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BAB II  

MEMAHAMI KANON 652 § 2 KITAB HUKUM KANONIK 1983 

2.1 Selayang Pandang Tentang Kitab Hukum Kanonik 1983 

2.1.1 Nama Dan Arti Kitab Hukum Kanonik 1983 

 Nama umum untuk peraturan-peraturan resmi dalam Gereja Katolik Roma adalah 

Iuris Canonici (bahasa Latin). Iuris (hukum) adalah sebuah undang-undang atau norma 

tingkah laku. Undang-undang adalah hasil dari pertimbangan akal sehat yang bertujuan untuk 

kebaikan semua anggota.
1
 

 Gereja Katolik kemudian menetapkan untuk menamakan peraturan-peraturannya 

dengan sebutan kanon-kanon atau Canonici dengan alasan Gereja mengakui bahwa 

peraturan-peraturannya berbeda dari undang-undang kerajaan Romawi. Dalam kenyataannya, 

kanon-kanon tersebut disamakan dan diperbandingkan dengan pendapat-pendapat yang 

mengandung petunjuk-petunjuk dari senat atau dewan Romawi, dewan konsulator (senatus 

consulta). Kanon-kanon tersebut mengandung pengertian tersendiri dari dewan-dewan 

Romawi tersebut. Dan itu sulit sekali untuk tidak diindahkan. Walau demikian, undang-

undang tersebut tidak sama dengan kanon-kanon dalam Gereja Katolik. Hukum Kanonik 

adalah terjemahan dari bahasa Latin “Ius Canonicium”. Ius berarti sebuah sistem yang sah 

menurut hukum atau undang-undang.
2
 

 Peraturan-peraturan yang disebut dengan Hukum Kanonik inilah yang memberikan 

gambaran tentang struktur dasar Gereja, misalnya jabatan-jabatan Paus dan Uskup, susunan 
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sakramen, dan juga aturan-aturan yang berkaitan dalam Gereja. Peraturan-peraturan ini 

kemudian diangkat menjadi Tata Tertib Gereja Katolik Romawi. Hukum Kanonik dalam 

Pembahasannya merangkul Tata Tertib dan Disiplin dalam Gereja. Dan kanon-kanon Gereja 

menjadi kaidah-kaidah atau norma-norma yang digunakan untuk mengatur kehidupan 

eksternal Gereja.
3
 

2.1.2 Ruang Lingkup Kitab Hukum Kanonik 1983 

 Semua peraturan yang dibuat pada dasarnya adalah untuk mengatur tata tertib 

manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam Gereja pula ada peraturan-peraturan Gereja 

seperti yang ada dalam buku Kitab Hukum Kanonik. Peraturan-peraturan Gereja dalam Kitab 

Hukum Kanonik lebih banyak berurusan dengan tata tertib dan disiplin daripada doktrin dan 

agama. Isinya menyangkut pedoman-pedoman untuk tingkah laku-tingkah laku dan bukan 

menyangkut iman kepercayaan setiap anggota Gereja Katolik. Dalam artian bahwa Hukum 

Kanonik hanya menyediakan pedoman tingkah laku, bukannya menghadirkan isi iman. 

Karena itu dalam hubungannya dengan ajaran resmi Gereja, orang harus berkonsultasi pada 

ajaran-ajaran Gereja seperti Dokumen Konsili Vatikan II, bukannya bersumber pada Kitab 

Hukum Kanonik.
4
 

2.1.3 Fungsi Dan Tujuan Kitab Hukum Kanonik 1983 

2.13.1 Tujuan Kitab Hukum Kanonik 1983 

 Gereja adalah komunitas yang berbeda dengan organisasi masyarakat sekuler lainnya. 

Sebagai konsekuensi logisnya, sistem peraturannya juga memiliki tujuan yang berbeda dari 

sistem undang-undang lainnya. Gereja adalah sebuah misteri, suatu realitas yang diilhami dan 

dikaruniai dengan kehadiran Allah. Ia adalah Bait Allah Roh Kudus. Gereja juga adalah 
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sakramen Kristus, tanda kelihatan dan efektif dari karya keselamatan dalam dunia.
5
 Gereja 

adalah communio atau perkumpulan yang melahirkan relasi timbal balik antara anggota-

anggota dengan Allah yang didasarkan pada iman dan cinta, tetapi juga suatu komunitas 

manusia yang terdiri dari orang jahat, khilaf dan orang berdosa. 

 Gereja sui generis, statusnya ditentukan oleh dirinya sendiri dan tidak ada campur 

tangan dari luar.
6
 Gereja berbeda dengan semua organisasi masyarakat lainnya, baik dalam 

asal-usul, sejarahnya, hakekat dalam aturan dan misinya. Semua peraturan Gereja berfungsi 

secara berbeda dari peraturan-peraturan lainnya. 

 Paus Yohanes Paulus II ketika mengumumkan Kitab Hukum Kanonik secara resmi 

pada tahun 1983 menegaskan tujuan dari Kitab Hukum Kanonik sebagai berikut: ”Hukum 

Kanonik sama sekali tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat, karisma, dan lebih-

lebih lagi cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum beriman Kristiani, sebaliknya 

Hukum Kanonik bertujuan: terutama untuk menumbuhkan ketatatertiban yang sedemikian 

rupa dalam masyarakat Gerejawi yang memberi tempat utama pada cinta kasih, rahmat, 

karisma, namun sekaligus menumbuhkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu 

dengan baik dalam kehidupan masyarakat Gerejawi maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang 

yang termasuk di dalamnya”.
7
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2.1.3.2  Fungsi Kitab Hukum Kanonik 1983 

2.1.3.2.1 Hukum Membantu Umat Untuk Mencapai Tujuannya 

 Adanya hukum bertujuan untuk mempermudah pencapaian kebaikan umat. Hukum 

Kanonik membantu komunitas kaum beriman Kristiani untuk menjadi dirinya sendiri atau 

menjadi orang Kristen yang sejati dalam karya Yesus Kristus dan menjadi saksi yang tanggu 

atas kehadiran Allah yang mencintai dan  menjadi pelayan pada dunia zaman ini. Aturan 

disiplin Gereja ada untuk menolong diri imam dalam pengembangan tugas-tugas utamanya di 

dunia. Gereja memiliki suatu tujuan yang sangat spiritual yaitu keselamatan para anggota, 

rekonsiliasi dan persekutuan dengan Allah.
8
 

2.1.3.2.2 Hukum Memberi Stabilitas Kepada Masyarakat  

 Pada tataran ini, hukum ada untuk memberi tata tertib yang baik, untuk dapat 

menyediakan hukum baru yang dapat dipercayai. Akibat stabilnya disiplin itu dapat dirasakan 

sebagaimana layaknya dilakukan dalam masyarakat seperti, Sabda Tuhan diwartakan, 

keputusan dilakukan, kepemilikan harta benda Gereja sesuai dengan hukum yang berlaku. 

Undang-undang, peraturan dan sebagainya dipergunakan untuk mengatur pergaulan hidup 

masyarakat. Dan peraturan-peraturan yang berkenan dengan kehidupan yang berdasarkan 

pada ajaran Kristiani.
9
 

2.1.3.2.3 Hukum Melindungi Hak-Hak Pribadi 

 Hukum dalam hal ini menyikapi jalan terbaik dan ganti rugi atas keluhan-keluhan 

umat dan mengadakan sarana-sarana penyelesaian konflik. Mengatur tata tertib yang 
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berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban kaum beriman serta menyediakan sarana-sarana 

untuk melindunginya.
10

 

2.1.3.2.4 Hukum Membantu Pengintegrasian Nilai Dan Norma 

 Gereja menuntut adanya suatu pendidikan yang terus-menerus. Pendidikan itu 

mencakup tata tertib yang berlaku dalam Gereja. Tata tertib yang dimaksud adalah untuk 

menentukan pribadi seseorang pada suatu kehidupan manusia tertentu dengan peraturan yang 

berlaku di dalamnya. Hukum, selain membantu dalam pendidikan masyarakat atau komunitas 

juga sebagai sarana untuk melindungi lingkungan hidup.
11

 

2.1.4 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983 

2.1.4.1 Kitab Suci 

 Kitab Suci merupakan sumber utama dari Hukum Kanonik karena pengarang-

pengarang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menulis berdasarkan pengalaman mereka 

yang diilhami oleh Roh Kudus. Injil dan Tradisi-Tradisi Suci ini menyampaikan kepada kita 

tentang hidup, sabda-sabda, hidup dan karya Yesus. Namun di lain pihak sebagai peraturan-

peraturan yang dijalankan pada masa hidup Yesus.
12

 

 Kitab Hukum Kanonik 1983 didasarkan pada keaslian peraturan-peraturan Gereja 

perdana yang diambil dari Kitab Suci yang membantu warga gerejawi untuk 

mengembangkan peraturan-peraturan yang hidup sesuai dengan Kristus. Peraturan dan 

kebijaksanaan ini telah ditetapkan dalam norma yang terdapat dalam hukum kanonik yang 

berlaku sampai saat ini. Dan ini dibuktikan dalam kehidupan umat beriman setempat yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain yang hidup dalam kasih persaudaraan. Dengan 
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kasih mereka menyumbangkan segala kelebihan mereka kepada yang miskin (Rm 15:26). 

Ada kuasa memimpin dalam Gereja lokal misalnya imam, nabi, rasul, pengajaran para 

pengembala (1Kor 12:28; Ef 4:1) rekomendasi tentang para pemilik jemaat, diakon, imam 

dan uskup (Kis 20 dan Flp 1:1). Gereja telah memiliki hakim-hakim perdamaian, proses 

konsultatif untuk membuat keputusan-keputusan khususnya pengambilan kebijaksanaan atas 

masalah-masalah yang berat. Misalnya pada Konsili Pertama di Yerusalem (Kis 15 dan Gal 

1:11-24) dimana Gereja perdana membahas persoalan, apakah seorang non Yahudi yang 

dibabtis perlu disunat atau mengikuti tata aturan Yahudi. Dalam terang Roh Kudus mereka 

memutuskan bahwa setiap pengikut Kristus non Yahudi tidak harus disunat, karena yang 

menyelamatkan adalah iman akan Kristus (Kis 15:28). Namun di sini sekurang-kurangnya 

telah ada secara jelas apa yang ditemukan dalam teks Kitab Suci bahwa Kitab Hukum 

Kanonik mendapat sumber dari Kitab Suci.
13

 

2.1.4.2 Hukum Kodrat 

 Hal-hal yang berkaitan dengan hukum struktur-struktur dan nilai-nilai hidup manusia 

dianggap sebagai hal yang esensial. Misalnya monogami dalam perkawinan, kebenaran 

dalam berbicara, berpidato dan berkotbah yang telah dan sedang dipraktekkan, disebut 

sebagai dasar dari peraturan-peraturan Gereja.
14

 

2.1.4.3 Kebiasaan 

 Praktek-praktek yang sudah lama dijalankan dalam komunitas Gereja perdana, seperti 

ibadat hari Minggu, perayaan Paskah telah dipilih sebagai sumber normatif. Kebiasaan, masih 

sebagai sebuah sumber bagi norma-norma yang berlaku dalam Gereja Katolik.
15
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2.1.4.4 Konsili-Konsili 

 Pertemuan-pertemuan berkala para pemimpin Gereja-gereja lokal disebut sinode-

sinode atau konsili-konsili. Konsili-konsili itu selalu mempertimbangkan secara mendalam 

dalam menyelesaikan berbagai masalah disipliner seperti pembaptisan ulang dan pentahbisan 

ulang. Konsili-konsili ekumenis seperti Konsili Vatikan II adalah sumber utama peraturan-

peraturan Gereja.
16

 

2.1.4.5 Bapa-Bapa Gereja 

 Pada abad-abad pertama dalam masa Bapak-Bapak Gereja, tulisan-tulisan itu telah 

diakui dan diterima sebagai sumber yang berwibawa. Misalnya, Didache, Irenius, Siprianus, 

Basilius, Constitutiones Apostolorum, Yohanes Crisostomus, Ambrosius, Hironimus dan 

Agustinus. Semua tulisan itu diterima sebagai dasar dari hukum Gereja.
17

 

2.1.4.6 Para Paus 

 Surat-surat dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Para Uskup Roma telah 

diterima dengan rasa hormat khusus dan disusun serta dikembangkan secara bertahap (pada 

permulaan abad kelima) menjadi dekrit-dekrit dengan kekuatan sebagai peraturan-peraturan 

umum dalam Gereja.
18

 

2.1.4.7 Para Uskup 

 Ketika Uskup-uskup yang memerintah telah membuat keputusan-keputusan pastoral 

atau peraturan-peraturan bagi diosesannya, maka aturan-aturan tersebut diikuti dan 

dipraktekkan di mana-mana sebagai norma hukum yang berlaku dalam diosesan setempat.
19
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2.1.4.8 Peraturan-Peraturan Dari Kongregasi Religius 

 Konstitusi-konstitusi atau peraturan-peraturan yang dikembangkan di dalam 

komunitas-komunitas religius seperti Benediktin dan Dominikan, telah mempengaruhi 

kelompok religius lainnya, dan akhirnya diterima menjadi peraturan-peraturan umum 

Gereja.
20

 

2.1.4.9 Hukum Sipil 

 Undang-undang dari para Kaisar Romawi dan Raja-raja terakhir serta badan-badan 

pembuat undang-undang mengenai hal-hal yang berakibat positif bagi agama, sudah sering 

diterima sebagai sumber yang berwenang oleh Gereja.
21

 

2.1.4.10 Konkordat-Konkordat 

 Persetujuan-persetujuan formal internasional antar Vatikan dan Pemerintah bangsa-

bangsa adalah suatu sumber modern bagi peraturan-peraturan resmi Gereja.
22

 

2.1.5 Kronologi Sejarah Pembaharuan Kitab Hukum Kanonik 1983 

 Dalam rangka pengenalan Kitab Hukum Kanonik 1983 secara keseluruhan maka hal 

yang perlu dilakukan adalah menyusun kronologis tonggak-tonggak sejarah 

pembaharuannya. Pada tanggal 25 Januari 1959, Paus Yohanes XXIII  memaklumkan niatnya 

untuk menyelenggarakan Konsili Vatikan II dan sekaligus revisi Kitab Hukum Kanonik 

1917. Tanggal 29 Juni 1969, Paus menegaskan kembali pemakluman tanggal 25 Januari 1959 

dalam dokumen yang berwibawa, yakni Ensiklik Ad Petri Cathedram. Pada tanggal 25 Maret 

1961, Paus Yohanes XXIII mendirikan Pontificia Commisio Codici Iuris Canonici 

Recognoscendo (Komisi Pembaharuan Kitab Hukum Kanonik) yang terdiri dari 40 kardinal. 
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Pada tanggal 12 November 1963, keputusan komisi untuk menunda karya pembaharuan 

Kitab Hukum Kanonik dikonsepkan sebagai tindak lanjut Konsili dengan 

menterjemahkannya ke dalam bahasa hukum. Tanggal 17 April 1964, Paus Paulus VI 

mengangkat 70 konsultor.
23

 

 Paus Paulus VI, pada tanggal 20 November 1965, meminta agar soal Lex Eclesiae 

Fundamentalis (LEF, semacam Undang-Undang Dasar Gereja) dipertimbangkan. Demikian 

pula dianjurkan prinsip-prinsip serta kriteria pembaharuan Kitab Hukum Kanonik menurut 

semangat Konsili Vatikan II. Karya pembaharuan ini diawali dengan resmi. Pada tanggal 4 

Oktober 1967, Principia Quase Codici Iuris Canonici Recognitoinem Dirigant (Prinsip-

Prinsip Pembaharuan Kitab Hukum Kanonik) yang disusun oleh Komisi berdasarkan 

masukan-masukan Konferensi-Konferensi Wali Gereja disahkan oleh Sinode Para Uskup 

1967. Pada tanggal 25 Maret 1968, Komisi mendapat tugas baru, yakni menjadi penasehat 

perundang-undangan pasca Vatikan II. Tahun 1969, Komisi menerbitkan “Comunicationes”, 

buletin tentang karya pembaharuan Kitab Hukum Kanonik. Pada tanggal 20 April 1972, 

rancangan pertama selesai. Rancangan-rancangan dikirim ke Kuria Romana, Para Uskup, 

pemimpin umum Kongregasi, Fakultas-Fakultas Teologi yang dapat memberi catatan dan 

usulan perbaikan.
24

 

 Keseluruhan rancangan Kitab Hukum Kanonik baru disampaikan kepada Paus pada 

tanggal 29 Juni 1980. Berkaitan dengan ini maka Paus mengangkat sekitar 30 orang menjadi 

anggota-anggota baru Komisi yang dapat memberi usul-usul dan perbaikan. Pada tanggal 20-

28 Oktober 1981, sidang terakhir Roma membahas skema tahun 1980 dan Relation 1981 dan 

hasil skema Novimum 1982 (rancangan terakhir atau terbaru). Rupanya Paus dengan 

kelompok kecil mempelajari rancangan itu dan menyerahkan beberapa soal yang belum 
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diterima untuk diputuskan oleh beberapa Kardinal yang berpengaruh untuk 

mengobservasinya.
25

 

 Dengan demikian, tanggal 25 Januari 1983, akhirnya promulgasi Kitab Hukum 

Kanonik dengan Konstitusi Paus Yohanes Paulus II “Sacre Disciplinae Leges” memuat 

banyak gagasan penting untuk memahami Kitab Hukum Kanonik 1983, pada tanggal 27 

November 1983, Minggu Adven I; masa tenggang habis dan Kitab Hukum Kanonik 1983 

berlaku resmi. Tanggal 2 Februari 1984, Paus Yohanes Paulus II mendirikan Pontificia 

Commisio Codici Iuris Canonici Authentic Interpretando,, (PCI: Komisi Tafsir Kitab Hukum 

Kanonik). Tanggal 1 Maret 1989, PCI diangkat menjadi Pontificum Concilium de Legum 

Textibus Interpretandis dalam Konstitusi Apostolik “Pastor Bonus” tentang Curia Romana, 

artikel 154-158. Tugasnya, yakni untuk interpretasi otentik undang-undang Gerejawi 

universal. Pada tanggal 11 Februari 1983, keputusan presidium MAWI untuk 

menterjemahkan PCI ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan Kitab Hukum Kanonik  dalam 

bahasa Indonesia oleh panitia Hukum Gereja MAWI selesai dan diterbitkan bulan September 

1983. Dan revisi terjemahan Kitab Hukum Kanonik terjadi tahun 1991.
26

 

2.1.6 Isi Kitab Hukum Kanonik 1983 

 Kitab Hukum Kanonik 1983 ini terdiri dari tujuh buah buku dengan jumlah kanon 

sebanyak 1752 kanon. Ketujuh buku tersebut dapat diurutkan secara ringkas sebagai berikut: 

Buku I; Norma-Norma Umum yang terdiri dari 11 judul dan terdiri dari 203 kanon.
27

 Buku II; 

Umat Allah, terdiri dari tiga bagian yang berisikan 543 kanon.
28

 Buku III; Tugas Gereja 
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Mengajar. Buku III terdiri dari lima judul dengan 87 kanon.
29

 Buku IV; Tugas Gereja 

Menguduskan. Buku IV terdiri dari tiga bagian dengan jumlah kanonnya 420.
30

 Buku V; 

Harta Benda Gereja. Buku V terdiri dari empat judul dengan jumlah kanon 57.
31

 Buku VI; 

Saksi-Saksi Dalam Gereja. Buku IV terdiri dari dua bagian dengan jumlah kanonnya 89.
32

 

Buku VII; Hukum Acara. Buku VII terdiri dari lima bagian, dengan jumlah kanonnya 

sebanyak 353.
33

 

2.2 Kanon 652 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983 

2.2.1 Kedudukan Kanon 652 § 2 Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 

 Kedudukan kanon tersebut ditempatkan dalam BUKU II “UMAT ALLAH”, bagian 

III Tarekat Hidup Bakti dan Serikat Hidup Kerasulan, dalam sub judul II Tarekat Religius, 

Bab III Penerimaan calon dan Pembinaan Para Anggota, Artikel II Novisiat dan Pembinaan 

Para Novis. 

2.2.2 Isi Keseluruhan Kanon 652 § 2 

 “Para novis hendaknya dibimbing untuk mengembangkan keutamaan-keutamaan 

manusiawi dan kristiani; dengan doa dan penyangkalan diri diantar masuk dalam 

jalan kesempurnaan yang lebih penuh; diajar memandang misteri keselamatan 

serta membaca dan merenungkan Kitab Suci; dipersiapkan untuk merayakan 

ibadat kepada Allah dalam liturgi suci; mempelajari cara menghayati hidup yang 

dibaktikan kepada Allah dan manusia dalam Kristus dengan nasihat-nasihat Injili; 

diberi uraian tentang sifat khas dan semangat, tujuan dan disiplin, sejarah dan 

kehidupan tarekat; serta dipupuk cinta mereka terhadap Gereja dan Gembala 

sucinya ”
34
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2.2.3 Latar Belakang Kanon 652 § 2 

 Kanon tersebut berada pada buku II “UMAT ALLAH” judul II dalam Bab III. 

Tentang pembinaan calon dan penerimaan anggota. Latar belakangnya ialah kanon ini 

menjelaskan tentang tujuan umum pembinaan para novis. Dalam Kanon tersebut dirinci 

aneka aspek tujuan novisiat yang diungkapkan dalam aneka upaya dan kegiatan: 

pengembangan keutamaan-keutamaan manusiawi dan kristiani; bimbingan menempuh 

perjalanan menuju kesempurnaan dengan doa dan penyangkalan diri; bimbingan menimba 

santapan dari Kitab Suci; bimbingan merayakan liturgi; bimbingan menghayati hidup bakti 

dan nesehat-nasehat injili; bimbingan mengenal hal-ikhwal kongregasi seperti sifat, 

semangat, tujuan, tata tertib dan sejarahnya; bimbingan menghayati dimensi eklesial hidup 

bakti dengan diresapi kasih kepada Gereja dan para Gembalanya.
35

 

 Dengan demikian di dalam program formasi diusahakan agar menyatukan aspek 

spiritualitas, intelektual dan kemampuan afeksi dari para novis. Program novisiat harus 

termasuk belajar, sebagaimana yang telah ditentukan dalam kanon ini dan harus sudah 

diuraikan dalam direktori kongregasi sesuai dengan aturan yang benar. Pelajaran sewaktu di 

novisiat sangat berguna untuk membangun hidup religius. Sementara itu para novis bisa 

mendapatkan penghargaan terhadap hasil belajar yang dicapai, namun yang patut diketahui 

ialah tujuan utamanya bukanlah untuk mencapai suatu gelar tertentu.
36

 

2.3 Term-Term Penting Dalam Kanon 652 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983. 

2.3.1 Para Novis 

 Para novis adalah kelompok orang yang sedang diarahkan dalam kesungguhan dan 

kejujuran untuk membina diri semaksimal mungkin atas dasar nilai-nilai hidup dalam Roh 
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yang secara khusus dikontemplasikan selama tahun novisiat.
37

 Di satu pihak para novis 

merupakan kelompok orang dalam suatu kongregasi religius yang mulai dilatih untuk 

menghayati cara hidup kongregasi sehingga pembinaan lebih ditekankan pada penanaman 

dan pendalaman hidup dalam dimensi transendental, dengan pemupukan dimensi kontemplasi 

hidup.
38

 

2.3.2 Mengembangkan Keutamaan-Keutamaan Manusiawi 

2.3.2.1 Kerendahan Hati 

 Kerendahan hati merupakan sikap hati yang selalu bersedia bukan untuk mencari 

kehendak sendiri, melainkan kehendak Allah. Kerendahan hati menjadi keutamaan yang 

sangat diperlukan bagi pelayanan para religius, sehingga dapat mempertimbangkan apa yang 

berkenan pada Allah.
39

 Dengan kata lain, kerendahan hati memampukan seorang religius 

bersikap taat kepada Tuhan. Melalui kerendahan hati seorang religius dapat menerima 

rencana Allah dan kehendak-Nya melalui berbagai peristiwa yang terjadi. Dan untuk 

mencapai tujuan ini seorang religius perlu memiliki dan menunjukkan suatu ketaatan dalam 

sikap rendah hati. 

 Melalui kerendahan hati serta ketaatan yang suka rela dan penuh tanggung jawab, 

para religius menjadi secitra dengan Kristus yakni mau “mengosongkan” dirinya sendiri 

seperti Tuhan Yesus sendiri.
40

 Hanya orang yang rendah hati dan mau mengosongkan dirinya 

sendiri dapat bersikap taat kepada Tuhan dan sesama. Dalam artian, dengan sikap rendah hati 

seorang religius memasrahkan seluruh dirinya dan karya pelayanannya kepada Allah.  
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 2.3.2.2 Kebijaksanaan 

 Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefenisikan kebijaksanaan sebagai kepandaian 

dalam menggunakan akal budi; kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain.
41

 Dalam 

Katekismus Gereja Katolik, kebijaksanaan adalah kebajikan yang membuat budi praktis rela, 

supaya dalam tiap situasi mengerti kebaikan yang benar dan memilih sarana yang tepat untuk 

mencapainya.
42

 Dengan demikian berkat kebajikan ini setiap individu dapat menerapkan 

prinsip-prinsip moral tanpa keliru atas situasi tertentu dan mengatasi keragu-raguan tentang 

yang baik yang harus dilakukan dan yang buruk yang harus dielakkan. 

 Para novis sebagai pemimpin Gereja masa depan, akan berhadapan dengan aneka 

krisis. Mereka akan sering menangani krisis orang lain juga krisis dalam diri sendiri. Maka 

Para religius mengenal bagaimana dinamika krisis dapat menjadi bagian dari perkembangan 

hidup religiusnya. Maka para religius terus belajar dalam pelayanan pastoral bahwa krisis 

tidak berarti: Allah lepas tangan atas kita, tetapi merupakan jalan bagi campur tangan Allah.
43

  

 Krisis yang dihadapi memungkinkan seorang religius kehilangan kebijaksanaan 

profesionalnya. Dengan demikian kebajikan kebijaksanaan yang dihayati oleh para novis 

membantu para novis untuk melibatkan kemampuan ratio agar dengan bijaksana mampu 

mengambil keputusan terhadap krisis yang dihadapi. 
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2.3.2.3 Keadilan 

 Dalam Ensiklopedi Umum, keadilan merupakan rasa puas dan tenteram terhadap suatu 

tindakan atau putusan seseorang mengenai hubungan antar manusia.
44

 Sementara itu keadilan 

dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengandung arti tidak berat sebelah; tidak memihak; 

tidak sewenang-wenang. Atau perlakuan yang sama terhadap semua anggota masyarakat.
45

 

Dua pengertian di atas sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam Katekismus Gereja 

Katolik, bahwa keadilan sebagai kebajikan moral adalah kehendak yang tetap dan teguh 

untuk memberi kepada Allah dan sesama, apa yang menjadi hak mereka.
46

  

 Dalam Kitab Suci, keadilan mengandung makna religius. Keadilan dalam hal ini lebih 

berarti belas kasih Allah dan karunia keselamatan-Nya. Keadilan Allah yang diperoleh 

manusia berkat iman, sangat serupa dengan belas kasih dan kadang-kadang merupakan 

atribut Ilahi, kadang-kadang sebagai karunia keselamatan konkret, yang dicurahkan dari 

kemurahan-Nya kepada manusia.
47

 

 Karl-Heinz Peschke membagi keadilan ke dalam beberapa ciri, di antaranya, pertama, 

keadilan merupakan norma sosial, itu berarti pedoman yang menuntun manusia dalam 

berhubungan satu sama lain. Kedua, keadilan bersifat aprobatif dalam arti bahwa apabila 

orang melukiskan suatu tindakan sebagai adil hal ini menunjuk pada persetujuan atas 

tindakan tersebut. Ketiga, keadilan bersifat mewajibkan dalam arti bahwa menilai suatu 

tindakan sebagai adil berarti seorang manusia dalam situasi yang sama seharusnya juga 

melakukan hal yang sama.
48
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 Dengan demikian keadilan secara jelas memperlihatkan di mana cinta harus dimulai, 

sebelum orang mengambil langkah lebih lanjut sebagai perwujudan kehendak baik. Keadilan 

menjamin syarat yang mendasar dan niscaya bagi eksistensi dan realisasi diri manusia di 

dalam persekutuan. Keadilan memberikan kemungkinan kepada orang untuk menjadi apa 

adanya dia dan membiarkannya untuk memiliki apa yang menjadi miliknya.
49

 

2.3.2.4 Keberanian 

 Keberanian adalah kebajikan moral yang membuat tabah dalam kesulitan dan tekun 

dalam mengejar yang baik. Ia meneguhkan kebulatan tekad, supaya melawan godaan dan 

supaya mengatasi halangan-halangan dalam kehidupan moral. Kebajikan keberanian 

memungkinkan untuk mengalahkan ketakutan, juga ketakutan terhadap kematian dan untuk 

menghadapi segala percobaan dan penghambatan. Ia juga membuat orang rela untuk 

mengurbankan kehidupan sendiri bagi suatu hal yang benar.
50

 

 Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa keberanian erat hubungannya 

dengan krisis yang sering dihadapi dalam hidup. Bahwa pada saat ditimpa suatu krisis, 

kesabaran, keberanian sangat diperlukan. Kesabaran untuk mendengarkan apa yang terjadi; 

keberanian untuk menghadapi kehilangan yang mengancam hidup manusia. Semua kebajikan 

ini hanya mungkin apabila ada keyakinan bahwa Allah hadir di sini. Iman memperkuat 

keyakinan bahwa suatu krisis bukan merupakan siksaan dari seorang Allah yang ingin 

membalas dendam melainkan suatu peristiwa masuknya Allah yang membimbing manusia 

menuju suatu kehidupan baru.
51
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 Oleh sebab itu kebajikan keberanian yang dihayati oleh para novis bertujuan untuk 

memberanikan para novis dalam memeluk aneka krisis panggilan yang terjadi. Tetap setia 

pada komitmen dan selalu mengejar yang baik. 

2.3.2.5 Penguasaan Diri 

 Penguasaan diri adalah kebajikan yang mengekang kecendrungan kepada berbagai 

kenikmatan dan yang membuat manusia mempergunakan benda-benda duniawi dengan 

ukuran yang tepat. Penguasaan diri menjamin penguasaan kehendak atas kecendrungan dan 

tidak membiarkan kecendrungan melampaui batas-batas yang patut dihormati.
52

  

 Kecendrungan kepada berbagai kenikmatan adalah tantangan dunia dewasa ini. 

Bahwa di segala aspek kehidupan, manusia tengah berhadapan dengan suatu realitas dunia 

yang sangat kompleks. Maka manusia sebagai subyek kehidupan khususnya para religius 

yang memilih jalan khusus, diharapkan dapat memberi kesaksian bahwa apa yang oleh 

kebanyakan orang dianggap mustahil, berkat rahmat Tuhan menjadi mungkin dan sungguh 

membebaskan. Artinya para religius harus menyajikan kepada masyarakat zaman sekarang 

teladan-teladan kehidupan yang penghayatannya menampakkan keseimbangan, semangat 

berusaha dan penguasaan diri.
53

 

2.3.2.6 Kejujuran 

 Kejujuran merupakan keterarahan budi dalam mengakui kebenaran sebagai sebuah 

nilai, yang senantiasa menjadi titik pusat perhatian. Bersikap jujur adalah sikap utama yang 

membuat manusia untuk, pertama, sedapat mungkin terbuka kepada kebenaran. Kedua, 
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mutlak bertindak selaras dengan kebenaran dalam perilakunya. Ketiga, kesediaan untuk 

mensyeringkan kebenaran kepada orang lain.
54

 

 Cinta kebenaran atau kejujuran pada hakekatnya berarti bahwa orang dikuasai oleh 

sumber kebenaran dan keberadaan, yakni Allah, yang merupakan kebenaran itu sendiri dalam 

artinya yang paling dalam.
55

 Oleh sebab itu, pertama-tama seorang pribadi harus belajar 

untuk bertindak jujur secara radikal terhadap dirinya sendiri. Hal ini menuntut keberanian 

untuk menerima diri dan secara jujur mengakui keterbatasannya. Bertindak jujur terhadap diri 

sendiri, membuka kemungkinan untuk bertindak jujur juga kepada orang lain. Sebab 

kejujuran merupakan sikap hati yang di dalamnya orang dapat menumbuhkan perkembangan 

dalam diri sendiri, perkembangan sesama dan rencana Allah yang lebih tinggi.  

 Maka, setiap orang beriman harus memberi kesaksian tentang kebenaran dengan cara 

yang selaras dengan panggilannya dan dalam situasinya yang khusus. Atau setiap orang 

Kristen harus menjadi saksi kebenaran. 

2.3.2.7 Mengolah Afeksi Secara Benar 

 Afeksi memiliki kandungan arti yang sangat luas. Di sini  afeksi lebih diartikan 

sebagai ungkapan perhatian pada seseorang. Di dalamnya ada rasa aman, melindungi, 

mendukung, menyetujui dalam relasi. Dalam kenyataan sehari-hari afeksi digunakan sebagai 

penguat dan pengikat persahabatan yang dekat.
56

 Persoalan dalam hidup membiara adalah 

bagaimana mengatur afeksi itu sehingga panggilan itu dapat terus berkembang. Afeksi harus 

terus diusahakan, diberikan, dan dikembangkan. 
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 Inti hidup Kristiani adalah kasih kepada Tuhan  dan sesama. Dengan demikian, ketika 

sungguh melaksanakan ajaran kasih itu, pada saat yang bersamaan orang membentuk afeksi 

kepada Tuhan dan sesama. Afeksi kepada Tuhan diwujudkan melalui berdoa kepada-Nya, 

dengan sering menyapa-Nya, dengan sering datang kepada-Nya. Sementara itu, afeksi 

terhadap sesama dapat diungkapkan melalui menyapa, memberikan hadiah, dan lain 

sebagainya.
57

 Cinta kepada Yesus diwujudkan dengan melakukan kerasulan atau perutusan. 

Artinya para religius dipanggil ke dunia untuk mencintai, membantu sesama, agar mereka 

mengalami keselamatan Allah. Dengan afeksi yang benar para religius dapat meneguhkan 

diri sendiri dan orang lain untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. 

 Namun tidak semua religius sudah dapat memilih bentuk afeksi yang benar untuk 

mengungkapkan kasihnya kepada orang yang dicintai dan dilayani, maka dibutuhkan suatu 

latihan terus menerus sehingga para religius mampu menentukan bentuk afeksi yang tepat 

dalam membangun relasi dengan orang lain. Dengan kemampuan mengolah afeksi yang 

benar, panggilan hidup seorang religius menjadi semakin berkembang. Oleh karena itu afeksi 

harus diungkapkan secara jujur, terbuka dan mendukung orang lain untuk maju. 

2.3.3 Mengembangkan Keutamaan-Keutamaan Kristiani 

 Gereja menyebut diri sebagai “persekutuan iman, harapan dan cinta kasih” yang oleh 

Roh Kudus dicurahkan dalam hati semua anggota Gereja. Ketiga keutamaan ini, yang pada 

dasarnya satu, merupakan sikap dasar orang beriman. 

2.3.3.1 Iman 

 Katekismus Gereja Katolik, mendefenisikan iman sebagai keutamaan dengan mana 

kita menyerahkan diri – budi dan kehendak kepada Allah, dengan mempercayai apa yang Dia 
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telah mewahyukan oleh karena Dia adalah yang ada.
58

 Karl-Heinz Peschke mengatakan bahwa 

iman adalah ketaatan penuh kepercayaan, penuh kerendahan hati dan penyerahan  pribadi 

manusia kepada Allah. Di dalam iman tercakup kerelaan untuk menerima kehendak dan 

firman Allah. Singkatnya iman adalah penyerahan diri penuh kepercayaan kepada Allah.
59

 

 Di dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, iman merupakan perjanjian tanpa syarat 

dengan Allah. Dengan kata lain, iman merupakan tanggapan etis, bukan sikap menerima 

pandangan atau dogma tentang Allah. Iman berarti percaya akan Allah, menanti bantuan-Nya 

dan secara mutlak berpegang pada-Nya dan firman-Nya. Tentu termasuk juga pengetahuan 

tentang Allah dan karya keselamatan-Nya dalam sejarah. Iman akan Yahweh sebagai satu-

satunya Allah dan penyelamat merupakan ciri penting dari iman Israel (Kel 20:2-3; Ul 4:39-

10; Hos 13:14).
60

 

 Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru khususnya dalam Injil Sinoptik kata “percaya” 

terutama muncul dalam kisah tentang penyembuhan ajaib dan tidak memiliki arti teologis 

yang lebih mendalam dalam konteks ini. Yang dimaksudkan ialah kepercayaan akan kuasa 

Allah yang berkarya dalam diri Yesus. Yesus mengakuinya sebagai titik tolak bagi sebuah 

iman religius dan mendalam yang menyelamatkan. Iman dalam arti demikian ialah jawaban 

atas pewartaan kabar gembira tentang Kerajaan Allah dan jawaban itu dituntut-Nya. 

“Waktunya telah genap; Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil” 

(Mrk 1:15). Iman adalah ajakan untuk bertobat. Sesungguhnya iman merupakan pertobatan 

radikal, pengarahan diri kepada Allah dan kerajaan-Nya. Hal baru dalam iman itu ialah 
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kerelaan menerima kabar baik tentang hadirnya Kerajaan Allah dan bahwa Yesus diutus 

untuk memaklumkannya.
61

 

 Bertolak dari penjelasan di atas dapat dikatakan, setiap orang dipanggil kepada iman, 

tak terkecuali para novis di dalam suatu kongregasi religius. Oleh karena itu, para novis wajib 

untuk membela dan mempertahankan imannya akan Kristus. Sebab dengan iman, para novis 

mengakui kebenaran mengenai pewahyuan ilahi yang defenitif dalam Kristus. Mengimani 

bahwa Kristus adalah Allah, sumber dan tujuan panggilan hidup.  Akhirnya, keteguhan ini 

membantu para novis untuk taat mengikatkan diri dan mempercayakan masa depan panggilan 

hanya kepada Allah.  

2.3.3.2 Harapan 

 Istilah “Harapan” dalam Katekismus Gereja Katolik, merupakan keutamaan teologal 

dengan mana manusia merindukan kerajaan surga dan hidup kekal sebagai kebahagiaan, 

dengan meletakkan kepercayaan pada janji Kristus dan menyandarkan diri bukan pada 

kekuatan sendiri melainkan pada bantuan rahmat Roh Kudus”.
62

   

 Konferensi Waligereja Indonesia mengatakan bahwa pengharapan berarti 

kepercayaan pada janji-janji Allah. Oleh karena itu harapan adalah daya gerak-iman. Dengan 

iman, orang menyambut Allah yang datang kepada-Nya; dengan harapan, orang mau 

mendatangi Allah sendiri.
63

 Dengan demikian, kalau iman sudah berkembang menjadi 

keyakinan dan kesetiaan, maka iman sudah tidak bisa dibedakan lagi dari pengharapan. 

Pengharapan adalah iman yang dinamis, iman yang menggerakkan hidup, transendensi ke 

depan. Pengharapan, sama seperti iman, tidak boleh dilepaskan dari keterarahan kepada 
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misteri, karena kepenuhan keselamatan adalah persekutuan yang berbahagia dengan misteri 

Ilahi itu sendiri.
64

 

 Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, harapan itu berhubungan 

dengan janji-janji Allah yang disampaikan dalam sejarah khususnya dalam peristiwa keluaran 

dari Mesir, kebangkitan Kristus dari antara orang mati (1Ptr 1:3; 2Kor 1:9-11; Ibr 6:19-20), 

dan anugerah Roh Kudus. Dengan harapan manusia memandang lebih jauh daripada 

cakrawala hidup di dunia ini dan menantikan kepenuhan kedatangan Kerajaan Allah dan 

kebangkitan yang membebaskan semua makhluk (Rm 8:18-25).
65

 Yesus memaklumkan kabar 

gembira bahwa Kerajaan Allah sudah dekat. Hal ini tampaknya untuk menjawabi kerinduan 

Israel, seperti berkat, belas kasih, pertolongan, penghakiman yang adil, pengampunan serta 

keselamatan dari Yahweh.  

 Maka dapat diafirmasikan bahwa harapan merupakan kekuatan batin untuk mampu 

meraih dan menyelamatkan masa depan. Bahwa para novis membutuhkan harapan untuk 

bertahan dalam setiap situasi panggilan. Perjuangan dalam kekuatan harapan adalah untuk 

memahami ketidaksempurnaan hidup ini sebagai satu langkah tepat bagi proses untuk 

berdamai, menerima dan menyelamatkan kembali hidup atau panggilan yang masih harus 

berlangsung. 

2.3.3.3 Kasih 

 Kasih merupakan keutamaan teologis yang ketiga, yang mengandaikan dua yang lain 

yaitu iman dan harapan. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih adalah 

tindakan yang bebas, mengatasi diri dan mendatangkan kehidupan yang sumber dan 

                                                           
 

64
 Tom Jacobs, SJ, Paham Allah Dalam Filsafat, Agama-Agama Dan Teologi, (Yogyakarta: 

Kanisius, 2002), hlm. 234. 

 
65

 Gerrald O‟ Collins, SJ dan Edward G. Farragua, SJ,  Kamus Teologi, dalam I Suharyo, Pr 

(penerj.), (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 97. 



23 
 

ukurannya adalah kehidupan Tritunggal Maha Kudus.
66

 Sebab kasih itu berasal dari Allah, 

dan kasih merupakan syarat dasar di dalamnya seluruh keberadaan Kristiani diletakkan dan 

dilandaskan. Dengan demikian, segenap kaum beriman Kristiani hendaknya menyatakan 

kasih kepada Allah dan sesama, dan dalam kesediaan menunaikan perintah-Nya.  

 Ciri-ciri kasih kepada Allah pertama, kasih itu mesti melampaui segala sesuatu. 

Manusia mesti mengasihi Allah melebihi segala sesuatu yang lain dan lebih dari ciptaan apa 

pun. Hal ini diungkapkan oleh Kitab Suci dalam perintah untuk mengasihi Allah dengan 

segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan seseorang (Ul 6:5; Mat 

22:36-38; Mrk 12:30; Luk 10-27), dan menyebutnya sebagai perintah yang terutama dan 

terbesar. Kedua, kasih itu mesti berdaya guna dan membatin. Kasih kepada Allah tidak boleh 

berhenti melulu pada penghormatan yang penuh sukacita atas kebaikan dan keindahan Allah 

atau pada persetujuan tanpa syarat akan kehendak Allah, yang menghargainya sebagai nilai 

namun tidak bermaksud memperjuangkan perwujudannya. Mengasihi Allah dengan segenap 

hati dan kekuatan berarti mengasihi kehendak-Nya secara berdaya guna serta 

memperjuangkan dengan segenap tenaga dan sarana untuk mewujudkannya.
67

 Sedangkan 

kasih terhadap sesama adalah kasih akan setiap pribadi manusia.
68

 Hal itu diungkapkan 

melalui cara berada kita sebagaimana yang diamanatkan dalam dokumen Konsili Vatikan II: 

 “Cinta kasih Kristiani ditujukan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan 

suku bangsa, keadaan sosial atau agama; cinta kasih tidak mengharapkan 

keuntungan atau ungkapan terima kasih. Sebab seperti Allah telah mengasihi 

kita dengan cinta yang sukarela, begitu pula hendaknya kaum beriman dengan 

kasih mereka memperhatikan dengan sepenuhnya manusia sendiri, dalam 

gerak yang sama seperti Allah mencari manusia”
69
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 Berdasarkan penjelasan tentang kasih di atas, maka dapat dikatakan bahwa para 

religius dipanggil untuk mengalami kasih sebagai daya kekuatan Ilahi. Daya untuk mengasihi 

Allah dan sesama. Sebab kasih akan Allah dan akan sesama itu merupakan kekuatan besar 

yang tiada hentinya dapat mengilhami proses perkembangan dan kesetiaan. 

2.3.4 Doa 

 Doa adalah sebuah dialog antara Tuhan dan manusia,
70

 di dalamnya manusia 

mengangkat hati, mengarahkan hati kepada Tuhan, menyatakan diri sebagai anak Allah, 

mengakui Allah sebagai Bapa. Dengan kata lain, doa mengungkapkan apa yang hidup dalam 

hati orang beriman. Maka ketekunan dalam doa pertama-tama berarti “bertekun dalam iman 

dan kasih” (1Tim 2:15; bdk. 2Tim 1:13). Bukan hanya dalam iman, tetapi juga dalam kasih, 

sebab doa, juga doa pribadi, tidak pernah bersifat “sendirian”. Orang selalu berdoa dalam 

Gereja, bahkan dalam kesatuan dengan semua orang lain.
71

 

 Dalam doa, terungkap bagaimana orang melihat Tuhan dan dirinya sendiri dalam 

relasi dengan Tuhan. Ada suatu hubungan timbal balik antara doa dan pengalaman hidup. 

Doa tidak pernah menjadi real, kalau Tuhan tidak dialami dalam cara yang real. Tanpa 

hubungan dengan hidup yang nyata, tak dapat tidak doa akan menjadi formalitas.
72

 Maka 

pengalaman hidup sangat memiliki kontribusinya bagi kehidupan doa. Pengalaman hidup 

yang dimaksud adalah pengalaman akan Allah dalam hidup sehari-hari. Hanya melalui itu 

manusia dapat mengalami Tuhan sebagai yang imanen sekaligus sebagai yang transenden. 

 Di dalam kebiasaan Gereja, dibedakan dua bentuk doa yang pokok, yakni puji-syukur 

dan permohonan. Puji-syukur (Yunani: eukharistia) merupakan tanggapan manusia atas 

segala anugerah Tuhan. Puji-syukur pertama-tama mengungkapkan rasa heran dan kagum 
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atas kebaikan Tuhan. Gereja bersyukur karena kemuliaan Tuhan, bukan karena anugerah 

yang diterimanya. Puji-syukur merupakan kegembiraan bahwa ada Tuhan. Sedangkan doa 

permohonan bukanlah minta-minta. Puji-syukur berarti memuliakan kebaikan dan keluhuran 

Allah; dalam permohonan diakui dan dinyatakan kelemahan dan kemiskinan manusia. Maka 

yang pertama-tama dimohon adalah pengampunan dan belas kasihan Tuhan, sebab dosa 

manusia merupakan sumber kemalangan yang terbesar. Permohonan dan puji-syukur tidak 

bertentangan, melainkan merupakan dua segi dari suatu kenyataan hidup.
73

 

 

2.3.5 Penyangkalan Diri 

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

peristiwa salib. Penyangkalan diri 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.
74

  

 Penyangkalan diri adalah sesuatu hal yang sulit, karena menyangkut ketaatan kepada 

orang lain dan berani mengorbankan diri sendiri dan melakukan kehendak orang lain. Salib 

Kristus menunjukkan usahanya untuk mengatasi kesulitan ini dengan bukan melaksanakan 

kehendaknya tetapi kehendak Tritunggal.
75

 

  Dengan demikian, para novis sebagai pribadi yang memilih untuk hidup miskin, 

murni dan taat, mestinya juga mengambil bagian dalam penyangkalan diri di dalam hidupnya 

baik itu terhadap Allah, pemimpinnya dan juga kepada umat manusia. Inilah penyangkalan 
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diri yang paling sempurna bagi seorang religius atau imam karena berani memutuskan untuk 

meninggalkan kasih atas dirinya sendiri dan lebih mengutamakan kasih terhadap orang lain. 

2.3.6 Menuju Kesempurnaan Yang Lebih Utuh 

 Allah memanggil manusia dengan cara-Nya yang misteri. Manusia sendiri diharapkan 

membangun hidupnya menjadi lebih utuh. Sebagaimana setelah kebangkitan Yesus Kristus, 

para murid dan pengikut Kristus dipersatukan dalam iman akan Yesus Kristus, Sabda Allah 

yang “menjadi” manusia. Kasih Injili dan harapan Kristiani sebagaimana dialami dalam 

kebersamaan Kristiani, mendorong mereka untuk bersaksi tentang Yesus Kristus serta 

meneruskan pewartaan-Nya.
76

 Kesaksian akan kebangkitan-Nya merupakan jalan menuju 

kesempurnaan hidup yang utuh.  

 Konsili Vatikan II, menegaskan bahwa semua orang Kristiani, bagaimanapun status 

atau corak hidup mereka, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani dan 

kesempurnaan cinta kasih.
77

 Dan masih dalam dokumen yang sama dikatakan bahwa: 

 “Untuk memperoleh kesempurnaan itu, hendaklah kaum beriman mengerahkan 

tenaga yang mereka terima menurut ukuran yang dikaruniakan oleh Kristus 

supaya dengan mengikuti jejak-Nya dan menyerupai citra-Nya, dengan 

melaksanakan kehendak Bapa dalam segalanya, mereka dengan segenap jiwa 

membaktikan diri kepada kemuliaan Allah dan pengabdian terhadap sesama”
78
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2.3.7 Memandang Misteri Keselamatan 

 Dalam sejarah umat manusia misteri keselamatan dilaksanakan oleh Allah Tritunggal 

dengan penjelmaan Sabda-Nya yang kekal dan dengan perutusan Roh Kudus-Nya.
79

 Misteri 

itu dinyatakan dalam diri Yesus Kristus. Misteri itu harus pula diartikan seluas-luasnya 

menyangkut penciptaan, penyelamatan dan penyempurnaan eskatologis. Melalui seluruh 

peristiwa itu misteri Yesus Kristus menjadi nyata.
80

 

 Misteri keselamatan itu diwartakan, dimengerti dan diterima dalam iman sebagai 

pewartaan tentang salib dari Tuhan yang sudah dimuliakan. Di sanalah hikmat Allah menjadi 

nyata. Bahwa misteri itu telah dilaksanakan secara nyata oleh Allah dalam Kristus Yesus. 

Artinya misteri yang tersembunyi di dalam Allah sebelum dunia diciptakan, sekarang 

dinyatakan dalam Yesus Kristus. Tetapi misteri yang telah nyata dan terlaksana itu, tetap 

harus dinyatakan terus dan dimaklumkan secara berdaya guna selama peredaran zaman.
81

 

Maka Gereja sebagai umat Allah harus memandang misteri keselamatan Allah sebagai suatu 

kurnia istimewa yang menyelamatkan. Maka misteri keselamatan itu harus terus diwartakan 

kepada segala bangsa. 

 Contoh yang dapat dilihat sehubungan dengan memandang misteri keselamatan dalam 

proses pembinaan para novis ialah melalui aneka kehidupan devosional, misalnya berdoa 

rosario. Doa rosario dapat dilakukan dalam kelompok maupun pribadi. Melalui doa rosario 

atau dengan merenungkan peristiwa-peristiwa rosario, para novis dilatih untuk memandang 

misteri keselamatan Allah. Sebab melalui doa rosario, para novis akan merenungkan tentang 

peran Perawan Maria dalam misteri keselamatan Allah. Bahwa Perawan Maria mempunyai 
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peran penting yakni ketaatannya dalam melaksanakan kehendak Bapa, dengan menerima 

Sabda Allah dengan penuh setia, menjadi ibu atas Putra Allah. Demikian praktik devosional 

ini merupakan salah satu tradisi yang dihidupi dalam pembinaan para novis, khususnya para 

novis dalam kongregasi Para Misionaris Claretian. 

2.3.8 Membaca dan Merenungkan Kitab Suci 

 Sabda Allah itu sumber utama segala spiritualitas Kristiani. Sabda itu menumbuhkan 

hubungan pribadi dengan Allah yang hidup dan kehendak-Nya untuk menyelamatkan dan 

menguduskan umat manusia.
82

 Oleh sebab itu, semua kaum beriman kristiani baik awam 

maupun religius perlu berpegang teguh pada Kitab Suci dengan membaca dan 

merenungkannya dengan penuh iman. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Konsili Vatikan II: 

 “Semua orang beriman, terutama para religius, supaya dengan seringkali 

membaca kitab-kitab Ilahi memperoleh “pengertian yang mulia akan Yesus 

Kristus (Flp 3:8). “sebab tidak mengenal Alkitab berarti tidak mengenal 

Yesus”. Maka, hendaklah mereka dengan suka hati menghadapi nas yang suci 

sendiri ... hendaklah mereka ingat bahwa doa harus menyertai pembacaan 

Kitab Suci supaya terwujudlah wawancara antara Allah dan manusia. Sebab 

kita berbicara dengan-Nya bila berdoa; kita mendengarkan-Nya bila membaca 

amanat-amanat Ilahi”
83

 

 Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan bertitik tolak pada pembinaan para novis, 

maka membaca dan merenungkan Kitab Suci merupakan kegiatan rohani yang tidak bisa 

dilepaskan dari proses pembinaan tersebut. Sebab dengan membaca dan merenungkan Kitab 

Suci, para novis membangun suatu keakraban dengan Sabda Allah. Melalui keakraban itu 

para novis dapat beroleh terang yang mereka perlukan bagi penegasan rohani pribadi maupun 

bersama dalam komunitas, yang menolong mereka mencari jalan-jalan Tuhan dalam tanda-

tanda zaman.    
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 Contoh praktis sehubungan dengan membaca dan merenungkan Kitab Suci dapat 

dilakukan oleh para novis melalui aneka kegiatan, misalnya: lectio divina dan menulis 

refleksi harian berdasarkan bacaan Kitab Suci. Atau  dengan melaksanakan tradisi kongregasi 

sebagaimana yang dihidupi dalam novisiat kongregasi Para Misionaris Claretian Delegasi 

Independen Indonesia - Timor Leste, yakni selalu diadakan pembacaan Kitab Suci pada saat 

jam makan (pagi, siang dan malam). 

2.3.9 Merayakan Ekaristi 

 Misteri Ekaristi, khususnya perayaan Ekaristi, merupakan puncak dan pusat seluruh 

kehidupan Kristiani, baik bagi Gereja universal maupun bagi komunitas lokal umat beriman. 

Itu berarti bahwa baik sakramen-sakramen lain, semua pelayanan gerejani maupun karya 

kerasulan Gereja, bertalian erat dengan Ekaristi dan semuanya terarah ke sana. Di dalam 

Ekaristi inilah mengalir kesejahteraan rohani Gereja, dalam arti bahwa melalui Ekaristi 

Kristus sendiri memberikan kehidupan kepada manusia dan melalui Ekaristi ini pula manusia 

disegarkan dan dikuduskan.
84

  

 Misteri Ekaristi mengungkapkan kesatuan tak terpisahkan antara peristiwa makan – 

perjamuan dan peristiwa tinggal dalam Kristus. Kristus mengundang umat-Nya untuk hadir 

dalam perjamuan Ekaristi karena Kristus ingin dekat dengan umat-Nya agar relasi itu 

semakin dekat dan mendalam. Kedekatan dan eratnya hubungan dengan Kristus itulah yang 

menjadi peristiwa tinggalnya manusia dalam Kristus dan Kristus dalam diri manusia.
85

  

Karena itu perayaan Ekaristi merupakan sekaligus tindakan Kristus dan tindakan Gereja. 

Sebagai tindakan Kristus, Ekaristi menampilkan diri sebagai kurban, kenangan dan 

perjamuan. Dalam dan melalui perayaan Ekaristi ini, sekaligus dikenangkan dan 
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diaktualisasikan wafat Kristus di salib dan kebangkitan-Nya dari alam maut, demi 

keselamatan manusia. Di dalam dan melalui perayaan Ekaristi yang sama diungkapkan 

sekaligus ditampilkan kembali kesatuan seluruh umat Allah, yang bersama-sama 

melaksanakan imamat umum-nya dengan mempersembahkan ibadat kudus.
86

 

 Dalam konteks hidup religius khususnya di dalam pembinaan menjadi seorang 

religius, para novis harus terbiasa untuk menyatukan diri dengan Korban Kristus melalui 

Ekaristi. Dengan merayakan Ekaristi, para novis mengambil bagian dalam santapan surgawi 

yang adalah tubah dan darah Kristus. Maka para novis hendaknya menyatukan seluruh diri 

serta panggilan dengan diri Yesus Kristus karena Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh 

hidup dan panggilan. Singkatnya, Ekaristi tidak boleh dipisahkan dari kehidupan para novis. 

2.4 Menghayati  Nasehat-Nasehat Injili 

2.4.1 Kemiskinan 

 Dalam Kamus Teologi, kemiskinan adalah salah satu nasehat Injili yang berarti 

meninggalkan kepemilikan pribadi agar dapat mengikuti Yesus secara lebih dekat (lih. Mrk. 

10:17-22; 2Kor 8:9), melayani sesama lebih jelas, dan memberi kesaksian yang lebih jelas 

akan nilai mutlak Kerajaan Allah.
87

 Sementara itu di dalam Kitab Suci, kemiskinan 

mempunyai banyak wajah: kemiskinan adalah situasi para janda dan anak yatim yang tidak 

mempunyai hak, atau yang haknya tidak terlindungi, para miskin adalah para pendosa yang 

kehilangan tempat di dalam ibadat, atau orang-orang sakit yang dikatakan mesti menanggung 

dosanya sendiri atau kesalahan nenek moyangnya.
88
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 Motivasi biblis mengapa anggota tarekat Hidup Bakti mesti hidup dalam kemiskinan, 

yaitu Kristus sendiri yang meskipun kaya telah menjadi miskin demi kita (2Kor 8,9). Misteri 

inkarnasi Yesus menjadi manusia papa dan hidup bersama di antara orang berdosa 

merupakan bentuk paling nyata dan kelihatan dari pemiskinan tersebut (Flp 2, 3 6-11).
89

 

Kemiskinan ini tidak hanya terbatas dalam soal semangat (misalnya; ketergantungan pada 

superior dalam menggunakan harta benda) namun juga miskin dalam kenyataan. Yang 

menjadi unsur utama dalam kemiskinan adalah ketergantungan dan keterbatasan dalam 

menggunakan harta benda.
90

 Para anggota kongregasi diajak untuk menghayati kemiskinan 

sukarela, agar mereka semakin menyerupai Kristus dan semakin available untuk pengabdian 

suci.
91

 Para religius  hendaknya hidup sederhana. Hal ini menyangkut juga soal 

kesederhanaan hidup dan kedermawanan kepada orang miskin. Namun, perlu diingat bahwa 

kemiskinan bukanlah pertama-tama soal ekonomi. Keaslian dalam kemiskinan tidak sama 

dengan kekurangan dalam ekonomi. Keaslian kemiskinan tampak dalam persaudaraan kita 

dengan orang-orang miskin.
92

 

 Kaul kemiskinan itu sendiri sering kali sulit dimengerti dan tak mungkin ditepati, 

kalau orang tidak mengalami penuh rasa syukur menikmati kurnia dan pemberian yang telah 

diterima dari Tuhan. Kaul kemiskinan itu sebenarnya penyerahan kurnia diri pribadi, yang 

telah diperkaya oleh Tuhan selama bertahun-tahun, kembali kepada-Nya. Kalau tidak merasa 

penuh rasa syukur berterima kasih kepada Tuhan atas pemberian ini, maka tidak 

melaksanakan sikap kemiskinan.
93

  

                                                           
 

89
 Silvester Susianto Budi, MSF, Kamus Kitab Hukum Kanonik, (Yogyakarta: Kanisius, 

2014), hlm. 101. 

 
90

 KHK. 1983 Kan. 668. 

 
91

 PO. Art. 44. 

 
92

 KHK. 1983 Kan. 640. 

 
93

 Philomena Agudo FMM, Ph. D, Aku Memilih Engkau, (Yogyakarta: Kanisius,1988), hlm. 

186. 



32 
 

 Dengan demikian para novis harus menyadari bahwa segi kemiskinan ini di mata 

Tuhan jauh lebih penting daripada jumlah pengorbanan material yang sudah dilakukan 

seluruhnya. Sehingga para novis dipersiapkan dengan sungguh untuk memberi diri dan 

menghayati kaul kemiskinan dengan penuh sukarela serta memandang kaul kemiskinan 

sebagai jalan untuk mengikuti Yesus secara lebih dekat. 

2.4.2 Kemurnian 

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefenisikan kemurnian sebagai keadaan (hal) 

murni, keaslian, kesucian, belum mendapat pengaruh dari luar, bersih, suci.
94

 Gerrald O‟ 

Collins, SJ dan Edward G. Farragua, SJ mengatakan bahwa kemurnian merupakan keutamaan 

yang memungkinkan manusia mengintegrasikan seksualitas dalam seluruh kepribadiannya 

sesuai dengan panggilan hidupnya. Bagi orang selibat, kemurnian dilaksanakan dalam 

pertarakan; bagi orang-orang yang menikah, kemurnian dilaksanakan dalam kesetiaan dan 

menahan diri.
95

  

 Defenisi tentang kemurnian religius itu dapat dikembangkan sebagai berikut: 

kemurnian suci merupakan pilihan untuk tidak mempunyai pasangan perkawinan, tidak 

menjadi suami atau istri. Tetapi tidak hanya ini. Ada dimensi yang lebih mendalam. Pilihan 

ini menyangkut sikap kehadiran dan hubungan khusus terhadap seluruh kenyataan. Memilih 

hidup murni menuntut kekhususan kehadiran pada apa dan siapa pun. Kehadiran dan 

hubungan itu berbeda dengan kehadiran dan hubungan yang dihayati oleh seseorang yang 

menjadi suami atau istri.
96

 

 Dokumen Konsili Vatikan II, mengatakan:  
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“Kemurnian “demi kerajaan surga” (Mat 19:12), yang diikrarkan oleh para 

religius, harus dihargai sebagai karunia rahmat yang sangat luhur. Sebab secara 

istimewa membebaskan hati manusia (lih. 1Kor 7:32-35) supaya ia lebih 

berkobar cinta kasihnya terhadap Allah dan semua orang. Maka, merupakan 

tanda yang amat khas harta surgawi, dan upaya yang sangat cocok bagi para 

religius untuk dengan gembira hati membaktikan diri bagi pengabdian kepada 

Allah serta karya-karya kerasulan. Begitulah mereka mengingatkan semua 

orang beriman Kristiani akan pernikahan mengagumkan yang diadakan oleh 

Allah dan di zaman mendatang akan ditampilkan sepenuhnya, antara Gereja 

dan Kristus Mempelainya yang tunggal”
97

  

Kemurnian demi Kerajaan Allah berarti ungkapan cinta yang mendalam kepada 

Kristus disertai keinginan untuk mengikuti jejak-Nya. Artinya kehidupan Yesus yang 

berpusat pada Kerajaan Allah yang dihayati-Nya dengan cinta dan pelayanan, harus juga 

dihayati oleh kaum religius yang mengikrarkan hidup murni demi menjadi terang dan garam 

dunia untuk tujuan yang sama yakni menghadirkan Kerajaan Allah di tengah dunia. Dengan 

demikian, kaul kemurnian bukan persembahan diri kepada Tuhan, kalau tidak mempunyai 

pengertian yang jelas tentang seksualitas manusia dan menghargai kemampuan untuk 

membangun keluarga. Ini berarti para religius dipanggil untuk menerima rasa perasa seksual 

yang ada pada diri dengan keputusan untuk mengorbankannya dan lebih memilih untuk 

mengutamakan cinta kepada Tuhan.
98

 

 Dengan kaul kemurnian, para religius dapat mengikrarkannya sebagai suatu tanda 

keikutsertaannya untuk mengikuti jejak Kristus yang memanggil mereka. Karena pengikraran 

nasehat-nasehat Injili merupakan tanda yang dapat dan harus menarik secara efektif semua 

anggota Gereja agar meneruskan tugas-tugas panggilan Kristiani dengan tekun. Para religius 
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memberi kesaksian akan hidup baru dan kekal yang akan datang yang diperoleh berkat 

penebusan Kristus dan mengemban tugas mewartakan Kerajaan Allah dan hari eskatologis.
99

 

2.4.3 Ketaatan 

 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, “ketaatan”, akar katanya “taat”, mengandung 

arti patuh, penurut, entah itu kepada Allah, orangtua maupun atasan. Dalam konteks 

keagamaan, ketaatan berarti orang yang taat pada ajaran agamanya, orang yang saleh, yang 

hidup bersih dan patuh kepada perintah Tuhan.
100

 Sementara itu dalam Kamus Teologi, 

ketaatan didefenisikan sebagai kesediaan untuk tunduk kepada hukum atau perintah atau 

menerima pernyataan yang dikemukakan oleh pemimpin sebagai hal yang benar.
101

 

 Dokumen Konsili Vatikan II, mengatakan bahwa dengan mengikrarkan kaul ketaatan, 

para religius mempersembahkan bakti kehendak mereka yang sepenuhnya bagaikan kurban 

diri kepada Allah.
102

 Artinya dengan kaul ketaatan, para religius mengikuti dan 

mempresentasikan Yesus yang taat. Mengikuti Yesus berarti menuruti ketaatan-Nya kepada 

Bapa-Nya. Ketaatan Yesus menunjukkan hubungan yang khusus dengan Allah, 

mengungkapkan kepercayaan akan kasih Allah yang disebutnya Abba. Kepercayaan inilah 

yang membuat-Nya taat. Karena Dia percaya, karena Dia yakin, bahwa di dalam Allah Dia 

menemukan kepastian hidup-Nya, bahwa Allah berkehendak baik dengan-Nya, maka Dia 

menerima Sabda Allah, ungkapan kehendak-Nya dan menjadikannya sebagai penentu hidup-

Nya. Demikian pun para religius hanya dapat mengikrarkan kaul ketaatan, apabila ada 
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kepercayaan dasar itu, bahwa Allah mencintai mereka, bahwa Allah bermaksud baik dengan 

mereka, bahwa Dia akan memberikan kepastian hidup kepada mereka.
103

 

 Berdasarkan deskripsi di atas, dapat dikatakan bahwa kaul ketaatan itu tidak akan 

mempunyai arti atau nilai kalau orang tidak pernah menikmati kemandirian pribadi. Tidak 

ada penyerahan diri secara nyata pada orang, yang datang dengan pembawaan mau tunduk 

serba menurut saja. Sebab dengan mengikrarkan kaul ketaatan tidak berarti taat buta kepada 

Gereja atau kepada pemimpin, melainkan ketaatan merupakan jalan untuk mengantar masuk 

ke dalam hati Allah guna menerima dari kehendak-Nya santapan rohani yang tidak pernah 

habis bagi pertumbuhan rohani. Kesadaran akan tujuan ini hendaknya disadari oleh setiap 

anggota religius, termasuk para novis agar mampu menyiapkan diri untuk menghayati dan 

menghidupi kaul ketaatan dengan penuh kebebasan. 

2.5 Pengenalan Tentang Kongregasi 

2.5.1 Spiritualitas Kongregasi  

 Spiritualitas berasal dari kata bahasa Latin  spiritus dan spiritualis yang berarti roh.
104

 

Adolf Heuken, SJ mengatakan bahwa spiritualitas adalah istilah agak baru yang menandakan 

„kerohanian‟ atau „hidup rohani‟. Kata ini menekankan segi kebersamaan, bila dibandingkan 

dengan kata yang lebih tua, yaitu „kesalehan‟ yang menandakan hubungan orang perorangan 

dengan Allah.
105

  Sedangkan kongregasi merupakan lembaga hidup bersama menurut tiga 

nasehat Injili yakni kemiskinan, kemurnian dan ketaatan.
106
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 Dengan demikian spiritualitas kongregasi ialah roh pemersatu diri, identitas diri dan 

kegiatan hidup suatu lembaga hidup bersama (kongregasi) dalam suatu hubungan khusus dan 

istimewa dengan Allah. Maka para religius perlu beroleh daya-kekuatan dari sumber 

spiritualitas yang khas dari kongregasinya masing-masing untuk hidup dan karya. 

Spiritualitas yang khas, artinya suatu program konkret hubungan-hubungan dengan Allah dan 

dengan lingkungan anggota, diwarnai oleh tekanan-tekanan rohani dan pilihan-pilihan 

kerasulan yang khusus. Sebagaimana yang telah terbukti dengan jelas melalui sekian banyak 

teladan para pendiri yang kudus, dan sekian banyak anggota hidup bakti, yang dengan setia 

memberikan kesaksian tentang Kristus hingga menjadi martir.
107

 

2.5.2 Tujuan Kongregasi 

 Di dalam Gereja ada banyak kongregasi yang didirikan dengan beragam karisma. Ada 

kongregasi yang menekankan kesunyian monastik, sedangkan yang lain menekankan 

pelayanan apostolik dan penyerahan diri yang penuh korban dalam karya-karya kerendahan 

hati dan belaskasih. Namun semua lembaga ini pada dasarnya mengungkapkan simbolisme 

pelayanan menurut pola Kristus, hamba yang menderita. 

 Karisma merupakan kekhasan dan kekayaan dari setiap kongregasi yang diwariskan 

oleh para pendiri. Karisma itu juga merupakan nilai luhur yang diambil oleh para pendiri 

kongregasi dari kehidupan Yesus Kristus. Dengan demikian harus ada keperluan akan 

kesetiaan terhadap karisma pendiri dan warisan rohani selanjutnya pada tiap kongregasi. 

Justru dalam kesetiaan terhadap inspirasi para pendiri itulah – inspirasi yang dianugerahkan 

oleh Roh Kudus bahwa unsur-unsur hakiki hidup bakti dapat dikenali secara lebih langsung 

dan dipraktekkan dengan semangat yang lebih besar.
108
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 Betapapun beragamnya karisma dari setiap kongregasi yang didirikan dalam Gereja 

namun semuanya mempunyai tujuan yang sama. Dan tujuan umum dari semua pendirian 

kongregasi ialah demi kesempurnaan cinta kasih.
109

 Hal ini termaktub dalam konstitusi-

konstitusi dan direktori-direktori kongregasi. Oleh karena itu, setiap pribadi yang 

memutuskan untuk hidup dalam kehidupan sebagai seorang religius melalui suatu kongregasi 

yang dipilihnya, wajib untuk mengenal, mencintai dan menjalankan tujuan yang untuknya 

kongregasi itu didirikan dalam Gereja. 

 Para novis sebagai pribadi yang sedang dalam masa pembinaan untuk menjajaki 

kesungguhan sikap dan motivasi dasar panggilan, perlu diperkenalkan tentang tujuan-tujuan 

kongregasi agar semakin hari terus dipupuk kecintaannya terhadap kongregasi dan 

meningkatkan pembatinan karismanya secara pribadi, sehingga terwujudlah apa yang 

menjadi tujuan kongregasi tersebut. 

2.5.3 Sejarah Dan Kehidupan Kongregasi 

 Latar belakang didirikannya suatu kongregasi dalam Gereja mempunyai sejarahnya 

tersendiri. Hal itu erat kaitannya dengan kehidupan nyata umat beriman dan para pendiri pada 

zamannya. Walaupun demikian Gereja mengakui adanya karya Roh Kudus dalam setiap 

pendirian kongregasi.
110

 Sebagaimana telah dikatakan pada bagian tujuan kongregasi, bahwa 

semua didirikan demi kesempurnaan cinta kasih, maka, Roh Kudus menyertai sejarah 

berdirinya suatu kongregasi sampai pada perjalanan kehidupan kongregasi selanjutnya.  

 Misalnya: sejarah didirikannya Kongregasi Putra-Putra Hati Tak Bernoda Maria oleh 

St. Antonius Maria Claret di Vic, Spanyol, tepat pada tanggal 16 Juli 1849. Pendirian 

Kongregasi Putra-Putra Hati Tak Bernoda Maria, dilatarbelakangi oleh dua kesadaran pokok 
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dari St. Antonius Maria Claret, yakni kurangnya pewarta Injil dan semangat umat dalam 

mendengarkan Sabda Tuhan. Oleh karena itu, terdorong oleh semangat Caritas Christi Urget 

Nos, St. Antonius Maria Claret bersama para ko-pendiri berupaya menjawabi kesulitan yang 

ada dengan mendirikan Kongregasi Putra-Putra Hati Tak Bernoda Maria. Dan hingga kini 

Kongregasi Putra-Putra Hati Tak Bernoda Maria berkembang cukup pesat di 68 negara di 

seluruh dunia dengan jumlah anggota kurang lebih 3200-an orang.
111

 Dengan mengemban 

berbagai misi kategorial, di antaranya: misi parokial, kaum muda, pendidikan, publikasi, 

pertanian, formasi dan lain sebagainya. 

 Dengan demikian mengetahui sejarah dan kehidupan kongregasi membantu para 

anggota kongregasi untuk semakin mempunyai rasa memiliki terhadap kongregasi. Hal ini 

memberi pengaruhnya kepada kehidupan kongregasi di masa mendatang, khususnya dalam 

menghadapi tantangan-tantangan zaman. Karena itu, sangat penting untuk diajarkan kepada 

para formandi di dalam proses formasi. 

2.6 Cinta Terhadap Gereja dan Gembala Suci 

 Gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Iman akan Kristus 

menjadikan Gereja konkret. Artinya Gereja yang ada dan hidup.
112

 Gereja ada dan hidup 

karena didirikan dan dijiwai oleh Kristus. Kristus melalui wafat dan kebangkitan-Nya 

menampakkan kemuliaan-Nya sebagai Putra Allah yang mati demi dosa-dosa manusia. 

Kristus telah mati tetapi Gereja tetap hidup. Oleh karena itu, Kristus satu-satunya Pengantara, 

di dunia ini telah membentuk Gereja-Nya yang kudus. Melalui Gereja, Ia melimpahkan 

kebenaran dan rahmat kepada semua orang. 
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 Dokumen Konsili Vatikan II, mengatakan: sesudah kebangkitan-Nya, penebus kita 

menyerahkan Gereja kepada Petrus untuk digembalakan (lih. Yoh 21:17). Kristus 

mempercayakan kepada Petrus dan para rasul lainnya untuk diperluas dan dibimbing (lih. 

Mat 28:18 dsl), dan mendirikannya untuk selama-lamanya sebagai “tiang penopang dan dasar 

kebenaran”.
113

 Perutusan yang dipercayakan kepada Petrus dan para Rasul yang kemudian 

diteruskan kepada para uskup sebagai pengganti Petrus akan berlangsung selamanya. Karena 

Injil yang mereka wartakan adalah dasar seluruh kehidupan selamanya.  

 Masih dalam dokumen yang sama dikatakan: penyelenggaraan pewartaan Injil di 

seluruh dunia merupakan kewajiban para Gembala, yang kesemuanya bersama-sama 

menerima perintah Kristus dan dengan demikian mendapat tugas bersama yakni untuk 

menyiarkan iman Kristiani.
114

  

 Dengan demikian semua kaum beriman, awam maupun religius dipanggil untuk 

menanamkan semangat cinta terhadap Gereja dan Gembala suci. Karena di dalam Gereja dan 

melalui perantaraan para Gembala, dihadirkan Kristus yang hidup. Maka, mencintai Gereja 

dan para Gembala, sama halnya dengan mencintai Kristus, Kepala Gereja.   
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