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BAB III 

KEKUDUSAN GEREJA 

3.1 Kekudusan  

3.1.1 Arti Kekudusan 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, term kekudusan berasal dari kata kudus 

yang berarti;  pertama: Murni; kedua: Suci. Kekudusan adalah proses, cara dan 

perbuatan menguduskan, menyucikan atau memurnikan.
1
Menurut Konsili Vatikan 

II, kemurnian berarti “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 yang 

mengagumkan, yang diadakan oleh Allah dan di zaman mendatang akan 

ditampilkan sepenuhnya, antara Gereja dan Kristus Mempelainya yang 

tunggal”.
2
 

Gereja pun disebut kudus, dan karena itu dapat menjadi sakramen Yesus Kristus 

karena Yesus Kristus sendiri hadir melalui Roh Kudus dalam Gereja. Kehadiran 

Kristus dalam Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan dan kepastian bahwa 

sejelek apa pun orang-orang yang menjadi warga Gereja, Gereja tetaplah menjadi 

sakramen Yesus Kristus.
3
 

3.1.2 Pelaksana Kekudusan Dalam Gereja  

3.1.2.1 Uskup 

                                                             
1
W.J.S Poerdaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) 

hal. 375. 
2
Konsili Vatikan II, Dekrit Tentang Pembaharuan dan Penyesuaian Hidup Religius 

“Perfectae Caritatis”, dalam R. Hardawiryana (penerj.), Dokumen Konsili Vatikan II (Jakarta: 

Obor, 1993), Artikel 12. Selanjutnya hanya ditulis dengan singkatan PC. Art. diikuti nomor 

artikelnya. 
3
E. Martasudjita, Pr, Op. Cit., hal. 111-112 
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3.1.2.1.1 Arti Leksikal 

Istilah Uskup berasal dari bahasa Yunani Episkopos yang berarti mengawasi atau 

mengawas. Kata ini digunakan untuk menunjuk pada para pemimpin Gereja 

selama beberapa saat dalam Perjanjian Baru. Dengan alasan ini dan juga karena 

para uskup mulai berperan sentral dalam Gereja-gereja lokal, jabatan episkopal 

dipandang mempunyai dasar keilahian.
4
 

3.1.2.1.2 Menurut Kitab Hukum Kanonik  

Tugas menguduskan itu dilaksanakan pertama-tama oleh para Uskup, yang adalah 

imam-imam agung, pembagi-pembagi utama rahmat Allah, dan pemimpin, 

penggerak dan penjaga seluruh kehidupan liturgi dalam Gereja yang dipercayakan 

kepadanya.
5
 Para Uskup, yang berdasarkan penetapan ilahi adalah pengganti-

pengganti para Rasul lewat Roh Kudus yang dianugerahkan kepada mereka, 

ditetapkan menjadi Gembala-gembala dalam Gereja, agar mereka sendiri menjadi 

guru dalam ajaran, imam dalam ibadat suci, dan pelayan dalam 

kepemimpinan.
6
Para uskup memiliki kuasa legislatif, yudikatif dan eksekutif 

dalam melaksanakan tugasnya.
7
Selain itu, uskup juga memiliki kekhasan yang 

lain. Para uskup diangkat dengan bebas oleh Paus atau mereka yang terpilih secara 

legitim dikukuhkan olehnya.
8
 

3.1.2.2 Imam 

3.1.2.2.1 Arti Leksikal 

                                                             
4
Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can, Pengantar Hukum Gereja, (Modul), 

(Kupang: FF, 2006), hal. 61. 
5
KHK. 1983, Kan. 835 § 1. 

6
KHK. 1983, Kan. 375 § 1.  

7
KHK. 1983, Kan. 375 § 2.  

8
KHK. 1983, Kan. 377 § 1. 
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Imam merupakan salah satu yang masuk dalam hirarki karena termasuk kaum 

klerus. Imam merupakan pastor yang mempersembahkan kurban misa, pastor 

yang memimpin upacara di gereja. Imam adalah pemimpin ibadat.
9
Kitab Suci 

menandaskan bahwa imam berarti pengantara.
10

 Namun imam juga mempunyai 

nama yang sepadan dengan kata Paderi, Kepala, Pemimpin, Pendeta dan 

Pastor.
11

Imam dalam Kamus Teologi diartikan sebagai  orang pilihan Allah yang 

dikhususkan untuk mempersembahkan kurban dan menjadi perantara Allah dan 

manusia secara keseluruhan.
12

 

Dalam pembahasan tentang fenomenologi agama, ditegaskan lagi bahwa imam 

adalah pribadi ideal yang dikhususkan bagi Allah dalam menjalankan tugas-tugas 

religius seperti doa, ibadat, mempersembahkan korban kepada Allah mewakili 

semua umat beriman.
13

Dapat ditarik kesimpulan bahwa imam merupakan 

pengantara antara Allah dan manusia. Dari pribadi imam ia menampilkan Kristus 

(in persona Christi) mengantar Umat Beriman kepada kekudusan dalam perayaan-

perayaan sakramen demi kekudusan teristimewa dalam Ekaristi Kudus. Ia diberi 

kuasa oleh Kristus sendiri untuk menguduskan umat dengan menerimakan 

sakramen-sakramen. 

3.1.2.2.2 Menurut Kitab Hukum Kanonik 

Dalam Tugas Gereja menguduskan, Tugas itu juga dilaksanakan oleh para imam 

yang mengambil bagian dalam imamat Kristus, selaku pelayan-Nya di bawah 

                                                             
9
W. J. Poerdaminta, Loc. Cit. 

10
A. Bakker SVD, Op.Cit., hal. 95. 

11
Harimurti Kridalaksana, Kamus Sinonim Bahasa Indonesia, (Ende: Nusa Indah, 1989) 

hal. 375. 
12

Gerald O’ Collins, SJ dan Farrugia G. Edward, SJ, Kamus Teologi, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1996), hal. 112. 
13

Avery Dulles, SJ, Model-model Imamat Pelayanan, dalam Kircberger, (edit), Gereja 

Dalam Perubahan, (Ende: Nusa Indah, 1992) hal. 44. 
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otoritas Uskup, ditahbiskan untuk merayakan ibadat ilahi dan menguduskan 

umat.
14

  

3.1.2.3 Diakon 

`Para diakon mengambil bagian dalam perayaan ibadat ilahi menurut norma 

ketentuan-ketentuan hukum.
15

 Diakon merupakan anggota yang menduduki 

tahbisan terendah dalam hirarki Gereja setelah Imam dan Uskup. Setelah 

ditahbiskan, diakon tentu mempunyai tugasnya sendiri. Diakon ditahbiskan untuk 

pelayanan sabda dan berkhotbah,
16

tetapi bukan untuk memimpin sebuah 

komunitas tertentu.
17

Dalam perayaan Ekaristi, diakon tidak boleh mengucapkan 

doa-doa, khususnya doa syukur agung, atau melakukan tugas-tugas yang khas 

bagi imam yang merayakan Ekaristi.
18

 

Penegasannya untuk menjalankan tugas sebagai diakon secara spesifik diuraikan 

oleh Lumen Gentium bahwa kepada para diakon, penumpangan tangan yang 

terjadi bukanlah untuk menerima imamat. Artinya, mereka hanyalah menjadi 

pelayan yang ditugaskan untuk membantu pelayanan di dalam Gereja. Dalam 

Lumen Gentium ditegaskan demikian: 

Sebab dengan diteguhkan rahmat sakramental, mereka mengabdikan diri 

kepada Umat Allah dalam perayaan liturgi, sabda, dan amal kasih, dalam 

persekutuan dengan Uskup dan para imamnya. Adapun tugas diakon, sejauh 

dipercayakan kepadanya oleh kewibawaan yang berwenang, yakni: 

menerimakan Baptis secara meriah, menyimpan dan membagikan Ekaristi, 

atas nama Gereja menjadi saksi perkawinan dan memberkatinya, mengantar 

Komuni Suci kepada orang yang mendekati ajalnya, membacakan Kitab Suci 

                                                             
14

KHK. 1983, § 2. 
15

KHK. 1983, Kan. 835 § 3. 
16

KHK. 1983, Kan. 757, Kan. 767 § 1. 
17

KHK. 1983, Kan. 517 § 2, Kan. 521, Kan. 150. 
18

KHK. 1983, Kan.  907. 
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kepada kaum beriman, mengajar dan menasihati Umat, memimpin ibadat dan 

doa kaum beriman, menerimakan sakramentali-sakramentali, memimpin 

upacara jenazah dan pemakaman. Sambil membaktikan diri kepada tugas-

tugas cinta kasih dan administrasi, hendaklah para diakon mengingat nasihat 

Santo Polikarpus, “Hendaklah mereka selalu bertindak penuh belas kasihan 

dan rajin, sesuai dengan kebenaran Tuhan yang telah menjadi hamba semua 

orang.
19

 

 

3.1.2.4 Umat Beriman Kristiani Lain (Awam) 

3.1.2.4.1 Arti Leksikal 

Kata awam dapat dibaca demikian : “Awam: 1. Am, umum; 2. Biasa (tidak 

istimewa); 3. (orang)- a) orang kebanyakan; b) orang biasa (bukan ahli, bukan 

rohaniwan); c) orang preman (bukan anggota tentara)”.
20

 “Awam (ar.),’am, 

umum; orang-, bukan ahli, orang biasa, orang kebanyakan”.
21

 Berdasarkan 

keterangan tersebut, kata awam dapat diartikan sebagai orang yang tidak termasuk 

dalam golongan istimewa atau khusus. 
22

 

3.1.2.4.2 Etimologi 

Kata “awam” berasal dari kata Yunani laikos, yang berarti orang atau bangsa. Di 

dalam Kitab Suci Yunani (Septuaginta), kata laikos menunjuk “orang atau bangsa 

pilihan”, yang membedakan mereka dari “bangsa-bangsa kafir dan asing” (bahasa 

Ibrani: Goyim; Yunani: Ethne). Kendati kata laikos tidak kita jumpai dalam 

Perjanjian Baru, namun hal itu mengarahkan kepada kenyataan: “Orang  atau 

                                                             
19

LG. Art. 29.   
20

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus umum bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) hal. 

68. 

21
Ibid., 

22
L. Prasetya Pr, Keterlibatan Awam Sebagai Anggota Gereja, (Malang: Dioma, 2003) 

hal. 3. 
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bangsa baru Allah yang dikuduskan Allah untuk diri-Nya sendiri di dalam Roh 

Kudus; orang atau bangsa baru yang percaya kepada Yesus Kristus, 

dipersatukannya melalui pembaptisan”. Jadi “laikos” berarti orang-orang yang 

tergolong bangsa baru ini, anggota-anggota Gereja, termasuk para uskup dan 

imam. Tetapi pada perkembangan terakhir ini, arti laikos hanya untuk “orang-

orang Kristen biasa”, orang-orang Kristen yang tidak menerima imamat. Arti 

tersebut dibedakan dari klerus, yaitu orang-orang Kristen yang menerima imamat, 

dipanggil dan dipilih secara khusus, dikuduskan untuk melayani Yesus Kristus.
23

  

3.1.2.4.3 Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 

Dalam tugas menguduskan itu kaum beriman kristiani lain juga memiliki 

peranannya sendiri, dengan mengambil bagian secara aktif  menurut cara masing-

masing dalam perayaan-perayaan liturgi, terutama dalam Ekaristi; demikian pula 

secara khusus mengambil bagian dalam tugas itu para orang tua, dengan hidup 

berkeluarga dalam semangat kristiani dan mengusahakan pendidikan kristiani bagi 

anak-anak.”
24

 

Kaum beriman kristiani ialah mereka yang, karena melalui baptis diinkorporasi 

pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah dan karena itu dengan caranya sendiri 

mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian dan rajawi Kristus, dan sesuai 

kedudukan masing-masing, dipanggil untuk menjalankan perutusan yang 

dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia.
25

 

Di sini kaum awam pun berpartisipasi karena merupakan anggota Gereja yang 

mempunyai panggilan dan tugas yang khas pula. Kaum awam ikut menjalankan 

                                                             
23

Dr. John Tondowidjojo CM, Arah dan Dasar Kerasulan Awam, (Yogyakarta: 

Kanisius) hal.17. 
24

KHK. 1983, Kan. 835 § 4. 
25

KHK. 1983, Kan. 204 § 1. 
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kegiatannya, dengan mengembangkan tubuh Kristus, yakni Gereja. Secara khusus 

awam dipanggil untuk menghadirkan  dan mengaktifkan Gereja di tempat-tempat 

dan keadaan-keadaan di mana Gereja tidak bisa menjadi garam dunia kecuali 

dengan perantaraan mereka. Begitu semua awam, justru karena anugerah-

anugerah yang dianugerahkan kepadanya, menjadi serentak saksi dan alat hidup 

perutusan Gereja sendiri, sesuai takaran anugerah Kristus.
26

  

Dalam kegiatan membangun tubuh Kristus, yakni Gereja, kaum awam adalah 

anggota kudus Allah karena telah dipersatukan dalam Kristus yang adalah kudus. 

Ia telah dipersembahkan untuk selamanya dalam kesucian dengan meterai 

permandian yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun dan dengan cara apapun 

juga.
27

 

Di saat yang sama, sakramen pembaptisan menjadi fondasi untuk mengantar para 

awam menyandang tugas imam, nabi dan raja dengan segala macam karunia yang 

telah diperoleh dari Allah.
28

 Dan Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita (Rom 

5:5). Karunia yang telah diperoleh dari Allah tidak akan membuat setiap anggota 

Gereja bersifat pasif melainkan aktif. Artinya, keaktifan itu terjadi sebab Roh 

Kudus menyatukan semua orang, termasuk kaum awam dengan Kristus selaku 

kepala.  Kaum awam dihidupkan kembali pula dalam Kristus dengan tindakan 

Roh Kudus.
29

 Roh Kudus memampukan kita semua untuk berkembang sebagai 

anak-anak Allah, untuk semakin menyerupai Kristus.  

Keadaan baru inilah yang tetap disambut di dalam Ekaristi dan menuntut dari 

padanya untuk berada dalam hubungan yang hidup dengan Kristus dan secara 

                                                             
26

LG. Art. 33.  
27

Dr. John Tondowidjojo CM, Op.Cit., hal. 31. 
28

L. Prasetya Pr, Keterlibatan Awam Sebagai Anggota Gereja, (Malang: Dioma, 2003) 

hal. 4.  
29

Ibid., 
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tetap oleh Roh Kudus. Hanya dengan cara demikian inilah ia dapat menjadi 

pembangun yang aktif umat manusia, yang harus mencakup pula semua orang, 

sebagaimana karya penebusan juga ditujukan kepada semua orang. Maka 

permandian yang diterima secara defenitif telah memisahkan dan membedakan 

dia dari dunia kafir. Hal itu sekaligus membuahkan hasil yang defenitif pula  

untuk disucikan bagi Tuhan sebagai imam, nabi dan raja serta membawanya pada 

dunia sebagai matahari, cahaya, ragi dan adonan Allah.
30

  

Menimba kekuatan dari Ekaristi “setiap awam wajib menjadi saksi kebangkitan 

dan kehidupan Tuhan Yesus serta menjadi tanda Allah yang hidup di hadapan 

dunia”.
31

 “Berdasarkan panggilan mereka yang khas, kaum awam wajib mencari 

Kerajaan Allah dengan mengurusi hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut 

kehendak Allah. Dengan kata lain, apa yang telah diterima dalam permandian 

harus disadari sebagai anugerah, tugas dan tanggungjawab untuk dihayati dalam 

kehidupan sehingga sungguh-sungguh diarahkan kepada Kristus”.
32

 

3.1.3 Jalan dan Upaya Menuju Kekudusan 

Allah adalah kasih (Deus Caritas est). Melalui cinta kasih-Nya Allah 

mencurahkan rahmat kepada semua orang. Rahmat yang dicurahkan kepada 

semua orang memampukan setiap orang “berbagi” dalam cinta kasih. Menurut 

Perjanjian Baru, perintah cintah kasih merupakan perintah pertama, yang 

merangkum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi (Mat 22:34-40; Yoh 13: 

34-35). Cinta Kasih adalah kebajikan paling besar dari semua kebajikan (1 Kor 

13). Berbicara tentang cinta kasih, Konsili Vatikan II menandaskan bahwa karunia 

paling pertama dan perlu adalah cinta kasih. Cinta kasih harus dipelihara dan 

                                                             
30

Ibid., 
31

LG. Art. 38. 
32

LG. Art. 31. 
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ditumbuhkembangkan”. Akan tetapi, supaya cinta jatuh bagaikan benih yang baik, 

bertunas dalam jiwa dan menghasilkan buah, setiap orang beriman wajib 

mendengarkan sabda Allah dengan suka hati, dan dengan bantuan rahmat-Nya, 

dengan tindakan nyata melaksanakan kehendak-Nya. Ia wajib menerima 

sakramen-sakramen, terutama Ekaristi, dan ikut serta dalam perayaan liturgi, pun 

juga dengan tabah berdoa, mengingkari diri, melayani sesama secara aktif dan 

mengamalkan segala keutamaan”.
33

 

Namun untuk menjadi suci, seorang manusia harus pertama-tama menjalani 

kehidupan dalam serba kemanusiaan dan kerapuhan manusiawi konkret. Bentuk 

yang konkret merupakan manifestasi dari sebuah sikap mengasihi Allah yang 

terealisasi dalam mencintai ciptaan-Nya. Tatkala seorang kudus mencari 

kemuliaan Allah, dia tidak lain dan tidak bukan menjadi sekadar alat bagi 

kehendak Allah.
34

 “Jadi bagi semua jelaslah bahwa semua orang kristiani, 

bagaimanapun status atau corak hidup mereka, dipanggil untuk mencapai 

kepenuhan hidup kristiani dan kesempurnaan kristiani.”
35

Karena itu, seorang 

pribadi yang kudus adalah dia yang membiarkan dirinya dituntun oleh kehadiran 

dan karya Allah dan hidup menurut panggilan personalnya.
36

 

3.1.4 Panggilan Universal Menuju Kekudusan 

Pada prinsipnya Gereja tidak dapat kehilangan kesuciannya. Sebab Kristus, Putra 

Allah, yang bersama Bapa dan Roh dipuji  bahwa “hanya Dialah Kudus”, 

mengasihi Gereja sebagai mempelai-Nya. Kristus menyerahkan diri baginya untuk 

menguduskannya (lih. Ef 5:25-26), dan menyatukannya dengan diri-Nya sebagai 

                                                             
33

LG. Art. 42. 
34

Karl-Heinz Peschke SVD, Op. Cit., hal. 403. 
35

LG. Art. 40. 
36

Karl-Heinz Peschke SVD, Op. Cit., hal. 402. 
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tubuh-Nya. Ia melimpahinya dengan karunia Roh Kudus, demi kemuliaan Allah.
37

 

Adalah tuntutan bagi Gereja untuk hidup menuju kepada kesucian. Lewat semua 

anggota Gereja (kaum klerus dan awam), Yesus mewartakan cinta dengan 

berkata: “Kamu harus sempurna, seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya” 

(Mat 5:48). Rasul Paulus menulis: “Inilah kehendak Allah: pengudusanmu, yaitu 

supaya kamu menjauhi percabulan” (1 Tes 4:3; bdk Ef 1:4). Semua orang kristen, 

anggota-anggota Tubuh Kristus, dipanggil untuk hidup suci yakni dengan  

menghayati kesucian Kristus dalam hidup mereka sendiri. “Adapun kesucian 

Gereja itu tiada hentinya tampil  dan harus tampak dalam buah-buah yang 

dihasilkan oleh Roh dalam kaum beriman”.
38

 

Semua anggota Gereja mengambil kekuatan dari sumber kekudusan yaitu Kristus 

Putera Allah bersama Bapa dan Roh Kudus yang merupakan kesucian sempurna 

dan dasar kehidupan Gereja. Belaskasihan Bapa yang rela mengutus putera-Nya 

bertujuan untuk menyerahkan diri kepada Gereja untuk menguduskannya dalam 

Roh (Ef 5:25-26). Gereja menampakkan kesuciannya karena kesucian Kristus 

sendiri. Para pengikut Kristus dipanggil oleh Allah bukan berdasarkan perbuatan 

mereka, melainkan berdasarkan rahmat dan rencana-Nya.  

Berkat pembaptisan yang kita terima, Kristus sungguh menjadikan kita anak-anak 

Allah dan ikut serta dalam kodrat Ilahi dan dengan itu kesucian dapat diperoleh. 

Kesucian itu nampak dalam tindakan untuk menekankan sikap belas kasihan, 

kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran” (Kol 3:12); dan 

supaya menghasilkan buah-buah Roh yang membawa kepada kesucian (lih. Gal 

5:22; Rm 6:22). Kaum beriman dengan segenap jiwa membaktikan diri kepada 

                                                             
37

LG. Art. 39. 
38

LG. Art. 39. 
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kemuliaan Allah dan pengabdian terhadap sesama. “Jadi bagi semua jelaslah 

bahwa semua orang kristiani, bagaimana pun status atau corak hidup mereka, 

dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup kristiani dan kesempurnaan cinta 

kasih”.
39

 

3.2 Gereja 

3.2.1 Pengertian Gereja 

 Kata Gereja dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata bahasa Portugis Igreja. 

Kata Igreja berasal dari kata bahasa Latin Ecclesia yang berarti rapat rakyat, 

perkumpulan rakyat. Dalam konteks keagamaan, kata tersebut berarti 

perkumpulan orang beriman. Perkumpulan itu mempunyai ciri khas tersendiri 

yakni panggilan keluar (ek-kalein dari kalein = memanggil dan ek = keluar). 

Mereka yang berkumpul itu dipanggil keluar dari urusan mereka masing-masing. 

Jadi Gereja adalah Umat Allah yang dipanggil Allah.
40

 

Dengan kata Yunani ekklesia ini, Alkitab Aleksandria (Septuaginta, LXX) 

menerjemahkan kata Ibrani Qahal yang mempunyai arti profan perkumpulan 

orang untuk kepentingan tertentu dan arti religius yakni Umat, Jemaat yang 

berkumpul karena dipanggil oleh Firman Allah untuk menjadi Umat milik Yahwe 

sendiri: Qahal Yahwe, Umat Allah (bdk. Bil 16 : 3). Dengan demikian Israel 

sebagai Gereja Yahwe boleh dipandang sebagai akar Gereja sekarang. Dan Umat 

Kristen perdana memandang dirinya mula-mula hanya berdasarkan paham ini.
41

 

3.2.2 Hakekat Gereja 

3.2.2.1 Gereja Sebagai Umat Allah 

                                                             
39

LG.  Art. 40. 
40

Dr. Nico Syukur Dister, OFM, Teologi Sistematika II, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 

hal. 209-210. 
41

Ibid., 
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Kitab Suci dan ajaran Bapa-Bapa Gereja menjadi dasar dalam pembangunan 

Gereja sebagai Umat Allah. Pertama, Kitab Suci Perjanjian Lama mencapai 

puncaknya dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. Yang paling menonjol dalam 

sebutan ini ialah bahwa Gereja itu umat terpilih Allah (1 Ptr 2:9). Oleh Konsili 

Vatikan II sebutan “Umat Allah” amat dipentingkan, khususnya untuk 

menekankan bahwa Gereja bukanlah pertama-tama suatu organisasi manusiawi 

melainkan perwujudan karya Allah yang konkret. Tekanannya ada pada pilihan 

dan kasih Allah.
42

Pilihan dan kasih Allah itu nampak dalam sejarah keselamatan, 

yang sudah dimulai dengan panggilan Abraham. Dan kedatangan Kristus memberi 

arti yang baru kepada umat Allah. 

Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, Tuhan bersabda, “Jika kamu sungguh-

sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka 

kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari  antara segala bangsa”(Kel 

9:5). Kitab Suci Perjanjian Baru mengulas secara gamblang bahwa,”Kita adalah 

bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini: Aku akan diam bersama-

sama mereka dan hidup di tengah-tengah mereka dan Aku akan manjadi Allah 

mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku”(2 Kor 6:16; Ibr 8:10; Why 21:3). 

Hal ini justru terlaksana di dalam Kristus. Yohanes menjelaskan lebih lanjut 

demikian: “Demikian kita ketahui, bahwa kita di dalam Allah dan Allah di dalam 

kita: kita telah diperbolehkan mengambil bagian dalam Roh-Nya”(1 Yoh 4:13). 

Dari dan melalui pengalaman Roh, kita mengetahui bahwa Allah ada di dalam diri 

kita. Sejarah Keselamatan, yang dimulai dengan panggilan Abraham, berjalan 
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terus dan mencapai puncaknya dalam wafat dan kebangkitan Kristus serta 

pengutusan Roh Kudus.
43

  

3.2.2.2 Gereja Sebagai Tubuh Mistik Kristus 

Gambaran Gereja sebagai Tubuh Mistik Kristus terdapat dalam tulisan-tulisan 

Paulus. Paulus sendiri berkata: “Kamu semua adalah Tubuh Kristus dan kamu 

masing-masing adalah anggotanya” (1 Kor 12:27). Orang beriman, yang 

menjawab Sabda Allah dan menjadi anggota Tubuh Kristus, dipersatukan secara 

erat dengan Kristus: “Dalam Tubuh itu hidup Kristus dicurahkan ke dalam hidup 

umat beriman. Melalui Sakramen-sakramen, mereka itu secara rahasia namun 

nyata dipersatukan dengan Kristus yang telah menderita dan dimuliakan”. Itu 

berlaku terutama untuk pembaptisan, yang olehnya kita dipersatukan dengan 

kematian dan kebangkitan Kristus, dan untuk Ekaristi, yang oleh-Nya  “kita secara 

nyata ikut serta dalam Tubuh Tuhan; maka kita diangkat untuk bersatu dengan 

Dia dan bersatu antara kita”.
44

 

3.2.2.3 Gereja Sebagai Kenisah Roh Kudus 

Pada prinsipnya Roh Kudus mempunyai peranan yang penting di dalam Gereja. 

Kristus hidup dan bekerja dalam Gereja oleh Roh Kudus. Ia menguduskan kita.  Ia 

menghantar tubuh ini kepada kesempurnaan.
45

Penyertaan-Nya bersifat tetap. Roh 

Kudus itu tinggal secara langsung dalam Gereja yang bersatu dengan-Nya. 

Betapa dalam rahasia agung ini, bahwa Roh Kudus, Roh Yesus, Roh Pentekosta, 

ada dalam diri kita. Di dalam-Nya diwartakan berita dan kabar gembira kepada 

segala bangsa, bahwa Kristus adalah Juruselamat dan tinggal dalam anggota-
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anggota Gereja. Dan Roh Kudus melanjutkan perutusan dan karya-Nya ini melalui 

kita semua, anggota Gereja.
46

 

Dengan demikian, Gereja adalah kenisah Roh Kudus. Melalui Gereja, kita 

masing-masing pun adalah kenisah Roh Kudus. Roh Kudus telah dikaruniakan 

kepada setiap orang melalui pembaptisan. Pembaptisan yang kita terima 

menjadikan Roh Kudus tinggal dalam hati (bdk. Ef 2:20). 

3.2.2.4 Gereja Sebagai Misteri dan Sakramen 

Kata misteri dan sakramen mempunyai arti yang sama yaitu rahasia. Rahasia 

tersebut mengungkapkan karya Allah yang mewahyukan diri lewat penjelmaan-

Nya, menjadi manusia. Namun kedua kata ini dalam perkembangan teologi 

mendapatkan penekanan yang berbeda. Kata Misteri lebih menekankan aspek 

transenden (unsur Ilahi) sedangkan kata sakramen menekankan aspek yang 

kelihatan (unsur insani).
47

Artinya, Gereja sebagai misteri mengungkapkan realitas 

transenden yang hadir, menyelamatkan secara kelihatan di antara manusia dan 

Gereja. Dan Gereja sebagai sakramen mengungkapkan aspek yang kelihatan. 

Karena itu Konsili suci menulis: “Gereja dalam Kristus itu bagaikan sakramen 

yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh Umat 

manusia”.
48

 

3.2.3 Sifat-Sifat Gereja 

3.2.3.1 Gereja Yang Satu 

Konsili Vatikan II menyatakan bahwa “Pola dan prinsip terluhur misteri kesatuan 

Gereja ialah kesatuan Allah yang Tunggal dalam tiga Pribadi, Bapa, Putra, dan 
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Roh Kudus”.
49

Karena itu, Gereja itu satu dalam asalnya yakni Bapa, satu dalam 

pendirinya yakni Kristus, satu dalam jiwa yakni Roh Kudus.
50

 

Bapa-bapa Gereja mengajarkan tentang Gereja yang satu Klemens dari 

Aleksandria menegaskan bahwa kesatuan Gereja itu penuh misteri dan sangat 

mengagumkan. Agustinus melihat kesatuan Gereja sebagai pancaran dari Allah 

Tritunggal. Siprianus menegaskan bahwa seluruh Gereja tampak sebagai Umat 

yang dipersatukan berdasarkan kesatuan Gereja menurut pola misteri Tritunggal 

Mahakudus. Dengan demikian “Gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen 

yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan umat 

manusia”.
51

Karena itu, Santo Paulus berkata: “Supaya memelihara kesatuan Roh 

oleh ikatan damai sejahtera”(Ef 4:3). 

3.2.3.2 Gereja Yang Kudus 

Gereja itu kudus, karena Kristus membuatnya kudus.
52

“Kita mengimani bahwa 

Gereja tidak dapat kehilangan kesuciannya. Sebab Kristus, Putra Allah, yang 

bersama dengan Bapa dan Roh dipuji bahwa ‘hanya Dialah kudus’, mengasihi 

Gereja sebagai mempelai-Nya”.
53

Dalam hal kesucian pun yang pokok bukanlah 

pelaksanaannya, melainkan sikap dasarnya. “Suci” sebetulnya berarti “yang 

dikhususkan bagi Tuhan”. Jadi, pertama-tama “suci” menyangkut seluruh bidang 

sakral atau keagamaan. Malahan sebenarnya “yang Kudus” adalah Tuhan sendiri 

(2 Raj 19:22; Yes 1:4; 5:19.24; 10:17.20; 12:6; Yeh 38:23). Semua yang lain, 
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barang maupun orang, disebut “kudus” karena termasuk lingkup kehidupan Tuhan 

(Kel 19:23; 2 Taw 3:8; Yeh 44: 19).
54

 

Perjanjian Baru melihat  proses pengudusan manusia sebagai “pengudusan oleh 

Roh” (1 Ptr 1:2; 2 Tes 2:13), “dikuduskan karena terpanggil” (Rm 1:7). Secara 

simbolis dikatakan: “kamu telah memperoleh urapan dari Yang kudus” (1 Yoh 

2:20), yakni dari Roh Allah sendiri (Kis. 10:38). Sikap itu dinyatakan dalam 

segala perbuatan dan kegiatan kehidupan yang serba biasa. Kesucian bukan soal 

bentuk kehidupan, melainkan sikap yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari. 

Kesimpulannya jelas “Gereja itu suci, dan sekaligus harus selalu dibersihkan, 

serta terus-menerus menjalankan pertobatan dan pembaruan”.
55

Justru karena 

kedosaannya itu Gereja tidak terbedakan dari semua orang lain, kendati pun 

“dikuduskan bagi Tuhan”. Kesucian Gereja adalah kesucian perjuangan, terus-

menerus.
56

 

3.2.3.3 Gereja Yang Katolik 

Gereja yang katolik mempunyai arti universal, umum dan terbuka. Secara konkret 

misalnya dalam perayaan Ekaristi, yang dipimpin oleh uskup, hadir bukan hanya 

jemaat setempat tetapi seluruh Gereja. Dalam setiap jemaat setempat hadirlah 

Gereja seluruhnya.
57

”Gereja Katolik yang satu dan tunggal berada dalam Gereja-

gereja setempat dan terhimpun dari padanya”.
58

Dengan kata lain, Gereja itu 

mempunyai arti yang penuh dan tidak dapat terbagi-bagi. Iman Gereja tertuju 

kepada semua manusia dan tertuju kepada siapa saja, tidak hanya untuk segala 

bangsa tetapi juga untuk segala zaman. 
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Sifat Gereja yang katolik dapat dipahami juga dari segi kualitatif dan kuantitatif. 

Kualitatif dalam artian Gereja dalam Kristus menjadi Tubuh Kristus. Kuantitatif 

dalam artian Gereja Kristus tersebar di seluruh dunia dan merangkum seluruh 

Umat manusia dengan latar belakang suku, ras, dan budaya. Dengan sifatnya yang 

katolik, Gereja mampu mengatasi keterbatasannya sendiri karena Roh yang 

berkarya di dalamnya. 

Oleh karena itu, setiap anggota jemaat harus menjadi penyiar semangat Kristus 

tanpa kehilangan jati dirinya. Para jemaat yang diinspirasi oleh Roh Kudus 

sebagai sebuah kesatuan (communio) terus mewujudkan satu Gereja Kristus. 

Kesatuan Gereja hanya dapat kentara sebagai kesatuan Gereja, kalau diimbangi 

oleh kekatolikannya.
59

 

3.2.3.4 Gereja Yang Apostolik 

Gereja mempunyai sifat yang apostolik. Sifat apostolik Gereja didasarkan pada 

para rasul dan tetap berpegang teguh pada kesaksian iman mereka. Timbul pula 

kesadaran bahwa Gereja “dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dengan 

Kristus Yesus sebagai batu penjuru”(Ef 2:20; Why 21:14). Di sisi lain, Gereja 

Katolik, yang lebih mementingkan pewartaan lisan, memusatkan perhatian pada 

hubungan historis, turun-temurun, antara para rasul dan para pengganti mereka, 

yaitu para uskup.
60

 

Penekanan tentang Gereja yang apostolik teristimewa hanya pada seluruh Gereja 

itu sendiri dengan segala bidang dan pelayanannya, mulai dari perkembangan 

hidup, tergerak oleh Roh Kudus, Gereja senantiasa berpegang pada Gereja para 

rasul sebagai norma imannya. Artinya, seluruh Gereja (semua anggotanya) perlu 
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mengetahui apa yang menjadi dasar hidupnya.
61

Setiap anggota harus “siap sedia 

pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang 

yang memintanya, tentang pengharapan yang ada padanya” (1 Ptr 3:15). 
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