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BAB IV 

TUJUAN PEMBINAAN PARA NOVIS MENURUT KANON 652 § 2  

KITAB HUKUM KANONIK 1983 

4.1 Arti Leksikal Tentang Pembinaan 

 Istilah “pembinaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung arti 

pembaruan; penyempurnaan.
1
 Dan  dalam pembinaan yang menjadi subyek pembinaan 

adalah individu pada tiap tahap hidupnya. Sementara obyek pembinaan adalah seluruh 

pribadi.
2
 Maka pembinaan merupakan suatu proses di mana melibatkan seluruh pribadi pada 

tiap tahap hidupnya untuk menghasilkan suatu hal baru. 

4.2 Tujuan Dasar Pembinaan 

4.2.1 Penyerupaan Diri Dengan Kristus 

 Panggilan Ilahi selalu berimplikasi pola hidup yang baru, yang lebih kondusif dan 

sesuai dengan hakekat dan tujuan panggilan, supaya menjadi orang yang dipanggil. Menjadi 

saksi yang jelas dan terpercaya. Maka, kaum religius dalam proses formasi hendaknya 

menyadari hakekat keterpanggilannya yakni menjadi serupa dengan Kristus. 

 Kristus merupakan tujuan dari semua panggilan. Dan menjadi serupa dengan Kristus 

berarti berpikir, bertindak dan mengamalkan segala sesuatu sebagaimana Kristus hidupi 

dalam hidup-Nya. Berikut beberapa aspek penyerupaan diri dengan Kristus. 

 Pertama, menyerupai Kristus sebagai Gembala Baik. Sangat meyakinkan relasi 

esensial citra Yesus sebagai Gembala Baik dengan pelayanan-Nya di muka umum dan 
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dengan misteri Paskah-Nya. Bahwa Yesus sebagai Gembala Baik dapat dijumpai dalam 

hidup-Nya. Yesus menjadi gembala bagi seluruh umat manusia tidak terbatas pada Israel 

semata. Yesus menjadi gembala bagi mereka yang ditindas tak berdaya, dan domba-domba 

tanpa gembala. Yesus tidak menunggu sampai domba-domba yang tersesat menemukan-Nya, 

tetapi Ia sendiri yang mencari mereka; Yesus mengenali mereka secara pribadi dan Yesus 

melindungi domba-domba-Nya dan memberi makan dengan hidup-Nya sendiri melalui wafat 

dan kebangkitan-Nya.
3
 

 Menyerupai Kristus sebagai Gembala Baik, artinya melalui panggilan hidup 

khususnya dalam penghayatan akan nilai-nilai nasehat Injili, para religius harus mampu 

menanggapi situasi konkret umat yang dilayani serta menghayati secara mendalam semua 

keutamaan dan sikap-sikap Sang Gembala Baik sendiri. Di lain sisi, para religius dipanggil 

untuk menyerupai Kristus sebagai Guru Kebijaksanaan, Penyembuh, Pembebas, Penuntun 

rohani dan menjadi sahabat yang berbela-duka dengan mereka yang menderita. 

 Kedua, menyerupai Kristus sebagai kepala tubuh-Nya. Menyerupai Kristus 

hendaknya disadari secara baru dan istimewa, sebab Ia “Kepala” dalam arti baru dan unik, 

yakni menjadi “Hamba”. Yesus datang hanya “untuk melayani dan menyerahkan nyawa-Nya 

menjadi tebusan banyak orang” (Mrk 10:45).
4
 Taat sempurna kepada kehendak Bapa, 

pengabdian Yesus terungkap secara sempurna pada wafat-Nya di kayu salib. Artinya dalam 

serah diri-Nya secara utuh dalam kerendahan hati dan cinta kasih. 

 Para religius dipanggil dan dijiwai oleh semangat fundamental untuk melayani Umat 

Allah, bahkan hingga menyerahkan dirinya. Dengan demikian, kesaksian hidup religius akan 
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menjadi lebih sempurna bila para religius menjadi hamba dan korban bagi Umat Allah yang 

dilayaninya. 

 Ketiga, menyerupai Kristus sebagai mempelai Gereja. Dalam Kitab Suci Perjanjian 

Baru, penyerahan Diri Kristus kepada Gereja merupakan buah atau hasil cinta kasih-Nya 

yang unik terhadap Gereja dalam relasi kemempelaian. Kristus “mengasuh dan merawati” 

Gereja mempelai-Nya dengan mengorbankan hidup-Nya sendiri (bdk. Ef 5: 29).
5
 

 Keserupaan para religius dengan Yesus Kristus mencakup hubungan cinta kasih 

kemempelaian Kristus terhadap Gereja. Dalam hidup rohani, para religius dipanggil untuk 

menghayati cintakasih Kristus sebagai Mempelai terhadap Gereja mempelai-Nya. Oleh 

karena itu, hidup para religius harus memancarkan ciri kemempelaian itu. Menjadi saksi 

cintakasih Kristus sebagai mempelai. Dengan demikian, para religius mampu mengasihi umat 

yang dilayaninya dengan setulus hati yang baru, penuh kebaikan, tabah, setia, dan dengan 

sebuah dedikasi yang penuh hingga Kristus menjadi nyata dalam diri umat beriman. 

4.2.2 Mengikuti Kristus Seturut Karisma Kongregasi 

 Pada dasarnya para pendiri kongregasi religius bagaikan orang yang ditangkap dan 

dikuasai oleh Allah, meskipun peristiwa dan caranya berbeda-beda. Dalam diri para pendiri 

ada kemauan untuk mengikuti Yesus Kristus secara radikal. Artinya, para pendiri ingin 

seperti Yesus. Menghayati nilai-nilai Kerajaan Allah secara penuh, karena dipercayai sebagai 

sarana efektif untuk membangun budaya kasih dan mengubah dunia seturut nilai-nilai 

Kerajaan Allah. 
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 Hidup religius itu sendiri dimengerti sebagai hidup karismatis atau gerakan  dalam 

roh.
6
 Hidup religius dipanggil untuk menghayati hidup iman dan rohani menurut gerak 

kedalaman hidup, yaitu di bawah bimbingan dan gerakan Roh Kudus seperti Yesus 

dibimbing dan digerakkan oleh Roh.  

 Kekhasan hidup religius berasal dari apa yang disebut karisma hidup religius. 

Karisma adalah daya hidup Ilahi yang dianugerahkan kepada manusia, agar manusia mampu 

mengubah keadaan hidup yang tidak baik dan membangun keadaan hidup yang lebih baik. 

Karisma dianugerahkan seturut perkenaan Allah. Dengan demikian, kedalaman hidup religius 

berdasarkan karisma yang diterima akan tampak dalam orientasi hidup yang menyebar, 

memberdaya, dan membela kehidupan.  

 Paus Yohanes Paulus II dalam Anjuran Apostolik, Vita Consecrata, menyebutkan 

bahwa ada tiga orientasi fundamental bagi tiap karisma. Pertama, karisma-karisma 

mengantar kepada Bapa, dalam keinginan penuh kasih untuk mencari kehendak-Nya melalui 

proses pertobatan yang terus menerus. Kedua, karisma hidup bakti juga mengantar kepada 

Putra dengan memupuk persekutuan hidup yang mesra dan gembira bersama Dia, dalam  

pengabdian-Nya yang tuntas kepada Allah dan kepada sesama. Ketiga, karisma mengantar 

kepada Roh Kudus, dengan menyiapkan orang untuk membiarkan diri dibimbing dan 

ditopang oleh-Nya, dalam perjalanan rohaninya sendiri maupun dalam menghayati 

persekutuan dan menjalankan kerasulan, untuk mewujudkan sikap pengabdian, yang harus 

mengilhami tiap pilihan orang Kristiani sejati.
7
 

 Berdasarkan uraian-uraian di atas, sasaran yang hendak dicapai ialah penyerupaan diri 

dengan Kristus. Aspek khusus ini dimaksudkan supaya makin jadi dan berkembang menurut 
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tradisi yang paling otentik dari kongregasi yang bersangkutan, sebagaimana yang tercantum 

dalam direktori dan konstitusi kongregasi. Dengan demikian, gerakan kembali ke spirit asali 

kongregasi merupakan jalan untuk menemukan dan memelihara karakteristik-karakteristik 

yang khas dan fungsi dari setiap kongregasi demi kebaikan Gereja.
8
  

 Contoh: Kongregasi Putra-Putra Hati Tak Bernoda Maria, berkarismakan “pelayanan 

Sabda”. Melalui pelayanan Sabda para Claretian dipanggil untuk menyampaikan seluruh 

Misteri Kristus kepada manusia.
9
 Para misionaris Claretian juga  dipanggil untuk menjadi 

serupa dengan Rasul-rasul, diberikan juga karunia mengikuti Kristus di dalam persekutuan 

hidup dan memberitakan Injil kepada segala makhluk sambil pergi ke seluruh dunia.
10

 

 Dengan demikian, para misionaris Claretian harus melaksanakan sebagaimana apa 

yang tercantum dalam konstitusi kongregasi, yakni: 

“Mendengar dengan penuh kepatuhan Sabda yang dengan-Nya Tuhan 

memanggil murid-murid-Nya kepada kesempurnaan Bapa, mewartakan 

perintah cinta kasih persaudaraan, menasehatkan untuk berdoa, mengusulkan 

aturan-aturan hidup kerasulan dan menyatakan untuk turut serta dalam 

kebahagiaan-Nya kepada orang miskin di hadapan Allah, orang yang 

berdukacita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus akan 

kebenaran, orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang 

membawa damai, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, orang yang 

dicela dan difitnahkan karena Dia”
11

 

4.3 Pembinaan Menuju “Jalan Kesempurnaan” 

 Yesus Kristus bersabda: Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa-Mu yang di 

surga adalah sempurna (Mat 5:48). Teks ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus tidak hanya 

mengajak tetapi mewajibkan para Murid-Nya, agar mereka menjadi sempurna seperti Bapa 

adalah sempurna. Ajakan dan sekaligus kewajiban yang disampaikan oleh Yesus Kristus, 
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jelas menunjukkan bahwa Allah sebagai seorang Bapa adalah sungguh sempurna. Dan hanya 

Dialah kesempurnaan yang Absolut. 

 Semua orang beriman dipanggil menuju kesucian. Kesucian itu dengan aneka cara 

terungkapkan pada masing-masing orang, yang hidupnya menuju kesempurnaan cinta kasih 

dengan memberi teladan baik kepada sesama.
12

 Khusus dalam hidup kaum religus, 

kesempurnaan hidup itu dimaknai dalam penghayatan akan nasehat-nasehat Injili. Dengan 

demikian, para religius wajib mencapai kesempurnaan berdasarkan alasan yang khas, yakni: 

karena dengan mengikrarkan dan menghayati nasehat-nasehat Injili, para religius secara baru 

dipersembahkan kepada Allah, para religius menjadi sarana yang hidup bagi Kristus Sang 

Imam Abadi, untuk meneruskan karya-Nya yang mengagumkan.
13

 Karena kesempurnaan 

tidak lain merupakan pengembangan setiap kemampuan dan pelbagai karunia dalam diri 

pribadi, yang dibutuhkan untuk mewujudkan panggilan Allah.
14

 

 Maka para religius berusaha sedapat mungkin dengan menggunakan segala sarana 

membawa Pribadi Kristus sendiri, agar dengan melayani umat yang dipercayakan kepadanya, 

para religius dapat semakin mampu menuju kesempurnaan. Dengan demikian, jelaslah bahwa 

panggilan para religius ialah panggilan untuk sebuah kesempurnaan dalam Kristus. 

4.4 Agen-Agen Pembinaan 

4.4.1 Roh Kudus 

 Roh Kudus adalah pelaku utama dalam proses formasi kaum religius, termasuk dalam 

pembinaan para novis. Ini merupakan pemahaman dasar yang mesti disadari oleh para 

religius termasuk para novis. Karena Roh Kudus-lah yang mendorong tiap individu untuk 
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mewartakan Injil.
15

 Dengan demikian, mereka yang menjadikan Roh Kudus sebagai inspirasi, 

dan membiarkan diri dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, berarti membuka diri untuk siap 

menerima Kabar Baik dan Kerajaan Allah yang sedang diwartakan. Dengan kata lain, dengan 

membiarkan diri dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, berarti para novis siap dibentuk 

menjadi manusia baru sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu kongregasi 

religius.  

4.4.2 Bunda Maria 

 Maria adalah bunda Kristus. Maria dipilih Allah untuk mengandung, melahirkan, dan 

membesarkan Yesus. Maria dengan penuh iman, kerendahan hati, dan ketabahan setia 

menemani Yesus hingga peristiwa Kalvari. Kesetiaannya merupakan simbol kesetiaan Allah 

kepada umat-Nya. Oleh sebab itu, pengalaman Maria dalam berjalan, menemani, dan 

menyembah Kristus dapat dilihat sebagai suatu pengalaman formatif. Karena di dalam 

formasi kaum religius juga dibutuhkan iman, kerendahan hati, ketabahan untuk setia berjalan, 

menemani hingga tiba pada penyembahan akan Kristus sebagai Tuhan. Sumber dan tujuan 

panggilan hidup religius. 

 Berdasarkan ulasan mengenai Maria di atas, dapat dikatakan bahwa peran Maria 

dalam proses formasi kaum religius ialah sebagai ibu atau formator.
16

 Karya keibuannya 

dalam hubungannya dengan formasi ialah membentuk setiap pribadi menjadi misionaris dan 

rasul yang benar dalam keserupaan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, 

Maria menjadi teladan dan model dalam hidup religius. Khususnya kemampuannya untuk 

berkontemplasi, kesetiaannya yang mendalam kepada Yesus, cinta kasih pastoral dan 

                                                           
 

15
 Paus Paulus VI, Imbauan Apostolik Tentang Karya Pewartaan Injil Dalam Zaman 

Modern “Evangelii Nuntiandi” (8 Desember 1975), dalam Seri Dokumen Gerejawi No. 6 (Jakarta: 

Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, 1994), art. 75. Untuk kutipan selanjutnya digunakan 

singkatan EN. Art. Diikuti nomor artikelnya. 

 
16

 CC. No. 61. 



8 
 

belaskasihan kepada manusia dalam kesengsaraan, penyerupaan dengan kaum miskin, kuat 

dalam menghadapi salib dan kematiaan, dan komunikasi yang transparan akan Sabda Allah.
17

 

 

4.4.3 Formandi (Para Novis)  

 Formandi atau dalam hal ini para novis memiliki peranan penting di dalam proses 

panggilan hidup mereka masing-masing. Para novis harus memiliki kemampuan untuk 

memimpin diri sendiri dan kemampuan untuk mengajak atau membuat orang lain ikut 

berkembang. Kunci untuk tiba pada kesuksesan sebuah perjalanan panggilan hidup adalah 

setiap pribadi harus senang dan gembira. Artinya, menjalani panggilan harus dengan penuh 

kebebasan. Bukan karena terpaksa. Bukan pula karena dipaksakan.  

4.4.4 Formator (Magister/Magistra Novis) 

 Para formator adalah orang-orang yang mendapat rahmat/karunia khusus dari Allah. 

Karena itu semua formator di seminari atau di biara-biara penting untuk menyadari diri 

bahwa tugas sebagai formator merupakan bagian utama dari kegiatan pastoral lainnya.
18

 

Maka, para formator harus sungguh-sungguh memberikan diri untuk sebuah pengabdian yang 

mulia yakni mendampingi dan membentuk setiap formandi menjadi pribadi yang baik seturut 

tuntutan yang berlaku dalam setiap lembaga atau kongregasi religius. 

 Pembinaan para novis hendaknya dipimpin oleh seorang anggota kongregasi yang 

sudah berkaul kekal dan yang telah disiapkan dengan cermat, tanpa dibebani tugas-tugas lain, 

sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mencapai hasil yang memuaskan. 
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Jika perlu dapat diberikan rekan kerja untuk mengatur novisiat dan pedoman 

pembinaannya.
19

 Pembimbing novis ditunjuk oleh Pemimpin Tertinggi dan Dewannya. Dia 

harus sungguh-sungguh seorang yang berohani dan penuh cinta kasih kepada kongregasi. 

Pembimbing novis harus dikaruniai kedewasaan, kebaikan hati, kebijaksanaan, dan 

pengetahuan yang sehat akan hakekat misi kongregasi dalam Gereja.
20

 

 Pembimbing novis beserta rekan kerjanya bertugas mengenali dan menguji panggilan 

para novis dan membina mereka tahap demi tahap menempuh dengan baik jalan hidup 

kesempurnaan yang khas bagi kongregasi.
21

 Mengarahkan para novis sedemikian rupa supaya 

mencapai kedewasaan untuk memutuskan dengan penuh kebebasan akan panggilan mereka. 

Dan hendaknya menanamkan dalam diri para novis kebajikan-kebajikan yang paling dihargai 

orang dan bisa membuat murid Kristus lebih dipercaya.
22

 

4.5 Sarana-Sarana Dalam Pembinaan 

4.5.1 Pendampingan Pribadi 

 Dalam pembinaan para novis sangat dibutuhkan pendampingan pribadi yang intensif 

dan efektif. Mengingat novisiat merupakan tahap awal hidup religius, maka, pembimbing 

novis sedapat mungkin mendampingi serta  mendorong dan membantu para novis baik secara 

kelompok maupun secara perorangan untuk secara bebas menjawabi panggilan Allah. 

Pendampingan pribadi dapat ditempuh melalui dialog pribadi yang intensif. Entah itu antara 

para novis dengan formatornya atau dengan salah seorang religius yang dipercayakan sebagai 

pendamping rohani (Director of novices).   

 

                                                           
 

19
 KHK. 1983 Kan. 651 § 1, § 2 dan § 3. 

 
20

 CC. No. 68.  

 
21

 KHK. 1983 Kan. 652 § 1.  

 
22

 CC. No. 68. 



10 
 

4.5.2 Sabda Allah Dan Sakramen-Sakramen 

 Pembinaan hidup rohani bagi para novis perlu diselenggarakan sedemikian rupa 

sehingga para novis belajar untuk hidup dalam persekutuan yang mesra dan terus-menerus 

dengan Bapa melalui Putra-Nya dalam Roh Kudus. Oleh karena itu, Sabda Allah dan 

sakramen-sakramen khususnya Sakramen Tobat dan Ekaristi harus menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dari hidup para novis. Sabda Allah dan sakramen-sakramen merupakan jalan 

untuk mencapai kesatuan dengan Kristus. 

 Paus Yohanes Paulus II dalam Anjuran Apostolik Pastores Davo Vobis, menawarkan 

tiga jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai kesatuan dengan Kristus. Pertama, dengan 

membaca Sabda Allah dalam suasana doa dan meditasi.
23

 Kedua, dengan mengambil bagian 

dalam menghayati ibadat-ibadat, terutama ekaristi.
24

 Ketiga, menemukan Kristus dalam diri 

sesama, terutama mereka yang malang.
25

   

 Dalam kaitan dengan hal itu, para novis perlu dididik untuk menghayati panggilan 

hidup religius secara tepat. Para novis perlu dibina sedemikian rupa sehingga mencapai 

kematangan untuk mampu mengenal, mencintai, dan menghayati panggilan hidup religius 

yang sedang dijalani sebagai karunia, bukan sebagai beban. 
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4.5.3 Kewajiban Subjek Bina 

4.5.3.1 Doa 

4.5.3.1.1 Doa Komunitas 

 Doa harian yang dilakukan secara komunitas harus dilakukan dengan setia. Doa 

harian merupakan suatu kebutuhan utama bagi komunitas maupun bagi tiap anggota 

komunitas, oleh karena itu harus diberi tempat utama dalam hidup komunitas.
26

 

 Doa komunitas mencakup aneka doa yang dilaksanakan secara bersama. Misalnya: 

ibadat harian, rosario, taize, adorasi Sakramen Maha Kudus dan yang utama ialah ekaristi. 

4.5.3.1.2 Doa Pribadi 

 Para novis di samping tekun dan setia dalam doa-doa komunitas, sangat dianjurkan 

untuk membangun relasi yang intim dengan Kristus melalui doa pribadi. Doa pribadi dapat 

dilakukan dengan cara mengunjungi sakramen Maha Kudus. Kunjugan sakramen Maha 

Kudus hanya merupakan salah satu cara untuk mengembangkan hidup rohani para novis. 

Kunjungan Sakramen Maha Kudus sebagai sikap menyembah Allah. Dengan menyembah 

Allah, para novis mengakui diri sebagai makhluk yang fana atau yang kecil tak berarti 

dibandingkan dengan keberadaan Allah yang Absolut dan tak terbatas.
27

    

4.5.3.2 Belajar 

 Belajar merupakan kegiatan yang tidak bisa dilepaspisahkan dengan kehidupan 

manusia. Kapanpun dan di manapun manusia berada, ia harus senantiasa belajar. Dengan 

belajar manusia dapat mengetahui banyak hal. Dan melalui belajar manusia dapat 

menentukan masa depan hidup dan panggilannya secara lebih baik. 
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 Dalam konteks hidup religius, khususnya formasi yang dijalani para novis dalam 

suatu kongregasi religius, belajar tetap menjadi bagian yang penting selama masa novisiat. 

Karena novisiat merupakan suatu waktu luang untuk belajar. Belajar dipusatkan pada berdoa 

dan kehidupan evangelisasi.
28

 Selama masa novisiat berlangsung, para novis juga diberi 

waktu untuk mempelajari mengenai riwayat hidup para pendiri, kepribadian dan tulisan-

tulisan pendiri, sejarah kongregasi, karisma kongregasi, spiritualitas dan nilai-nilai yang 

tercantum di dalamnya, konstitusi kongregasi dan direktori. Hal ini bertujuan untuk 

menumbuhkan rasa kecintaannya kepada kongregasi dan memahami dasar panggilan hidup 

religius. Selain itu diberi juga latihan-latihan rohani untuk mengembangkan hidup rohani dari 

para novis. 

4.5.3.3 Kerja Tangan (Opus Manuale) 

 Kerja tangan (opus manuale) sudah ada sejak sejarah hidup religius itu dimulai. Sejak 

zaman St. Antonius Abas dan St. Pakomius, kerja tangan sudah menjadi kegiatan tetap dalam 

hidup spiritual, di mana kerja tangan (opus manuale) merupakan salah satu jalan untuk 

memperdalam kehidupan askese, selain dua kegiatan lainnya yakni doa kontinual dan 

pembacaan devosional Kitab Suci.
29

 Dari sini dapat dikatakan bahwa kerja tangan bukanlah 

suatu kegiatan yang ditambahkan dalam jadwal kegiatan hidup kaum religius, melainkan 

kerja tangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hidup religius itu sendiri. Karena 

kerja tangan (opus manuale) ada bersamaan dengan adanya hidup religius.  

 Dengan demikian kerja tangan (opus manuale) merupakan kewajiban yang harus 

diemban dalam hidup religius termasuk dalam hidup para novis. Dengan bekerja, para novis 

                                                           
 

28
 Thomas Dubay, S. M, What Is Religious Life?, (Washington, D. C: Dimension Book, 
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tidak hanya mewujudkan identitas diri sebagai mahkluk pekerja (homo faber) tetapi juga 

sebagai sarana untuk mengaktualisasikan kemampuan ratio manusia dengan menciptakan 

suatu hal melalui talenta yang dimiliki atau keterampilan yang tidak hanya berguna bagi diri 

sendiri tetapi juga bagi orang lain. 

4.5.4 Hidup Komunitas 

 Komunitas religius merupakan suatu karya Roh. Komunitas religius bukanlah sebuah 

hasil karya pribadi tertentu, tapi merupakan suatu panggilan.
30

 Panggilan untuk hidup dalam 

semangat persaudaraan atau cinta kasih. Sama seperti Yesus Kristus yang adalah satu dengan 

Bapa dan Roh. Cinta kasih kepada Allah dan kepada saudara-saudara sekomunitas 

merupakan karunia yang pertama dan yang paling penting yang lewatnya setiap anggota 

komunitas diserupai sebagai pengikut-pengikut Kristus yang benar. 

 Pemimpin komunitas dan anggota-anggotanya harus bekerjasama mengusahakan 

suatu suasana hidup berkomunitas yang baik. Komunitas harus menjadi sumber kekuatan. 

Komunitas harus menjadi sumber kebahagiaan. Karena komunitas religius dibentuk oleh 

orang-orang yang dikumpulkan oleh karena cinta Kristus dan yang mempunyai komitmen 

untuk membangun Kerajaan Allah. Dengan demikian, setiap anggota komunitas hendaknya 

selalu menggunakan kata-kata yang penuh dengan kerendahan hati, agar tidak melukai 

persaudaraan dan tidak menghakimi sesama. Persaudaraan dalam komunitas juga diwujudkan 

dalam dan melalui doa bersama, dikembangkan dengan cara hidup kekeluargaan di mana 

semua anggota komunitas hidup bersama dengan semangat ketulusan dan keterbukaan. 

 Hidup berkomunitas membantu para novis untuk belajar bagaimana bekerjasama,  

menerima satu sama lain dengan aneka perbedaan yang ada. Dan belajar bagaimana melayani 
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sesama. Sebab sebagai pemimpin umat masa depan, tugas utama yang harus diemban ialah 

melayani. Karena seorang religius dipanggil bukan untuk dilayani melainkan melayani. 

Dengan demikian, pengalaman hidup berkomunitas merupakan sarana yang tepat untuk 

menyiapkan para novis menjadi pribadi yang matang dan mau bersolider dengan orang lain. 

4.5.5 Karya Kerasulan 

 Pembinaan para novis akan menjadi lebih sempurna bila di dalam konstitusi setiap 

kongregasi dapat ditentukan waktu latihan kerasulan, satu kali atau lebih, yang dilaksanakan 

di luar komunitas novisiat itu sendiri.
31

 Karya kerasulan membantu para novis untuk 

mengenal tanda-tanda perubahan zaman. Dan membantu para novis untuk melihat secara 

lebih dekat realitas kehidupan umat. Dengan demikian, didorong oleh semangat kerasulan 

dan suka cita Roh, para novis hendaknya berusaha keras dengan semua sarana, supaya Allah 

dikenal, dicintai dan dilayani semua orang.
32
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