yang sewajarnya. Karena itu, sejauh dari pihak

lain tidak disediakan balas jasa yang wajar bagi para imam, umat beriman wajib

mengusahakan sumbangan seperlunya bagi mereka. Selain itu, di setiap keuskupan sebaiknya

diadakan kas umum, yang memungkinkan para uskup memenuhi kewajiban-kewajiban

terhadap pribadi pribadi yang berjasa bagi Gereja dan mencakupi pelbagai kebutuhan

keuskupan.

 IV. Penutup

 Konsili ini tidak menganggap sepi kesukaran-kesukaran yang pada zaman ini dihadapi

oleh para imam. Hendaklah para imam menyadari, bahwa dalam berkarya mereka tidak
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pernah sendirian melainkan bertumpu pada kekuatan Allah Yang Mahakuasa. Hendaklah

mereka menyadari pula bahwa saudara-saudara seimamat dan umat beriman di seluruh dunia

merupakan rekan-rekan mereka.

4.3 Artikel 15 Presbyterorum Ordinis

 Isi artikel 15 Presbyterorum Ordinis sebagai berikut:

  Pelayan imamat itu pelayan Gereja sendiri, maka hanya dapat
dilaksanakan dalam persekutuan hirarkis seluruh Tubuh. Maka cinta kasih kegembalaan
mendesak para imam, untuk dalam rangka persekutuan itu melalui ketaatan membaktikan
kehendak mereka sendiri dalam pengabdian kepada Allah dan sesama, sambil menerima
dan menjalankan dalam semangat iman apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Paus
dan oleh Uskup mereka sendiri serta oleh para pemimpin lainnya; sambil dengan sukarela
mengorbankan kemampuan dan bahkan diri mereka sendiri, dalam tugas mana pun yang
dipercayakan kepada mereka, juga dalam tugas yang agak rendah dan tidak terpandang.
Sebab dengan demikian mereka melestarikan dan memantapkan kesatuan yang diperlukan
dengan rekan-rekan mereka sepelayanan, terutama dengan mereka, yang oleh Tuhan
ditetapkan sebagai pemimpin-pemimpin Gereja-Nya yang kelihatan; dan mereka  berkarya
demi pembangunan Tubuh Kristus, yang bertumbuh “melalui segala sendi-sendi
pelayanan. Ketaatan itu, yang mengantar kepada kebebasan yang lebih dewasa
putera-putera Allah, pada hakekatnya meminta supaya para imam – sementara dalam
menunaikan tugas mereka, terdorong oleh cinta kasih, mereka dengan bijaksana merintis
jalan-jalan baru untuk meningkatkan kesejahteraan Gereja, - penuh kepercayaan
mengemukakan prakarsa-prakarsa mereka, serta menekankan kebutuhan-kebutuhan jemaat
yang diserahkan kepada mereka, tetapi selalu bersedia pula mematuhi keputusan mereka,
yang menjalankan fungsi utama dalam kepemimpinan Gereja Allah.

 Di antara keutamaan-keutamaan yang paling penting untuk pelayanan imam, harus

disebut kesiap-sediaan jiwa, kerena dengan itu kaum imam selalu siap untuk mencari bukan

keinginan mereka sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus mereka. Pernyataan

Konsili ini menjadi basis refleksi bagi ketaatan seorang imam. Imam adalah sarana yang

dipakai Allah di tengah dunia. Dia adalah utusan Kristus yang harus melaksanakan kehendak

pengutusNya. Kerenanya, dalam melaksanakan tugas perutusannya sebagai gembala, para

imam hendaknya mendasarkan diri pada kata-kata Kristus ini: “Sama seperti Bapa telah

mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu” (Yoh 20:21).
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 Imam mesti menyadari bahwa ia bukanlah pribadi otonom dalam karya keselamatan

Allah. Ia justru selalu berada dalam persatuan dengan Allah yang mengutusnya.

Konsekuensinya, segala tugas pelayanannya harus berdasarkan bimbingan dan arahan Allah,

bukan menurut visi atau pandangannya sendiri. Melalui ketaatan yang sukarela dan penuh

tanggung jawab itu para imam menjadi secitra dengan Kristus, penuh cita rasa seperti terdapat

pada Kristus Yesus, yang mengosongkan diri dengan mengenakan penampilan seorang hamba

dan taat sampai mati. Pernyataan dalam Dekrit ini juga menyingkapkan dua motif ketaatan

yakni motif teologis dan motif apostolik-eklesial. Berkaitan dengan motif apostolik-eklesial,

ketaatan selalu dikaitkan dengan kemauan dan kerelaan seorang imam untuk mengalami,

mencintai dan melayani Gereja yang hierarkis.

 Itu berarti, pelayan imam yang sejati selalu berada dalam persekutuan dengan Paus

dan dewan para Uskup, khususnya dengan Uskup setempat yang selayaknya dihormati

sebagai bapa dan dipatuhi, sebagaimana dijanjikannya dalam upacara tahbisan. Motif

apostolis-eklesial ini menyatakan bahwa kaum imam tidak terpisah dari Gereja, karena ia

dipanggil dan ditempatkan dalam Gereja, tubuh mistik Kristus. Ia tidak pernah menjadi suatu

eksistensi yang isolatif dalam kegiatannya, tetapi secara sakramental terikat dan bergantung

pada hierarki. Oleh karena itu, dengan ketaatan terhadap hierarki ini, ada tiga hal yang harus

disadari dan dihayati seorang imam. Pertama, ketaatan seorang imam kepada pemimpin yang

dalam hal ini adalah Uskup. Ketaatan yang dimaksudkan bukanlah ketaatan semu, karena

dirinya bukan taat kepada pribadi Uskup, tetapi kepada Bapa dari Yesus Kristus, Uskup dari

semua orang. Hal ini selalu didasarkan pada kenyataan bahwa otoritas atau pemimpin Gereja

adalah salah satu bentuk kehadiran Tuhan bagi umat-Nya. 
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 Kedua, ketaatan seorang imam kepada pimpinan merupakan pekerjaan Tuhan sendiri

(1 Kor 15:58). Itu berarti segala perintah dan peraturan yang diturunkan oleh para pimpinan

(Paus dan Uskup) kepada para imam adalah hadiah, pemberian Tuhan. Dengannya, ketaatan

seorang imam tidak boleh dilihat sebagai hasil paksaan eksternal yang merintangi kebebasan

atau merendahkan martabat manusia, tetapi sebaliknya membawa kaum imam menuju

kematangan. 

 Ketiga, ketaatan seorang imam tidak hanya berkaitan dengan persekutuan para imam,

tetapi lebih dari itu berkaitan dengan karya pastoral. Dalam hal ini ketaatan seorang imam

hendaknya merupakan kehausan yang terus-menerus, yang dihayati dalam suasana siap-siaga

dan ditujukan bagi semua orang. Kasih seorang imam haruslah bersifat menyeluruh. Ia harus

selalu menyediakan seluruh dirinya, waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan bagi semua orang

yang adalah kawanan dombaNya. 

 Inilah ketiga hal yang harus selalu disadari dan dihayati di dalam hierarki gerejani.

Tidak gampang memang bila hal ini dilihat dari kacamata manusiawi. Tetapi tidak mustahil

bila melalui kacamata iman. Manusia memiliki kesadaran dan kecerdasan dalam hal

pengetahuan tentang yang transenden. Oleh karena itu, seorang imam yang adalah manusia,

harus mampu menyerahkan diri kepada Kristus. Meskipun ia belum melihat Kristus, tapi

seorang imam harus tahu bahwa ia hidup di dunia dengan penuh ketidakpastian yang tidak

memiliki dasar dalam dunia yang kelihatan ini; dan tidak ada tangan yang dapat dipegang.

Oleh karena itu, ia harus berani dan dewasa dalam mengambil keputusan. Seorang imam

harus mampu menyangkal dirinya sendiri, sebagaimana yang dilakukan Yesus di dalam karya

pewartaanya.  Penyangkalan diri terkait dengan ketaatan, artinya bukan hanya orang yang

mengucapkan kaul saja yang harus melaksanakannya tetapi secara hierarkis, setiap imam
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memiliki atasan dan bawahan dan ketaatan bukan hanya menyangkut kepada atasan tetapi

juga kepada bawahan atau gembalaan.

 Kehilangan ketaatan pada atasan bisa mengakibatkan kemunafikan, sedangkan

kehilangan ketaatan kepada bawahan atau gembalaan, cenderung berorientasi dominatif.

Lantas, jenis ketaatan apa yang dimiliki dan dikehendaki Yesus? Ketaatan-Nya bukan suatu

ketaatan dominatif atau penguasaan kepada yang lain, melainkan karena ada kasih Ilahi antara

Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Kasih Ilahi inilah yang dibawa Yesus ke dunia. Ketaatan

Putera sebenarnya buah kasih dengan Bapa dan Roh Kudus. Inilah yang patut diteladani yakni

hidup spiritualitas Yesus ketika Ia hadir di dunia ini. Para imam adalah wakil Kristus yang

nyata di dunia. Apa yang mendasar bagi seorang imam, bila ia tidak lagi menghidupi

nilai-nilai ketaatan sebagaimana ditunjukkan Kristus? Sama sekali tidak ada. Mengikuti

Yesus berarti harus berani meninggalkan segala keinginan pribadi. Berani menyangkal diri

demi sesuatu yang ada diluar dirinya.

  Tentang hal ini Santo Yohanes Vianney mengatakan bahwa “seorang gembala yang

baik, seorang pastor di hati Tuhan, adalah harta terbesar yang dianugerahkan Allah bagi umat,

dan adalah salah satu dari anugerah kerahiman Ilahi yang paling berharga.” Kebaikan seorang

gembala terasa, ketika ia menggunakan harta dan anugerah ini dalam menuntun umat yang

sedang berziarah menuju Bapa. Ia mencari “jalan” yang terbaik untuk ditempuh bersama

umat.

 Jadi, spiritualitas imam memang pelayan. Tidak bisa lain! Seorang imam harus selalu

berusaha untuk menjadi pelayan sejati. Terlepas dari panggilan Tuhan yang tentu saja

didukung dengan rahmat dan berkat, pelayanan yang sejati mengandaikan
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keutamaan-keutamaan dan keunggulan-keunggulan yang dibutuhkan untuk membangun

hidup yang berbobot dan bermakna.

 Keutamaan seorang pelayan, ialah sikapnya yang “taat”. Hukumnya wajib bagi

seorang imam untuk menjadi taat, karena tanpa keutamaan ini dia tidak bisa menjadi “abdi”.

“Di antara keutamaan-keutamaan yang perlu sekali bagi pelayanan para imam, layaklah

disebutkan sikap taat yang selalu bersedia bukan untuk mencari kehendak sendiri melainkan

kehendak Dia yang mengutus mereka.”

Imam yang angkuh dan egois akan jauh dari dunia pelayanan, karena seorang pelayan

sejati memberikan penghargaan dan penghormatan kepada orang yang dilayani. Melalui

ketaatan yang sukarela dan penuh tanggung jawab itu para imam menjadi secitra dengan

Kristus, penuh cita rasa seperti terdapat pada Kristus Yesus, yang mengosongkan diri dengan

mengenakan penampilan seorang hamba dan menjadi taat sampai mati.

 Setiap orang akan memberikan apresiasi positif kepada seseorang yang berhasil dalam

menjalankan tugas pelayanannya, bukan pertama-tama karena ia mampu secara intelektual,

tetapi karena ia mengarahkan seluruh kemampuanya untuk memenuhi tugas dan

panggilannya. Dengan itu terbukti bagi siapa saja, bahwa betapa penting bekerja dengan

mengandalkan kekuatan dari Tuhan dan sesama yang selalu membuka jalan baru bagi kita.

Sebaliknya, imam mengandalkan kekuatannya sendiri, ia akan semakin sulit menemukan

jalan, bahkan jalan yang sudah ada pun akan tertutup baginya. Karena itu ketika seorang

imam mencari kehendak Tuhan, bukan ia yang menemukan kehendak-Nya, melainkan Dia

yang mendapatkan seorang imam itu sedang mencari-Nya.

 Adalah suatu keharusan menjadikan sikap dasar bagi seorang imam untuk melayani,

bukan dilayani. Karena dengan melayani, seorang imam telah mampu mengaktualisasi dirinya
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yang benar-benar ingin menjadi ‘alat’ Kristus di dunia ini. Kristus hadir di dunia bukan untuk

dilayani layaknya seorang raja melainkan melayani seperti hamba. Kristus menjadi hamba

untuk melayani Bapa-Nya. Dengan melayani dan ketaatan total pada kehendak Bapa-Nya, Ia

oleh Bapa-Nya dipermuliakan dan diangkat ke surga dengan tubuh yang utuh. Seorang imam

yang memberikan dirinya secara total dan utuh untuk mengikuti Kristus, harus belajar dan

meneladani apa yang telah dilakukan oleh Guru Ilahi, Yesus Kristus. Ketaatan sangat penting

dan relevan dengan kehidupan para imam dewasa ini. 

4.4 Nilai-nilai Ketaatan

 Hidup religius sudah semestinya dihargai oleh semua anggota Gereja. Penghargaan itu

ditandaskan karena hidup religius bukannya menghalangi pertumbuhan dan kedewasaan

autentik pribadi, tapi justru semakin mambawa ke perkembangan autentik itu, meskipun

menyertakan kerelaan, untuk tidak memeluk nilai-nilai tertentu yang amat berharga. Kerelaan

untuk tidak memeluk nila-nilai tertentu, seperti hidup perkawinan dengan segala kekayaannya

itu, dibuat atas dasar kekuatan dari panggilan Ilahi, yang menjadikan orang siap mengikuti

Kristus lebih dekat, demi cintanya pada Allah dan umat manusia.

 Sehubungan dengan ini, perlu dilihat bahwa di dalam ketaatan sendiri yang menjadi

landasan utama bagi para imam, tentunya memiliki nilai-nilai luhur. Keluhuran nilai ini

dinyatakan dalam tindakan manusiawi yang sesuai dengan ajaran Gereja. Dengan mengerti

dan melakukannya, maka sebuah nilai dari ketaatan menjadi hidup dan berguna untuk diri

sendiri, orang lain, Gereja dan bahkan Tuhan sendiri.

4.4.1 Nilai Manusiawi
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 Ketaatan adalah nilai manusiawi bahkan sebelum menjadi nilai kristiani. Dalam

keluarga suami menaati istrinya dan istri menaati suaminya, anak-anak mentaati orang tua

mereka, dan dalam masyarakat anak-anak yang lebih muda mentaati orang-orang yang lebih

tua. Dalam kehidupan sosial kita juga menemukan praktik ketaatan. Pelayan-pelayan mentaati

majikan-majikan mereka, pekerja-pekerja menaati pengusaha-pengusaha, murid-murid

menaati guru-guru mereka. Jadi ketaatan berakar dalam kemanusiaan. Dalam relasi timbal

balik ini, kataatan dalam kehidupan manusia sama sekali tidak mengurangi martabat pribadi

seseorang, tetapi justru menjadi “jalan untuk melangkah demi merebut kebebasan yang

sejati”.

Prinsip yang sama berlaku juga bagi seorang imam. Dalam spiritualitas hidup imamat,

ketaatan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat atau menekan kebebasan seorang

imam, tapi sebaliknya mengangkat keluhuran martabatnya dan membebaskan dia dari hukum

daging atau keserakahan yang mendorong manusia ke kejahatan dan membuatnya tidak

berdaya untuk memilih apa yang baik. Dengan ketaatan seorang imam menjadi bebas dari

keserakahan, dan dengan itu mengangkat martabat dirinya sebagai seorang pelayan kesucian

umat. Seperti yang dikatakan di dalam Dekrit: Ketaatan itu, yang mengantar kepada

kebebasan yang lebih dewasa putera-putera Allah,,,,

 Dengan demikian, dalam hidup dan karya seorang imam sama sekali tidak ada

pertentangan antara ketaatan dan kebebasan. Memang sikap Putera menyingkap misteri

kebebasan manusiawi sebagai jalan ketaatan terhadap kehendak Bapa, dan misteri ketaatan

sebagai jalan untuk merebut kebebasan yang sejati. 

Dari keteladanan hidup Yesus sendiri, seorang imam dapat mentaati Allah dan

sesamanya apabila ia menjadi orang yang benar-benar bebas. Ketaatan bernilai bila ketaatan
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itu lahir dari kebebasan yang sadar dan bertanggung jawab. Di pihak lain, seorang imam

merebut dan memiliki kebebasan yang sejati, apabila ia juga menghayati ketaatan dalam

hidup dan karyanya. Ketaatan membuat seorang imam benar-benar bebas sebagai manusia

yang sadar dan bertanggungjawab. Paham kebebasan adalah paham yang menyatakan bahwa

manusia bebas menentukan pilihan. Di dalam menentukan pilihannya manusia dihadapkan

dengan berbagai kemungkinan untuk mengatakan “Ya” atau “Tidak” terhadap horisonnya

sendiri.

Kebebasan manusia dipahami dalam arti bila ia mampu menentukan pilihan di

hadapan tawaran yang diberikan. Gereja tidak memaksa dan melarang serta membatasi

kebebasan seseorang. Gereja memberikan peluang bagi setiap orang untuk mengikuti Kristus

sebagai imam, nabi dan raja. Di sini, jelas sekali bahwa ketaatan memiliki nilai manusiawi

yang tidak melanggar atau menghalangi kebebasan seseorang dalam memilih. Ketika

seseorang memilih menjadi seorang pelayan Tuhan, maka ia harus tahu bahwa pilihannya

tersebut memiliki konsekuensi yang tidak dapat dipungkiri. Konsekuensi yang akan

ditemukan dan hadapi, membuatnya merasa bahwa ketaatan adalah sesuatu yang memberikan

nilai positif untuk perkembangan pelayanannya di dalam Gereja.

4.4.2 Nilai Teologis

 Secara teologis ketaatan bagi para imam berarti perwujudan dari kesediaan mereka

untuk mempersembahkan bakti kehendak mereka yang sepenuhnya bagaikan korban diri

kepada Allah. Dengan demikian, mereka secara lebih tetap dan terjamin disatukan dengan

kehendak penyelamat Allah. Putera Allah, yang “turun dari surga, bukan untuk melakukan

kehendak-Nya sendiri, melainkan untuk melakukan kehendak Bapa yang telah

mengutus-Nya” (Yoh 6:38), berkata “ketika Ia masuk ke dunia: ...’sesungguhnya, Aku
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datang; ... untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allah-Ku’ ... Dan karena kehendak-Nya inilah

kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus

Kristus” (Ibr 10:5-10).

Inilah teladan yang harus ditaati dan dilakukan oleh setiap imam, dalam

pengembangan pelayanan di mana pun mereka berada. Teladan Yesus Sang Guru harus

diikuti dan dilaksanakan. Para imam memberikan diri untuk Gereja karena ingin meneladani

Yesus yang adalah Guru sejati dan Hamba Allah yang Agung. Selain itu juga, seorang imam

adalah seorang yang dipanggil dan diutus untuk melaksanakan kehendak Allah. Seperti

Kristus, utusan Bapa, tidak melaksanakan kehendak-Nya sendiri, tetapi kehendak Dia yang

mengutus –Nya, demikian juga imam. Seorang imam tidak mencari dan melaksanakan

kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Allah. Untuk itu, dalam Dekrit ditulis:

,,mempertimbangkan apa yang berkenan kepada
Allah, dan, bagaikan tawanan Roh, dalam segalanya
dibimbing oleh kehendak Dia, yang menghendaki
keselamatan semua orang

 Ada beberapa alasan mengapa dalam ketaatan seorang imam perlu mencari kehendak

Allah dan melaksanakannya:

Pertama: Kesempurnaan hidup seorang imam berada dalam persekutuan dengan

kehendak Allah. Menurut Santo Vinsensius Paulus, “kesempurnaan berada dalam

menyatukan kehendak kita dengan kehendak Allah sedemikian rupa sehingga terbentuklah

kehendak yang sama.” Seorang imam menjadi sempurna dalam hidup dan karyanya apabila ia

senantiasa bersatu dengan kehendak Allah. Hanya dengan ketaatanlah seorang imam mampu

mencapai dan memiliki persekutuan dengan kehendak Allah itu dalam hidupnya. Ketaatan

dengan demikian menjadi sarana terciptanya persatuan antara kehendak seorang imam dan

kehendak Allah.
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 Kedua; Kehendak Allah merupakan panduan tingkah laku dan kehidupan yang baik

dan berkenan  bagi seorang imam. Dengan ketaatan  kepada kehendak Allah, demikian Santo

Yohanes Krisostomus, “segala kekeliruan hilang, kebenaran menjadi tampak, setiap kejahatan

dibasmi, kebajikan masuk dan dengan demikian tidak ada perbedaan lagi antara surga dan

bumi.” Menurut Santo Gregorius, “ketaatan adalah ratu atau ibu dari semua kebajikan.

Ketaatan menanam semua kebajikan dalam jiwa dan memelihara mereka sesudah mereka

sekali ditanam. Kekudusan adalah persekutuan pikiran dan hati dengan Allah dalam setiap

rincian hidup, dan ketaatan berarti berpikir dan berkehendak dengan pikiran dan kehendak

Allah yang dinyatakan kepada kita melalui pesan-pesan para wakil-Nya, pemimpin-pemimpin

kita.

Ketiga; Kehendak Allah yang terungkap dalam setiap Sabda-Nya merupakan

“santapan jiwa, sumber jernih dan kekal hidup rohani” bagi manusia di dunia ini. Sebab itu,

“setiap perbuatan ketaatan adalah suatu makanan baru bagi jiwa manusia yang mengakui Diri

Allah sebagai satu-satunya Allah yang hidup dan benar, Bapa penyelenggara dan hakim yang

adil”. Dalam arah ini, ketaatan pada satu sisi membantu para imam untuk “berkembang dalam

kebenaran sepenuhnya mengenai diri mereka sendiri, sambil tetap berhubungan dengan

sumber eksistensi mereka” dalam Allah sendiri. Ketaatan mengantar mereka untuk masuk ke

dalam hati Allah guna menimba dari kehendak-Nya santapan rohani yang tidak pernah habis

bagi pertumbuhan rohani mereka sendiri. Inilah nilai teologis dari ketaatan kepada kehendak

Allah. Dengan ketaatan kepada Allah, imam memperoleh pengetahuan akan kebenaran

(1Tim. 2:4) dalam hidup untuk bertingkah laku secara tetap, dan untuk berbuat baik kepada

sesama melalui karya pelayanannya setiap hari.

4.4.3 Nilai Kristologis
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 Dalam nilai ini, “ketaatan religius itu sekaligus merupakan peneladanan Kristus dan

partisipasi dalam tugas-Nya”. Kristus, “sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taat

dari apa yang telah diderita-Nya” (Ibr 5:8). Ia “telah mengosongkn diri-Nya sendiri, dan

mengambil rupa seorang hamba..... dan taat sampai mati” (Flp. 2:7-8), dan “oleh

ketaatan-Nya, semua orang menjadi orang benar” (Rm. 5:19).

Ketaatan yang sukarela dan penuh tanggung jawab itu para
imam menjadi secitra dengan Kristus, penuh citarasa seperti
terdapat pada Kristus Yesus, yang “mengosongkan Diri dengan
mengenakan penampilan seorang hamba ... menjadi taat sampai
mati” (Flp 2: 7-9);

 Sejalan dengan teladan hidup Kristus ini, ketaatan bagi seorang imam merupakan

kebajikan untuk “menyatukan diri dengan Kristus dalam mengenal kehendak Bapa, maupun

dalam penyerahan diri mereka bagi kawanan yang menjadi tanggung jawab mereka.

Demikianlah, dengan menjalankan peran Sang Gembala Baik, mereka akan menemukan

dalam pengalaman cinta kasih kegembalaan itu sendiri ikatan kesempurnaan imamat, yang

akan menyatukan kehidupan serta kegiatan mereka.”

 Dalam pemikiran ini, ada dua butir refleksi yang dapat direnungkan lebih jauh

sehubungan dengan ketaatan seorang imam. Pertama yakni, ketaatan menciptakan komunio

antara imam dan Kristus. Dengan tahbisan imam, semua dapat mengetahui dan sekaligus

mengakui adanya suatu “ikatan ontologis yang  dalam hal ini keberadaan yang mendalam,

yang menyatukan imamat dengan Kristus Sang Imam Agung dan Gembala Baik”. Para imam,

berkat pengurapan Roh Kudus, ditandai dengan meterai istimewa, dan dengan demikian

dijadikan serupa dengan Kristus Sang Imam, sehingga mereka mampu bertindak dalam

pribadi Kristus Kepala. Dalam kaitan dengan komunio inilah, ketaatan menjadi kebajikan

utama yang mesti dihayati oleh imam untuk selalu mencari Kristus, menemukanNya dan

tinggal bersama dengan-Nya dalam hidup dan karyanya setiap hari. Ketaatan imam kepada
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Kristus membuat seorang imam selalu serupa dengan Kristus. Dengan ketaatan iman, ia

selalu mempertahankan kesatuan dan keserupaannya dengan Kristus dalam penggilan imamat

suci.

 Kedua, ketaatan Kristus terungkap secara penuh dalam dan melalui penderitaan.

“Kristus Yesus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu

sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan

menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan

diri-Nya dan taat sampai mati di kayu salib” (Flp. 2:7-8). Inilah yang menggambarkan bahwa

Yesus adalah seorang hamba yang taat kepada Bapa-Nya. Ketaatan Yesus bukan hanya ketika

Ia menjalankan karya pewartaan-Nya di tengah dunia, tetapi Ia juga taat dalam penderitaan

dan kematian. 

 Sejalan dengan ketaatan Yesus ini, seorang imam juga harus menghayati ketaatan

secara penuh dalam hidupnya. Imam tidak hanya mengikuti Yesus Kristus dalam hal-hal yang

menakjubkan, menyenangkan dan menggembirakan, tetapi juga dalam hal-hal yang

mendatangkan beban penderitaan dan kesulitan. Di dalam diri Yesus selalu terdapat dua

perpaduan atau kesatuan yang utuh yakni dimensi kemanusiaan dan keilahian. Ia mengalami

kehidupan sekaligus kematian, kemuliaan dan penderitaan atau salib, kejayaan dan

kesengsaraan, serta kegembiraan dan kesedihan. Inilah yang harus dijadikan teladan iman

yang harus ditaati dan dihidupi oleh seorang imam. Jadi, pengikut Kristus yang benar menjadi

orang yang terpuji apabila dalam sikapnya yang taat ia menyadari dan menghayati bahwa

dalam karya apa pun dan di mana pun, imam tidak memuaskan keinginan diri sendiri.

4.4.4 Nilai Eklesiologis
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 Dalam nilai ini, ketaatan imam bersifat gerejani terikat dengan tahbisannya karena

perutusannya tidak dapat terlaksana kecuali dalam kesatuan dengan hierarki. “Pelayan imamat

itu pelayan Gereja sendiri, maka hanya dapat dilaksanakan dalam persekutuan hierarkis

seluruh Tubuh.”

Dalam bingkai ketaatan model ini, seorang imam mesti mengakui, mencintai, dan melayani

Gereja yang bersusunan hierarkis. Tidak ada pelayan imam yang sejati di luar persekutuan

dengan Paus dan dewan para Uskup, khususnya dengan Uskup setempat, yang sudah

selayaknya dihormati sebagai bapa dan dipatuhi seperti dijanjikan dalam upacara tabhisan.

 Dalam bingkai eklesiologis, ketaatan menghendaki agar, dengan kebesaran jiwa imam

menerima kewajiban untuk dengan setia melaksanakan setiap norma, seraya menghindari

setiap kesan pelaksanaan sebagian menurut kriteria subjektif, yang menciptakan perpecahan

dan menimbulkan akibat-akibat yang merugikan bagi umat awam dan pandangan umum.

Dalam melaksanakan norma-norma atau tuntutan-tuntutan kanonis yang berlaku ini sesuai

dengan perutusan yang diterima dari pimpinan atau Uskup, tentu saja kreativitas, semangat

berinisiatif yang semestinya ada pada imam yang dididik dengan baik, bukan hanya tidak

akan dibatasi, melainkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya juga demi efektivitas reksa pastoral.

Dengan ketaatan, seorang imam menerima dan menghayati mutasi sebagai tour of duty,

kesempatan untuk berkembang.

 Namun demikian, kreativitas dan inisiatif yang ada tidak boleh dimengerti sebagai

suatu peluang besar bagi seorang imam untuk berbuat sesuka hati atau seturut seleranya.

Dalam lingkup liturgi misalnya, imam hendaklah secara khas menyadari diri sebagai pelayan

dan dengan setia mematuhi Gereja. Penataan dan pembimbingan liturgi kudus tergantung

semata-mata pada kewenangan Gereja, yakni kewenangan Takhta Apostolik, dan menurut
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ketetapan hukum dari kewenangan Uskup diosesan. Secara khas dapat berlaku untuk

pelayanan sakramen-sakramen, tindakan-tindakan istimewa Kristus dan Gereja, yang harus

dilayani oleh imam dalam pribadi Kristus dan atas nama Gereja demi kesejahteraan umat.

4.5 Relevansinya Bagi Tugas Pelayanan Imam Dewasa Ini

Sebagai imam yang menghidupi nilai-nilai ketaatan dalam hidupnya, Imam perlu tahu

bahwa di dalam tugas pelayanannya kepada umat beriman, ia harus menjadi pelayan yang

sejati. Dalam arti ini, imam harus menunjukkan identitasnya yang sesungguhnya kepada umat

beriman. Hal ini dikarenakan bahwa ada imam yang kurang menghayati dan tidak setia

menjalani tugasnya sebagai Gembala.

 Melihat fenomen kehidupan imam di dalam pelayanannya kepada umat, maka imam

diwajibkan dan disarankan agar kembali menginstropeksi diri dan merefleksikan diri agar

tidak terlalu jauh menyimpang dari jalan yang telah dipilih dan dihidupinya. Imam adalah

wakil Kristus. Dengan status yang demikian dalam menjalani tugas yang diberikan Kristus

kepadanya, ia harus sadar dan mawas diri agar tidak terkontaminasi dengan perkembangan

zaman yang semakin maju. Jika seorang imam terhanyut dalam arus perkembangan zaman,

maka tidak dipungkiri lagi, bahwa ia akan berada dalam kepincangan pelayanan dan hidup

sebagai imam Tuhan.

 Untuk itu, seorang imam diwajibkan untuk selalu menghayati dan menghidupi

kembali seruan-seruan dalam Dekrit Presbyterorum Ordinis khususnya dalam artikel 15,

karena isi dari dekrit ini adalah ketaatan. Imam taat kepada Allah karena Ia adalah sumber

dan jalan dalam hidup ini. Ketaatan bukanlah ketaatan buta yang sering kali dikatakan oleh

mereka yang berkuasa dan memperdayakan orang lain sesuka hatinya tanpa mengetahui dan
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memiliki tujuan yang pasti di dalam hidup. Tapi ini adalah ketaatan yang membawa

kebahagiaan dan kedamaian di dalam hati. 

 Oleh karena itu, imam harus terus menerus melihat diri untuk kehidupan yang akan

datang. Imam harus tahu bahwa ia adalah pelayan yang harus melayani dengan hati yang tulus

dan taat kepada otoritas Gereja. Selain taat terhadap otoritas Gereja, seorang imam harus

terlebih dahulu taat kepada Tuhan.

 Bila seorang imam sudah menghidupi dan membudayakan hidup taat, maka dapat

dipastikan bahwa persoalan-persoalan yang sering terjadi di tengah umat tidak lagi menjadi

bahan yang harus dibicarakan di mana-mana. Dengan taat, maka ia akan merdeka dengan

sendirinya. Taat untuk menghargai, taat untuk menjalani tugas sebagai Gembala, taat kepada

umat, taat kepada atasan atau otoritas Gereja dan terlebih khusus taat Kepada Tuhan. Dengan

sikap taat ini, maka seorang imam akan mengalami suatu kepenuhan dalam kedamaian.

Ketidaktaatan seorang imam akan mengakibatkan kefatalan dalam menjanani dan menghidupi

tugasnya. 

4.5.1 Penghayatan Akan Nilai Ketaatan

Penghayatan akan nilai ketaatan adalah sesuatu yang harus ditunjukkan oleh seorang

imam. Imam harus menghayati nilai ini agar ia kelak menjadi pelayan yang sejati. Menjadi

pelayan yang sejati adalah suatu keinginan yang mulia. Oleh karena itu ada beberapa alasan

yang menunjukkan bahwa imam harus menghayati nilai dari ketaatan.

 Pertama, oleh ketaatan seseorang memberi dan mempersembahkan kepada Allah lebih

daripada oleh kemiskinan dan kemurnian atau selibat. Oleh kemiskinan, seseorang

mempersembahkan kepada Allah harta milik kepunyaannya; oleh kemurnian ia
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mempersembahkan tubuhnya; namun oleh ketaatan, ia mempersembahkan kehendaknya,

seluruh dirinya. Apa artinya  semuanya ini? Kehendak adalah sesuatu yang sangat berharga.

Kehendak  memampukan manusia untuk dapat berbuat apa saja. Dalam hal ini seseorang

dengan tahu dan mau mempersembahkan dirinya secara total. Dengan kata lain ia taat. Taat

untuk hidupnya sendiri. Ketaatannya untuk dirinya sendiri dan juga untuk banyak orang.

 Kedua, ketaatan meliputi kemiskinan dan kemurnian. Orang yang taat akan mampu

untuk hidup miskin dan murni. Sebaliknya, orang yang gagal dalam ketaatan gagal juga

dalam menghayati kemiskinan dan kemurnian. Kenyataan seperti ini sudah berlangsung lama

dan sering terjadi di kalangan para imam. Sikap taatlah yang memampukan untuk dapat

menentukan apa yang akan terjadi ke depannya. Banyak imam yang tidak taat dengan

berbagai keputusan dari atasan. Ketidaktaatan mereka dinyatakan lewat tindakan-tindakan

yang kurang terhormat. Dan efek samping dari ketidaktaatan para imam, yakni tidak lagi

menghidupi nilai kemurnian dan kemiskinan yang dalam hal ini kesederhanaan.

Ketidaktaatan juga dapat mengakibatkan pelayanan yang kurang efektif kepada umat beriman.

 Ketiga, semakin sesuatu menjadi lebih baik dan lebih sempurna, semakin ia

mendekatkan kita kepada kepenuhannya. Ketaatan adalah keutamaan yang menyatukan

seorang imam atau kaum religius dengan kepenuhan tugasnya. Menjadi imam adalah suatu

kebebasan bagi setiap orang. Tidak ada paksaan dalam hal ini. Dan bila sudah menjadi

seorang imam, ia harus tahu tugasnya. Tugasnya yakni meneruskan karya dari Guru Ilahi

yakni Yesus Kristus. Selain meneruskan karya Kristus, imam juga harus mampu untuk tugas

pelayanan dan misinya sebagai wakil Kristus. Dengan tugas yang telah diberikan oleh wakil

Kristus yang dalam hal ini adalah Uskup, imam harus taat. Ia taat kepada Uskup sama halnya

ia taat kepada Kristus sendiri. Dengan sikap taat dan patuhnya ini, maka ia dapat dipastikan
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akan memperoleh suatu kepenuhan tugas yang telah dirancangnya sewaktu ia masih belum

menjadi imam.

4.5.2 Memahami dan Menghayati dengan Benar Nilai Ketaatan

Memahami dan menghayati adalah sebuah pekerjaan yang sering dilakukan agar dapat

dimengerti dengan baik. Dibutuhkan sikap memahami dan menghayati agar tidak dapat

tersesat dalam pikiran-pikiran yang sering menyesatkan manusia. 

 Dalam konteks ini, bagi seorang imam Tuhan dibutuhkan sikap untuk memahami dan

menghayati nilai ketaatan dengan benar. Hal ini dikarenakan, banyak di antara para imam,

salah mengartikan dan memahami bahkan menghayati nilai ketaatan ini. Mengapa hal ini bisa

terjadi? Salah satu faktor yang mempengaruhi yakni dengan berkembangnya banyak paham.

Salah satu paham yang mencolok yakni paham akan kebebasan.

 Selain itu, kurangnya sikap untuk mensyukuri rahmat ketaatan yang telah dihidupi.

Dengan demikian, seringkali para imam merasa tertekan dengan beban yang mengikat sebab

ia tidak bisa bertindak sesukanya. Ini kerap menyakitkannya sebab hampir segalanya harus

minta izin kepada pimpinan. Bila tidak adanya sikap rendah hati, seorang imam akan jatuh

pada egoisme. 

 Tantangan seperti ini sebenarnya muncul karena dirinya sendiri. Ia tidak

mempertimbangkan dengan matang konsekuensi dari janji ketaatan yang diikrarkan kepada

Tuhan, tarekatnya, dan kehidupan berkomunitas yang ia jalani. Ketaatan menjadi sulit juga

karena ia tidak berakar pada proses ketaatan Yesus yang menjadi titik tolak dari ketaatan
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religius. Oleh karena itu, diperluhkan sikap rendah hati untuk memahami dan menghayati

nilai dari sebuah ketaatan.  

4.5.3 Menghayati Cinta Akan Ketaatan

Iman adalah keyakinan, bahwa Tuhan mencintai manusia seperti apa adanya. Ini

sungguh inti iman manusia kepada Tuhan, dan seluruh Kitab Suci dan teologi seutuhnya

hanya menguraikan satu hal ini. Doa merupakan jawaban manusia terhadap cinta ini, manusia

berserah di dalamnya, membuka diri seutuhnya agar dicintai oleh Tuhan. Dan sebaliknya

dosa, melepaskan manusia dari cinta itu. Secara diam-diam atau terang-terangan orang

berkata, “Tidak, aku tidak membutuhkan-Mu” terhadap cinta, yang ditawarkan Tuhan.

 Semua manusia mempunyai kebebasan untuk menolak cinta Tuhan. Justru karena

Tuhan itu cinta yang semurni-murninya, maka Ia membiarkan manusia bebas, karena cinta

yang sejati, tidak pernah memaksakan diri. Mau menekan atau menguasai itu kecerobohan

dalam cinta, yang tidak ada pada Tuhan.

 Tuhan menaruh cinta tanpa batas kepada manusia, maka Ia memberikan kebebasan

utuh kepada manusia. Bahwa Ia menginginkan cinta manusia, tidak perlu manusia ragukan: Ia

meminta cinta manusia. Dan lebih lagi, Ia ingin agar cinta-Nya diterima. Ia ingin membuat

hati manusia menjadi rumah-Nya. Tetapi Ia tidak pernah akan memaksa kita.

 Hal ini juga terjadi di dalam diri seorang imam. Imam sebagai pelayan cinta Tuhan

kepada manusia. imam melakukan hal ini, karena ia yakin bahwa cinta Tuhan selalu ada

untuknya. Untuk itu, karena cinta Tuhan sangatlah besar terhadap manusia, maka imam harus

sadar, bahwa Tuhan tidak meninggalkannya sendirian. Yang dalam hal ini, seorang imam

harus tahu siapa ia sebenarnya dan tugas-tugas apa saja yang sesuai dengan apa yang telah
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dipilihnya. Menjadi imam adalah sebuah pilihan. Dan sebuah pilihan harus diikuti aturan

mainnya. Salah satu hal yang ditekankan yakni menghidupi nilai ketaatan dan menghayatinya

dalam hidup panggilan. Cinta akan ketaatan adalah bentuk nyata di dalam diri Yesus Kristus

yang taat sampai mati di kayu salib. Ia mati karena cinta dan ketaatan-Nya kepada Bapa.

Seperti yang dinyatakan di dalam dokumen: cinta kasih kegembalaan mendesak para imam,,,

Cinta kasih kegembalaan mendesak para imam. Artinya, karena di dalam diri seorang imam

telah ada cinta kasih, maka cinta kasih itu harus dibangun terus menerus agar tidak mati

karena berbagai banyak faktor kehidupan. Dengan demikian, para imam harus melihat hal ini

sebagai nilai dari ketaatan. Dan dari ketaatan, imam dapat mengetahui dan menghayati cinta

kasih Tuhan yang tidak mengenal batas. Dan dari situ, imam menjalani panggilanya dalam

koridor cinta Tuhan. Efeknya ialah ia akan berada dalam keawetan panggilan sebagai imam.

4.5.4 Hidup Dalam Ketaatan

 Dengan ketaatan, para imam mengikuti dan mempresentasikan Yesus yang taat.

Mengikuti Yesus berarti menuruti ketaatan-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. Dia 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
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seluruh hidup Yesus, dan tanpa ketaatan ini hidup-Nya tidak akan terbuka, tampak dan

bersifat mengundang bagi kita. 

 Yesus taat kepada Allah. Dia mendefenisikan, dan memahami diri-Nya seluruhnya

dari pandangan Allah. Dan karena Allah sudah selalu merupakan Allah yang terbuka dan

mendekati manusia, maka ketaatan-Nya terhadap Allah membuatnya sungguh terbuka dan

transparan bagi manusia.

 Ketaatan Yesus menunjukkan hubungan-Nya yang khusus dengan Allah, dan

mengungkapkan kepercayaan-Nya akan kasih Allah yang disebut-Nya Abba. Inilah yang

menjadikan Ia ditinggikan dan dimuliakan oleh Bapa-Nya.

 Hal seperti ini juga harus terjadi di dalam hidup seorang imam. Sebagai wakil dari

Kristus yang hidup di tengah umat manusia, imam harus menunjukkan dan menghidupi apa

yang telah dihidupi oleh Gurunya yakni Yesus Kristus. Meneladani dan mengikuti apa yang

diperintahkan oleh Guru adalah tugas dari seorang murid. Murid di sini adalah para imam.

Mereka dengan kemampuan dan kebebasan harus mengimplementasikan apa yang dinyatakan

oleh Yesus Kristus sebagai Guru mereka.

 Dengan demikian, bila seorang imam ingin melakukan tugas kegembalaannya dengan

baik dan menjadi imam yang baik, ia harus hidup dalam ketaatan. Karena dengan taat kepada

apa yang diperintahkan Yesus yang dalam hal ini para Uskup, ia akan menjadi imam yang

disayang dan dicintai oleh banyak orang.

4.5.5 Meledani Yesus Yang Taat Kepada Bapa-Nya Sampai Mati
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Para imam dipanggil bukan untuk memerintah umat Allah, bukan untuk mengobral

perintah. Tetapi melalui pentahbisannya sebagai imam, ia ditunjuk untuk membagi-bagikan

dengan cuma-cuma harta rohani kepada umat beriman, berdasarkan wewenang yang mereka

terima pada saat pentahbisan. Dalam tangan mereka terdapat kunci Gereja. Mereka harus

membukanya dan membawa umatnya lebih dekat dengan Tuhan. Dalam tangan mereka

terletak pula kunci tabernakel. Mereka harus membukanya dan membagi-bagikan hosti kudus,

Tuhan yang hidup di tengah manusia, kepada umat beriman.

 Imam menurut kehendak Allah tahu benar bahwa ia hanya dapat membagi-bagikan

sekian banyak rahmat, seperti yang ia sendiri telah menerimanya. Jadi ia tahu bahwa ia tidak

hidup agar dilayani oleh masyarakat, melainkan agar menjadi pelayan Tuhan dan pelayan

pengikut-pengikut Kristus. Itulah imam Katolik.

 Selain itu, imam juga manusia yang telah dipilih Kristus untuk menyampaikan

cinta-Nya kepada umat manusia. Kristus bersabda: “pergilah dan ajarlah segala bangsa,

ajarilah mereka agar mematuhi segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu (Mat 28:

20)”. Inilah kata-kata Yesus yang harus dilaksanakan dan ditaati di dalam diri seorang imam.

 Dengan demikian, seorang imam harus menjadi contoh dan teladan di dalam hidup

pewartaannya sebagai imam Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Dekrit tentang

Pelayanan dan Kehidupan Para Imam yakni:

....ketaatan yang sukarela dan penuh tanggung jawab itu para
imam menjadi secitra dengan Kristus, penuh citarasa seperti
terdapat pada Kristus Yesus, yang “mengosongkan Diri dengan
mengenakan penampilan seorang hamba...... menjadi taat sampai
mati”

Inilah yang menjadi hal dasar mengapa seorang imam harus menjadi tokoh teladan di tengah

umat. Imam harus meneladani Yesus Kristus yang taat sampai mati. Ia mati di salib untuk
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menebus dosa manusia. Dalam menebus dosa manusia, Yesus mewartakan serta menghidupi

apa yang Ia wartakan. Oleh karena itu, imam harus menjadi promotor utama dalam

menanggapi dan menghidupi apa yang telah pernah dihidupi oleh Yesus Kristus.

4.5.6 Taat Kepada Uskup

Dalam persekutuan hierarkis, imam adalah pelayan Kristus, hamba dan gembala bagi

pembangunan Tubuh Mistik-Nya, yaitu Gereja. Posisi dan panggilan ini tidak berasal dari

dirinya sendiri, sebab tidak dapat ada pelayanan imam yang sejati di luar persekutuan dengan

Paus dan dewan para Uskup, khususnya dengan Uskup setempat, yang sudah selayaknya

dihormati sebagai bapa dan dipatuhi seperti dijanjikan dalam upacara tahbisan. Dalam ruang

gerak ini, imam sebagai pembantu yang arif, penolong dan organ dari Uskup hanya

menunaikan pelayanan pastoralnya dan membaktikan diri bagi Gereja setempat secara relevan

melalui communio-nya dengan Uskup.

 Ikatan kesatuan dengan dengan Uskup ini merupakan hal yang fundamental bagi

setiap imam, sebab secara sakramental, dalam diri para Uskup hadirlah di tengah umat

beriman Tuhan Yesus Kristus, Imamat Agung Tertinggi. Ada pun Konsili Suci mengajarkan

bahwa dengan tahbisan Uskup diterimakan kepenuhan Sakramen Imamat, yang dalam

kebiasaan liturgi Gereja maupun melalui suara para Bapa Suci disebut imam tertinggi,

keseluruhan pelayanan suci. Sedangkan para imam tidak menerima puncak imamat, dan

dalam melaksanakan kuasa mereka tergantung dari para Uskup.

 Secara teritoral dan kanonis, Uskup menjadi pemimpin tertinggi dalam setiap wilayah

keuskupan, sebab “diosis” (keuskupan) merupakan sebagian umat Allah, yang dipercayakan
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kepada Uskup dalam kerja sama dengan dewan imamnya untuk digembalakan. Uskup

merupakan prinsip dan dasar kesatuan dari Gereja khusus dalam diosis atau keuskupan.

 Berdasarkan hubungan sakramental dan teritorial-kanonis ini, para imam hendaknya

memandang  kepenuhan Sakramen Imamat yang ada pada para Uskup, dan dalam diri mereka

menghormati kewibawaan Kristus gembala tertinggi. Hendaknya mereka berpaut pada Uskup

mereka dengan cinta kasih yang tulus dan sikap penuh-taat. Kepatuhan para imam itu, yang

diresapi semangat kerjasama, berdasarkan partisipasi mereka dalam pelayanan Uskup, yang

diberikan kepada para imam melalui Sakramen Tahbisan dan perutusan kanonis.

........ketaatan membaktikan kehendak mereka sendiri dalam
pengabdian kepada Allah dan sesama, sambil menerima dan
menjalankan dalam semangat iman apa yang diperintahkan atau
dianjurkan oleh Paus dan oleh Uskup mereka sendiri serta oleh para
pemimpin lainnya; sambil dengan sukarela mengorbankan kemampuan
dan bahkan diri mereka sendiri, dalam tugas mana pun yang
dipercayakan kepada mereka, juga dalam tugas yang agak rendah dan
tidak terpandang.

Melalui ketaatan atau kepatuhan itu imam secara positif menanggapi seruan Kristus untuk

nasihat injili ketaatan, dan ikut serta dalam sikap penebusan yang ada pada Kristus yang

radikal mematuhi kehendak Bapa.

 Dalam semangat ketaatan ini, hendaknya para  imam senantiasa rela untuk diserahi

dan ditempatkan oleh Uskup dalam pelbagai tugas kerasulan entah di sekolah-sekolah, atau di

lembaga-lembaga atau perserikatan-perserikatan lainnya atau juga di paroki pedalaman dalam

wilayah keuskupan.

 Namun kenyataan ini berbalik dari apa yang telah dinyatakan di dalam pedoman

kehidupan para imam. Kadang ada imam yang tidak melaksanakan apa yang telah tertulis dan

yang mereka ingkari di dalam hidup sebagai imam Tuhan. Dengan demikian, seorang imam
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Tuhan mengambil sikap sendiri untuk mengatur dirinya sendiri. Efek dari hal seperti ini,

seorang imam berada dalam berbagai macam persoalan pastoral.

4.5.7 Taat Kepada Gereja

Dalam bingkai ini, Gereja tidak hanya merupakan persekutuan rohani, tetapi juga

dilengkapi dengan jabatan hierarkis yang di dunia ini disusun dan diatur sebagai serikat yang

dipimpin oleh pengganti Petrus dan para Uskup dalam persekutuan dengannya. Dengan

pemahaman ini, imam dalam jantung Gereja menemukan dirinya terperangkap dalam

jaringan-jaringan relasi yang secara organis mempengaruhi diri dan hidupnya. Persekutuan

dan relasi seorang imam tidak dapat dibatasi lagi pada suatu pengalaman internal saja, tetapi

juga harus diungkapkan dalam suatu perjumpaan persaudaraan yang penuh tanggung jawab

dengan semua anggota Tubuh Mistik Kristus.

 Selain itu, imam juga harus menganggap dirinya sebagai anggota aktif Gereja yang

tidak henti-hentinya berupaya mencari harta kekayaan rohani bagi perkembangan hidup

rohaninya sendiri dan kehidupan rohani dari umat beriman.

Oleh karena itu, dari seorang imam dibutuhkan sikap taat yang mendalam dalam

mengabdikan dirinya bagi Gereja. Sikap taat kepada Gereja adalah wujud nyata dari seorang

imam. Karena seorang imam melayani umat harus melalui Gereja. Di dalam Dekrit

dinyatakan bahwa: Pelayan imamat itu pelayan Gereja sendiri, maka hanya dapat

dilaksanakan dalam persekutuan hierarkis seluruh Tubuh.

Jadi ini menunjukkan dengan jelas, bahwa imam hidup di bawah naungan Gereja, agar tidak

terjadi banyak penyelewengan kekuasaan sebagai seorang gembala bagi umat yang telah

dipercayakan kepada seorang imam. 
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 Untuk itu, imam harus benar-benar menyerahkan diri secara total dan taat kepada

Gereja untuk sebuah pelayanan Kasih Kristus. Hal ini sangat relevan bila seorang imam

memberikan dirinya secara total untuk Gereja dengan sikap taat. Ketidaktaatan dapat

mengakibatkan kefatalan dalam hidup panggilannya di tengah umat beriman.

4.5.8 Taat Dalam Menjalani Tugas Penggembalaan

Imam harus hidup di dalam ketaatan yang total untuk Kristus yang tersalib demi

Bapa-Nya. Bentuk ketaatan seorang imam harus nyata di dalam karya pewartaannya. Bila

imam disebut taat tetapi tanpa sebuah karya nyata di dalam hidup panggilannya, itu juga

merupakan sebuah ketaatan yang bersifat teoritis. Ketaatan secara teoritis adalah sebuah

ketaatan yang tidak penuh dan total serta utuh. Dengan demikian, ketaatan yang total, utuh

dan penuh adalah ketaatan yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga bersifat aplikatif.

 Untuk itu, seorang imam harus mewujudkan ketaatannya lewat pelayanan kepada

umat beriman dimana ia hadir sebagai gembala yang baik untuk domba-dombanya.

4.5.8.1 Pelayanan Pastoral

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

dilaksanakan menurut semangat Kristus sendiri, Gembala Utama dalam Gereja. Dalam

bingkai ini maka 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 menyediahkan 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
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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, ikut menderita karena

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

 Pola relasi ini menuntut dari imam suatu kapasitas untuk menyerahkan atau

mengabdikan diri menurut teladan Kristus sendiri. Kristus adalah Manusia bagi Allah yang

kriteria arah hidup-Nya terletak dalam kehendak Bapa-Nya. Ia juga adalah manusia bagi

orang-orang lain, yang tidak kenal lelah dan penuh pengorbanan membantu

kebutuhan-kebutuhan mereka. Dalam arah ini, hal yang membenarkan pelayanan imamat

adalah berada bagi orang lain, berbagi rasa dengan mobilitas hidup dan kecemasan



32

eksistensial mereka, membawa kepada mereka hadiah-hadiah keselamatan dari Allah.

Semangat yang meresapi semua aktivitas pastoral imam dalam hal ini adalah Sabda Kristus

sendiri yang mengatakan: “Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang

memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya” (Yoh. 15:13).

 Dengan demikian, sangatlah relevan bagi kehidupan taat seorang imam dalam tugas

pelayanannya di tengah umat beriman. Bila seorang imam dengan sikap ketidaktaatannya

terhadapat Gereja bahkan kepada Tuhan, maka semua pelayanan pastoralnya akan berada

dalam kesesatan.

4.5.8.2 Pelayanan Sakramen

Kehidupan imamat amat erat dengan pelayanan sakramen. Karena itu, kehidupan

sakramen mendapat tempat utama dalam hidup rohani imam.

Ekaristi kudus merupakan sumber dan puncak hidup kristiani. Ekaristi menjadi

sumber hidup rohani sebab di dalamnya menusia diperdamaikan dengan Allah dan dari

sanalah mengalir segala rahmat hidup Ilahi. Ekaristi menjadi puncak hidup rohani imam

sejauh secara jujur membuka diri untuk menerima kepenuhan hidup Ilahi dalam tubuh Tuhan.

Dalam pelayanan Ekaristi, imam secara khusus mengemban pribadi Kristus yang telah

menyerahkan diri-Nya bagi pengudusan manusia. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa tugas

suci seorang imam terutama dilaksanakan dalam ibadat Ekaristi. Di situ imam bertindak atas

nama Kristus serta menghadirkan dan menerapkan satu-satunya korban Perjanjian Baru yaitu

korban Kristus. Dengan melaksanakan perayaan Ekaristi Kudus secara sadar, penuh

kepercayaan, pribadi imam semakin rela dan ikhlas dalam mengemban kehendak Bapa.
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Dengan demikian, hidup rohani imam semakin diperkaya dan membuahkan hasil dalam

kesaksiannya di tengah dunia.

Melihat hal ini, maka seorang imam yang telah diberi kuasa untuk merayakan

perayaan Ekaristi, harus mampu memberikan pelayanan sakramen kepada umat beriman di

mana ia ditugaskan. Selain Sakramen Ekaristi yang telah dijelaskan di bagian atas, Sakramen

Tobat, Pengurapan Orang Sakit, Permandian, dan Sakramen Perkawinan, imam harus wajib

untuk melayaninya dengan ketotalan diri yang utuh dan penuh taat.   

4.5.8.3 Pelayanan Doa

Panggilan imam adalah untuk berdoa. Kristus telah memanggil para imam kepada doa

dan pelayanan. “Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusNya

memberikan injil” (Mrk. 3:14). “Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam

doa dan pelayanan firman” (Kis. 6: 4) justru dalam doalah imam mengakui dan menerima

dengan rela panggilan dan keterpilihannya. Karena itu, harus menjadi suatu kebutuhan dan

keharusan seorang imam. Dalam doa, imam berhadapan dengan Allah Mahacinta yang

memanggilnya kepada kesempurnaan. Dengan ini, maka seorang imam harus mampu

memberikan pelayanan doa kepada umat, agar ia dapat berkembang secara spiritual dalam

karya pastoralnya.

 Imam adalah pelayan. Jadi pusat dan inti seluruh hidupnya adalah relasi istimewa dan

mendalam dengan Allah secara personal. Relasi itu diwujudkan dalam doa. Maka seorang

imam menyediakan waktu khusus untuk suatu dialog yang hidup dan intens dalam doa.

 Kualitas doa pribadi sangat bermutu bila dilakukan dalam doa bersama. Doa bersama

umat yang adalah pelayanan doa. Pelayanan doa kepada umat yang membutuhkan. Dengan
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memberikan pelayanan kepada umat, maka seorang imam akan kaya dalam kehidupan doa. 

Dalam doa, baik doa pribadi maupun doa bersama amat dituntut iman yang utuh dan

keterbukaan diri.

 Untuk itu, imam harus memberi diri dalam karyanya. Dengan melayani umat beriman

dalam hal doa, seorang imam juga mendapat suatu peneguhan dan penguatan secara rohani

untuk selalu setia dan taat kepada umat terlebih Tuhan. Hal ini sangat relevan bagi kehidupan

rohani seorang imam. Melayani doa adalah salah satu tugas terpenting dari seorang imam.

Namun, banyak imam yang tidak memperhatikan ini, dalam melayani doa kepada umat,

bahwa dengan melayani doa, imam juga dikuatkan dan diperkaya serta diperkukuhkan dalam

Allah. Melayani doa tidak membuat imam berada dalam krisis panggilan untuk taat,

melainkan semakin teguh dalam penghayatan akan Cinta Kasih Allah kepadanya yang tidak

mengenal lelah.


