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BAB IV 

SAKRAMEN-SAKRAMEN SEBAGAI JALAN MENUJU KEKUDUSAN 

GEREJA MENURUT KANON 840 KITAB HUKUM KANONIK 1983 

4.1 Selayang Pandang Tentang Kitab Hukum Kanonik 1983 

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Kitab Hukum Kanonik 1983 

Undang-undang Tata Tertib Suci, dalam perjalanan waktu bisa diubah dan 

diperbaharui oleh Gereja Katolik agar tetap selaras dengan perutusan 

penyelamatan yang dipercayakan kepada Gereja, dengan selalu menaruh 

kesetiaannya kepada pendiri ilahi. Berkaitan dengan ini maka pada tanggal 25 

Januari 1959, Paus Yohanes XXIII mengumumkan akan mengadakan Konsili 

Vatikan II (1962-1965), yang diteruskan oleh Paus Paulus VI,
1
 sekaligus 

pembaharuan Kitab Hukum Kanonik oleh Paus Yohanes Paulus II yang berlaku 

sejak tahun 1917. Pembaharuan pandangan, ajaran dan semangat Gereja yang 

berlangsung dalam Konsili tersebut selanjutnya terbukti sangat membutuhkan 

pembaharuan Hukum Gereja. Karya penyusunan Kitab Hukum Kanonik yang baru 

yang dimulai secara resmi dan intensif setelah tanggal 8 Desember 1965 akhirnya 

dikumandangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Januari 1983, tepat 

24 tahun setelah Paus Yohanes XXIII mengumumkan proyek tersebut
2
 

Mengenai berlakunya Kitab Hukum Kanonik 1983 yang telah diperbaharui ini, 

Paus Yohanes Paulus II mengumumkan sebagai berikut;  

Kami menetapkan dan memerintahkan agar undang-undang ini mempunyai 

kekuatan mewajibkan sejak hari pertama Adven tahun 1983. Dengan 

berlakunya Kitab Hukum Kanonik yang telah diperbaharui ini, maka harapan 

                                                             
1
James A. Coriden, An Introduction To Canon Law, (London: Geoffrey Chapman,1991) 

hal. 27.  
2
Ibid., 
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dari para Uskupnya, supaya hukum Gereja yang baru ini diterima sebagai 

ungkapan kesatuan Gereja dan sebagai sarana tata susun karya pastoral. 

Lebih dari pada Hukum kanonik yang lain, yang baru ini bertujuan 

menunjukkan kepada semua warga Gereja setempat, hak dan kewajiban 

masing-masing dalam keseluruhan umat Allah. Di dalam Kitab Hukum 

Kanonik tersebut tertulis pula apa dan bagaimana pelaksanaan peran serta 

seluruh umat Allah dalam karya penyelamatan Gereja. Karena Kitab Hukum 

Kanonik ini berlaku untuk Gereja di seluruh dunia, maka pada umumnya 

bersifat universal. Pada setiap konferensi, Uskup bertugas menyesuaikan 

ketentuan-ketentuan umum Hukum Kanonik ini dengan keadaan-keadaan 

khusus wilayah setempat. Begitu pula berlaku untuk keuskupan-keuskupan 

sesuai dengan kebutuhan keadaan.
3
 

4.1.1.1 Nama dan Istilah Kanon 

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 sehat yang 

bertujuan untuk menjaga kebaikan semua anggota. Sedangkan term Kanon berasal 

dari kata dalam bahasa Yunani yang berarti mistar atau penggaris. Kanon 

menunjukkan ukuran sebagai mistar atau penggaris yang dipakai oleh tukang kayu 

atau pelukis atau perancang mode pada waktu itu. Dalam perkembangan 

selanjutnya, kanon menjadi standar atau patokan yang dengannya semua benda 

atau  segala hal dapat diukur. Kanon dapat diartikan sebagai peraturan atau 

patokan tingkah laku manusia. Istilah ini diambil dari Perjanjian Baru (Bdk. Gal 

6:16; Fil 3:16). Kata kanon untuk bahasa Latin adalah regula yang berarti mistar 

                                                             
3
Paus Yohanes Paulus II,  Konstitusi Apostolik Tentang Undang-Undang Tata Tertib 

Disiplin Suci, “Sacrae Disciplinae Leges”, dalam R.D.R. Rubiyatmoko, (Ed.), Kitab Hukum 

Kanonik 1983, (Jakarta: Grafika Mardi Yuana, 2006), hal. 27-28. 
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atau kayu pengukur, undang-undang, ukuran, model, pola, yang dari padanya kita 

mengenal peraturan.
4
 

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 dalam Gereja Katolik. Hukum Kanonik 

adalah terjemahan dari bahasa Latin “Ius Canonicum”. Ius berarti sebuah sistem 

yang sah menurut hukum atau undang-undang.
5
 

Peraturan-peraturan yang disebut dengan Hukum Kanonik inilah yang 

memberikan gambaran tentang struktur dasar Gereja, misalnya jabatan-jabatan 

Paus dan Uskup, susunan Sakramen, dan juga aturan-aturan yang berkaitan dalam 

Gereja. Peraturan-peraturan ini kemudian dijadikan 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
6
 

4.1.1.2 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanonik 1983 

4.1.1.2.1 Kitab Suci 

                                                             
4
Dr. James A. Coriden, (edt.), An Introduction To Canon Law, (London: Geoffrey 

Chapman, 1991), dalam: Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr, Lic. Iur. Can, Pengantar Hukum Gereja, 

(Modul), Kupang FF, 2008, hal. 3-4. 
5
Ibid., hal. 4. 

6
Ibid., hal. 5. 
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Kitab-kitab dalam Perjanjian Lama dan Baru sangatlah beragam. Sebelum 

menjadi sebuah Kitab Suci (seperti sekarang ini), Kitab Suci itu sendiri terbentuk 

melalui suatu proses editing, interpretasi, adaptasi dan perkembangan yang 

panjang. Seluruh isi dari Kitab Suci ini ditulis oleh para penulis dan juga diyakini 

bahwa proses penulisan ini di bawah bimbingan Roh Kudus. Kitab Suci ini juga 

menjadi sumber sekaligus dasar utama pembentukan Kitab Hukum Kanonik di 

dalam Gereja.
7
 

4.1.1.2.2 Hukum Kodrat 

Hukum kodrat yang dimaksudkan ialah hukum yang berkaitan dengan 

struktur-struktur dan nilai-nilai hidup manusia yang dianggap sebagai hal yang 

sangat esensial. Misalnya, monogami dalam perkawinan, Kebebasan dalam 

berbicara, juga hal-hal lain yang berhubungan dengan praktek hidup jemaat 

kristiani perdana. Oleh karena itu hukum natura juga dilihat sebagai sumber dari 

peraturan-peraturan Gereja
8
 

4.1.1.2.3 Kebiasaan-Kebiasaan 

Dalam komunitas-komunitas Gereja Perdana, banyak sekali praktek-

praktek yang dilaksanakan secara rutin oleh jemaat perdana; seperti ibadah hari 

Minggu dan perayaan Paskah. Melihat kebiasaan-kebiasaan ini merupakan sesuatu 

yang baik, Gereja pun mengambil semua kebiasaan-kebiasaan ini menjadi sumber 

pembentukan Kitab Hukum Kanonik.
9
 

4.1.1.2.4 Konsili-Konsili 

Perhimpunan para pemimpin Gereja lokal biasa disebut dengan sinode 

atau konsili-konsili. Melalui sinode atau konsili ini, banyak ditetapkan hal-hal 

                                                             
7
James A. Coriden, Op. Cit., hal. 28. 

8
Ibid., 

9
Ibid., 
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mengenai disiplin dalam Gereja yang patut diimani, diyakini, dan dilaksanakan 

dalam Gereja. Hasil-hasil dari pertemuan-pertemuan para pemimpin Gereja ini 

kemudian juga dilihat sebagai hal yang perlu sebagai sumber penyusunan Kitab 

Hukum dalam Gereja
10

 

4.1.1.2.5 Bapak-Bapak Gereja 

Pada abad permulaan, tulisan-tulisan dari banyak pengarang sangat 

dihormati dan dijadikan sebagai tulisan yang berwibawa, seperti Didache, Irenius, 

Syprianus, Basilius, Constitutiones Apostolorum, Yohanes Chrisostomus, 

Ambrosius, Hieronimus dan Agustinus. Setelah diakui otoritasnya, kemudian 

semua tulisan dari Bapak-bapak Gereja ini pun diterima sebagai sumber bagi 

Hukum Gereja.
11

 

4.1.1.2.6 Para Paus 

 Sumber ini merupakan surat-surat dan tanggapan-tanggapan yang 

dikirim oleh para Uskup Roma dan telah diterima dengan rasa hormat khusus dan 

disusun serta dikembangkan pada abad V secara bertahap menjadi dekrit-dekrit 

dengan kuasa regulasi-regulasi umum dalam Gereja
12

 

4.1.1.2.7 Para Uskup 

Uskup merupakan pemimpin Gereja Katolik partikular. Para Uskup dalam 

pemerintahannya banyak membuat kebijakan-kebijakan dan telah membuat 

keputusan-keputusan pastoral bagi diosesnya. Aturan-aturan ini kemudian dituruti 

dan dipraktekkan di wilayah diosesan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

juga bagi penyusunan peraturan-peraturan Gereja.
13
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Ibid., 
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Ibid., 
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Ibid., 
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Ibid., 
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4.1.1.2.8 Peraturan-Peraturan Ordo-Ordo Religius 

 Konstitusi-konstitusi atau peraturan-peraturan yang dikembangkan di 

dalam komunitas-komunitas religius, telah mempengaruhi kelompok-kelompok 

religius lainnya. Pada akhirnya kemudian juga diterima sebagai sumber dalam 

proses pembentukan Hukum Gereja.
14

 

4.1.1.2.9 Hukum Sipil 

Hukum sipil merupakan undang-undang dari para kaisar Romawi dan raja-

raja dan legislator-legislator yang berhubungan dengan agama. Aturan-aturan 

yang dari pihak-pihak ini yang mempunyai efek positif bagi Gereja, kemudian 

juga diambil sebagai dasar dalam pembentukan hukum Gereja.
15

 

4.1.1.2.10 Konkordat-Konkordat 

Konkordat adalah persetujuan-persetujuan formal internasional antara 

Paus dan pemerintah-pemerintah Negara. Ini juga menjadi suatu sumber modern 

bagi regulasi-regulasi kanon.
16

 

4.1.2 Tujuan dan Fungsi Hukum Kitab Kanonik 

Sebagai sebuah komunitas yang sangat berbeda dengan Negara atau 

komunitas masyarakat sekular lainnya, Gereja tentunya memiliki aturan-aturan 

yang tujuannya berbeda dengan sistem undang-undang lainnya. Pada saat 

pengumuman secara resmi berlakunya Kitab Hukum Kanonik 1983, Paus Yohanes 

Paulus II menegaskan tujuan dari Hukum Kanonik: 

Kitab Hukum Kanonik tidak bertujuan untuk menggantikan iman, rahmat, 

kharisma-kharisma dan cinta kasih dalam kehidupan Gereja atau kaum 

beriman Kristiani. Tetapi sebaliknya, Kitab Hukum Kanonik bertujuan untuk 
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Ibid., 
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Ibid., 
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menumbuhkaan ketertiban yang sedemikian rupa dalam masyarakat 

Gerejani, yang mana memberikan tempat utama kepada cinta kasih, rahmat 

dan kharisma-kharisma serentak memudahkan perkembangan yang teratur 

dari semuanya itu baik dalam kehidupan masyarakat Gereja maupun dalam 

kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya.
17

 

4.2 Kanon 840 Kitab Hukum Kanonik 1983 

4.2.1 Isi Kanon 

Sakramen-sakramen Perjanjian Baru, yang diadakan oleh Kristus Tuhan dan 

dipercayakan kepada Gereja, sebagai tindakan-tindakan Kristus dan Gereja, 

merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan dan menguatkan iman, 

mempersembahkan penghormatan kepada Allah serta menghasilkan 

pengudusan manusia. Dan karena itu sangat membantu untuk menciptakan, 

memperkokoh dan menampakkan persekutuan gerejawi. Oleh karena itu baik 

para pelayan suci maupun umat beriman kristiani lain haruslah 

merayakannya dengan sangat khidmat dan cermat sebagaimana mestinya.
18

 

 

Norma yang terkandung pada akhir kanon ini, berbicara mengenai perayaan yang 

penuh penghormatan dan perhatian, sakramen sebagai "sarana utama pengudusan 

dan keselamatan".
19

Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, kanon tersebut terdapat 

dalam buku IV dengan judul Tugas Gereja Menguduskan. Secara lebih khusus 

terdapat dalam bagian I tentang sakramen yang menggambarkan tindakan Kristus 

dan Gereja sebagai salah satu jalan menuju kekudusan. Menurut Kitab Hukum 

Kanonik 1983, selain untuk maksud-maksud tersebut, sakramen-sakramen juga 

merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan dan menguatkan 

                                                             
17

Paus Yohanes Paulus II, Op. Cit., hal. 15. 
18

KHK. 1983, Kan. 840. 
19

James A. Coriden, Thomas J. Green, Donal E. Heintschel, Op. Cit., hal. 606. 
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iman.
20

Sebagai tanda dan sarana, sakramen-sakramen itu juga merupakan 

ungkapan dan sekolah menyangkut etos dan cara hidup kristiani, yang serentak 

didorong dan juga dikembangkan oleh sakramen-sakramen tersebut.
21

 

Seturut refleksi-refleksi di atas, sakramen-sakramen bisa dicirikan sebagai 

tindakan-tindakan simbolis yang dilaksanakan oleh Gereja, yang mengungkapkan 

dan menguatkan iman, mempersembahkan ibadat kepada Allah dan menguduskan 

manusia. Defenisi ini tidak secara gamblang menyebut ihkwal membangun tubuh 

Kristus, yang menegaskan segi sosial dari sakramen-sakramen itu. Namun hal itu 

masih dipandang sebagai salah satu segi khusus dari tugas menguduskan manusia, 

bila paham pengudusan itu dipahami dalam maknanya yang menyeluruh, yakni 

serentak sebagai yang bersifat individual dan sosial.
22

Dengan demikian ibadat 

sakramental merupakan ibadat yang perlu dan penting karena adanya kewajiban 

dari manusia untuk mengembangkan imannya, untuk menguduskan diri sendiri 

dan menguduskan dunia sehingga setiap orang yang merayakan perayaan-

perayaan sakramen semakin dalam memasuki kehidupan dan persekutuan iman.
23

 

4.2.2 Unsur-unsur Kanon 840 

4.2.2.1 Sakramen-Sakramen Perjanjian Baru 

 Kata “sakramen” berasal dari bahasa Latin “Sacrare” yang berarti menguduskan. 

Pada abad II istilah sacramentum digunakan untuk menerjemahkan kata 

Mysterion dalam Kitab Suci (Yunani). Dari kata Mysterion, sacramentum 

mempunyai beberapa arti: Pertama: uang jaminan, uang denda. Kedua: sumpah 

tentara; sumpah militer: sumpah, dinas militer, pertalian; tali, hubungan. Ketiga: 

                                                             
20

KHK. 1983, Kan. 840. 
21

SC. Art. 59. 
22

Karl-Heinz Peschke SVD, Op.Cit., hal.166. 
23

James A. Coriden, Thomas J. Green, Donal E. Heintschel, Op. Cit., hal. 607. 
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perbuatan kudus; sakramen dan rahasia (kudus, suci); misteri.
24

Sedangkan dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sakramen berarti sumpah yang diikrarkan dalam 

agama kristen melalui upacara peribadatan.
25

 Menguduskan di sini dapat 

dimengerti sebagai cara Yesus menguduskan manusia, umat-Nya, yang 

dinamakan Gereja sebagai tindakan sakramental. Sacramentum bisa diartikan juga 

sebagai tanda dan sarana keselamatan Allah yang dianugerahkan kepada manusia. 

Hal ini ditegaskan oleh Gereja melalui Konstitusi tentang Liturgi Suci bahwa 

sakramen dimaksudkan untuk menguduskan manusia, membangun Tubuh Kristus 

dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah.
26

Kata Sacramentum secara 

etimologis berasal dari kata Sacrare atau Sacrum. Sacrare (Consacrare) yaitu 

tindakan yang sah untuk memindahkan seseorang atau suatu hal ke dalam lingkup 

‘hukum Ilahi’ (yang kudus), dengan menunjuk pada tiga hal, yakni tindak 

menguduskan, hal yang dikuduskan, sarana pengudusan.
27

Mysterion yang berasal 

dari kata Yunani memiliki arti yang sama dengan sakramen yang berarti rahasia 

yang menunjukkan sesuatu yang tersembunyi atau tak kelihatan. 

Istilah sakramen juga dipakai oleh para Bapak Gereja seperti Tertulianus dan 

Cyprianus. Istilah sakramen dapat diartikan sebagai “tanda” kelihatan (res), yang 

menyiratkan kenyataan-kenyataan tak tampak yang dihadirkannya. Dari situlah 

berkembang sakramen sebagai tanda-tanda suci.
28

Sakramen tidak terlepas dari 

tanda yang mengantar manusia pada hidup rahmat. Tanda itu sekaligus juga 

                                                             
 

24
K. Prent (dkk), Kamus Latin-Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1969), hal. 757.  

25
Lukman Ali (Tim), Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1995), hal. 770. 
26

SC. Art. 59. 
27

B. S. Mardiatmadja, Beriman Dengan Tanggap, (Yogyakarta: Kanisius, 1985), hal. 56. 
28

J.B. Banawiratma, Baptis, Krisma, Ekaristi, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hal. 12.  
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sarana, sehingga orang yang mengungkapkan iman tersebut mengungkapkan juga 

keyakinan bahwa Allah menganugerahkan rahmat kepadanya.
29

 

Defenisi sakramen dalam konteks ekumune yang diterima adalah bahwa sakramen 

merupakan tanda lahiriah yang nampak, ditetapkan oleh Kristus, menyatakan dan 

menjanjikan suatu berkat rohani.
30

Namun dalam Katekismus Gereja Katolik, 

sakramen dimengerti sebagai tanda dan sarana yang olehnya Roh Kudus dapat 

menyebarluaskan rahmat Kristus yang adalah Kepala di dalam Gereja, Tubuh-

Nya.
31

 

Dalam perkembangan selanjutnya, terutama di masa sesudah Konsili Vatikan II, 

sakramen tidak hanya dipakai untuk tujuh sakramen yang kini kita kenal, namun 

juga bagi Kristus dan Gereja. Gereja adalah sakramen Yesus Kristus. Ketujuh 

sakramen merupakan pengungkapan diri Gereja sebagai sakramen Yesus Kristus 

bagi kehidupan orang per orang menurut situasinya secara konkret.
32

 

2.2.2.2 Diadakan Oleh Kristus Tuhan 

 Sakramen-sakramen Gereja berasal dari Yesus Kristus. Alasannya adalah 

bahwa sakramen-sakramen itu melambangkan dan menghadirkan misteri karya 

penyelamatan Allah melalui Kristus sebagai rahmat yang ditawarkan kepada 

dunia. Sakramen-sakramen itu mesti berhubungan dengan Yesus Kristus agar 

terjaminlah bagi kita bahwa sakramen-sakramen itu menghadirkan rahmat Tuhan. 

Kita mengetahui bahwa rahmat dan karunia penyelamatan hanya datang dari Allah 

saja dan bukan dari manusia. Gereja tidak mempunyai kuasa dan kemampuan 

                                                             
29

ST. Darmawijaya, Rahmat Dalam Sakramen, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hal. 11. 
30

Yayasan Bina Kasih, Ensiklopedi Alkitab Masa Kini, (Jilid II M-Z), (Jakarta: Cempaka 

Putih, 1995), hal. 340. 
31

KGK. No. 1303. 
32

Dr. Herman Punda Panda, Pr, Sakramentologi, (Modul), (Kupang: Bahan Ajar pada 

Fakultas Filsafat-Penfui, 2008), hal. 16. 
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untuk menciptakan apa-apa yang perlu bagi keselamatan manusia. Semua itu 

berasal dari Tuhan sendiri.
33

 

 Dengan kata lain, sakramen-sakramen bersangkut paut dengan penghadiran 

penyelamatan Allah yang tentu saja berciri ilahi. Sakramen-sakramen bukan soal 

manusiawi, tetapi selalu berdimensi ilahi, karena memang demikian hakikat 

sakramentalitas. Dalam arti inilah kemestian asal usul sakramen-sakramen Gereja 

dari Yesus Kristus dapat dimengerti dan dipahami. Karena itu, sakramen-sakramen 

harus berasal dari Tuhan Yesus Kristus sendiri.
34

 

2.2.2.3 Dipercayakan Kepada Gereja 

Gereja seringkali dimengerti sebagai Umat beriman. Artinya, umat yang beriman 

akan Kristus menghadirkan Kristus yang adalah sakramen kebersamaan dengan 

Allah.
35

Di sini Gereja diutus menjadi saksi Kristus, maka Gereja merupakan 

sakramen Yesus Kristus dan karya penebusan-Nya bagi dunia. Penyelamat itu 

adalah Kristus; Gereja merupakan tanda lahiriah dan historis dari kehadiran 

Kristus. 

Gereja memang berciri sakramental sebab memiliki segi manusiawi dan segi ilahi. 

Di balik segala yang kelihatan, Tuhan sendiri hadir dalam Roh Kudus dengan 

rahmat-Nya. Rahmat Roh Kuduslah yang menggerakkan umat dalam segala 

aktivitas mereka. Karena itu, Roh Kudus memungkinkan Kristus menjumpai umat 

manusia di segala tempat dan waktu. 

2.2.2.4 Sebagai Tindakan-Tindakan Kristus dan Gereja 
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E. Martasudjita, Pr, Op.Cit., hal. 157-158.  
34

 Ibid., hal. 158. 
35

Dr. Herman Punda Panda, Pr, Op. Cit., hal. 10. 
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Sakramen sebagai tindakan Kristus dan Gereja tidak dapat dipisahkan dari kanon 

yang berbicara tentang liturgi.
36

 Kemiripan liturgis yang sama dapat diamati pada 

akhir kanon, yang menekankan penghormatan di mana sakramen harus dirayakan 

secara bersama-sama karena merupakan perayaan Gereja sendiri.
37

 

Gereja memenuhi tugas menguduskan secara istimewa dengan liturgi suci, yang 

dipandang sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus, di mana pengudusan 

manusia dinyatakan dengan tanda-tanda indrawi serta dihasilkan dengan cara 

masing-masing yang khas. Dengan liturgi itu dipersembahkan juga ibadat publik 

yang utuh kepada Allah oleh Tubuh mistik Yesus Kristus, yakni Kepala dan 

anggota-anggota-Nya.
38

 

2.2.2.5 Tanda dan Sarana Yang Mengungkapkan dan 

Menguatkan Iman 

Gereja menandaskan bahwa Gereja itu dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni 

tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat 

manusia.
39

Sakramen-sakramen adalah suatu tanda dan sarana ke dalam hidup 

rahmat. Sakramen juga adalah suatu tanda atau perbuatan simbolis yang 

menyatakan apa yang secara tak kelihatan dibuat oleh Yesus dalam karya 

penyelamatan-Nya. Tanda merupakan suatu bagian dari seluruh perbuatan 

keselamatan yang mengungkapkan dan menguatkan iman.  

Tanda tersebut memiliki kenyataan yang riil yang menunjukkan suatu realitas 

yang lain di luar tanda itu. Tetapi perbuatan tanda dan sarana bukan hanya 

merujuk pada rahmat, tetapi juga mengerjakan rahmat selaras dengan tanda 
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itu.
40

Perkataan dan benda-benda itu merupakan unsur lahiriah dari sakramen yang 

menandakan dan menunjuk kepada rahmat yang diberikan dalam sakramen. 

Rahmat atau karunia Tuhan merupakan unsur ilahi dari sakramen yang dari 

wujudnya tak kelihatan. Kedua unsur itu merupakan sakramen. Unsur lahiriah 

yang manusiawi dan duniawi itu merupakan bagian esensial sakramen.
41

 

Yesus pun menggunakan tanda dan sarana yang ada dalam kehidupan manusia 

(Yesus membuat manusia menjadi pengantara-Nya, benda-benda nyata juga) 

supaya rahmat pengudusan nampak secara nyata. Singkatnya, perkataan manusia 

dan benda duniawi dibuat-Nya menjadi sarana untuk menyatakan apa yang dibuat 

terhadap orang-orang-Nya dan benda-benda sakramental (air, minyak, roti dan 

anggur), perkataan serta benda-benda menandakan apa yang dibuat Yesus pada 

saat ini.
42

 

2.2.2.6 Mempersembahkan Penghormatan Kepada Allah serta Menghasilkan 

Pengudusan Manusia 

Mempersembahkan penghormatan kepada Allah merupakan suatu bentuk sikap 

agar yang Ilahi tetap dihormati dan dijaga supaya tetap kudus. Dalam Kitab Suci, 

menguduskan nama Allah (Yes 29:23), mengasihi-Nya (Mzm 5:12), memuji-Nya 

(Mzm 7:18), memasyhurkan-Nya (Mzm 34:3) tidak lain artinya dari 

menguduskan, mengasihi, memuji dan memasyhurkan Yahwe itu sendiri.
43

 Dalam 

dekalog ada sebuah perintah demikian: “Janganlah menyebut nama Tuhan, 

Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang 
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yang menyebut nama-Nya dengan sembarangan”(Kel 20:7). Artinya pengudusan 

nama Allah begitu penting dalam kehidupan. 

Dalam Perjanjian Baru rasa hormat kepada Allah juga terjadi dengan berpuncak 

pada Yesus Kristus. Orang-orang Kristen pun mempunyai kewajiban untuk 

memuji nama Allah (Ibr 13:15), dan bersikap hati-hati agar nama Allah tidak 

dihujat oleh karena tingkah laku mereka (Rm 2:24; 1 Tim 6:1), oleh karena 

keselamatan terikat erat dengan nama Yesus (Mat 1:21); (Kis 4:12; 10:43); (Rm 

10:13); (1 Kor 6:11). Orang-orang Kristen harus bertingkah laku sedemikian rupa 

sehingga nama Yesus dimuliakan (2 Tes 1:11-12). 

Oleh karena nama Allah merupakan suatu bentuk ungkapan dari keberadaan-Nya 

dan lambang dari pribadi-Nya, maka nama itu mesti digunakan dengan sikap 

hormat. Menghormati nama Allah berarti menghormati Allah sendiri, dan 

menistakan nama-Nya berarti menistakan Tuhan. Hal yang sama berlaku bagi 

nama Yesus, lukisan-lukisan yang mewakili Dia, dan sampai pada taraf tertentu 

orang-orang yang secara istimewa dekat dengan Dia, seperti Perawan Tersuci 

Maria, para rasul dan orang-orang kudus.
44

Oleh karena itu, di dalam perayaan-

perayaan sakramen, Allah harus dihormati sehingga rahmat Allah dapat menaungi 

manusia di dalam kehidupannya.  

Allah pun menghendaki agar semua orang menjadi kudus. Dan justru oleh 

permandian, Roh Kudus memasukkan orang ke dalam persekutuan hidup dengan 

Yesus, sehingga kekudusan Kepala bisa mengalir ke dalam anggota Tubuh oleh 

Roh Kudus. Panggilan kepada kesucian merupakan panggilan yang universal bagi 

semua orang beriman di dalam Gereja. Akan tetapi panggilan kepada kekudusan 
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tidak dapat diwujudkan dengan cara yang satu dan sama pada setiap orang. Setiap 

orang ingin sempurna, namun bukan dengan cara mengejawantahkan standar yang 

sama di dalam kehidupannya, melainkan dengan menjawab panggilan dan cinta 

Allah, yang ditujukan kepadanya dalam batas-batas dan kondisi panggilan 

khasnya sendiri. Setiap orang terpanggil untuk melayani Allah dan memuji-Nya di 

dalam nasib universal keluarga umat manusia. Namun dia terpanggil untuk 

melakukan itu menurut panggilan uniknya sendiri yang personal serta tuntutan-

tuntutan tugasnya sendiri yang khas tak terulang.
45

 

Sakramen-sakramen yang disadari sebagai rahmat Allah merupakan salah satu 

bagian untuk mengantar manusia kepada kekudusan. Buah-buah kekudusan itu 

pertama-tama nampak dalam menjalani kehidupan setiap hari yang tak dapat 

terlepas dari kerapuhan manusiawi. Umat manusia harus mampu mengolahnya. 

Artinya, manusia harus menghayati kehidupan yang serba biasa dengan cara yang 

luar biasa seperti kemampuan untuk berbela rasa, bersimpati terhadap kehidupan 

sesama, memahami, menderita, hidup penuh keceriaan serta hidup gembira dan 

menghargai yang baik dan indah. Dengan demikian kekudusan bukanlah suatu 

nasehat tetapi kewajiban yang harus dikembangkan dalam kehidupan. 

2.2.2.7 Membantu Untuk Menciptakan, Memperkokoh dan Menampakkan 

Persekutuan Gerejawi 

 Pada hakekatnya di dalam Gereja terdapat keanekaan pelayanan, tetapi 

satu perutusan. Kesatuan perutusan tersebut terealisasi dalam tindakan Kepala 

bersama anggota-angota-Nya. Kristus memerlukan anggota supaya dalam dan 

melalui mereka, Ia dapat memerintah Gereja atas cara yang nyata sesuai dengan 
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kondisi kodrat manusia itu.
46

 Rasul Paulus pun menyinggung  hal yang sama 

tentang kesatuan perutusan dalam Gereja dengan berkata: “Dari pada-Nyalah 

seluruh tubuh, yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua 

bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaannya tiap-tiap anggota menerima 

pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih” (Ef. 4:16). 

Tampak di sini bahwa Gereja itu satu. Menjadi satu berarti tidak terbagi. Karena 

tidak terbagi maka Gereja  dinamakan sebagai Tubuh. Tubuh itu berada sebab atas 

pimpinan Tuhan tampaklah satu kesatuan dalam himpunan manusia, yang terdiri 

dari bagian-bagian yang cocok dalam persatuan dan perbandingan yang jitu. 

Sebab Gereja mempunyai banyak anggota dengan tugas yang berbeda-beda tetapi 

berada dalam kerukunan dan gabungan yang tepat, sehingga semuanya cocok 

untuk berkembang dan mencapai tujuan keberadaannya.
47

 

Tidak dapat disangkal bahwa memang ada begitu banyak anggota tubuh. Setiap 

anggota berbeda-beda tetapi hidup dan bekerja demi perkembangan Kerajaan 

Allah. Dari dan melalui tubuh, setiap anggota oleh Kristus bersama dengan Roh 

Kudus menciptakan,  memperkokoh dan menampakkan persekutuan Gerejawi. 

2.2.2.8 Para Pelayan Suci Maupun Umat Beriman Kristiani Lain 

Para pelayan suci dan umat kristiani lain memiliki peranan yang penting di 

dalam Gereja. Seluruh komunikasi dan perjumpaan antara Allah dan umat-Nya 

melalui Kristus yang berlangsung dalam bentuk simbol-simbol sakramental itu 

ditampakkan melalui interaksi komunikatif antara pelayan dan penerima sakramen 

beserta medium komunikasinya, yakni sakramen-sakramen Gereja itu.
48
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Dengan kata lain, penghadiran peristiwa keselamatan Allah yang 

terlaksana dalam Kristus pada perayaan sakramen-sakramen Gereja berlangsung 

dalam rangka suatu interaksi antara pelayan dan penerima sakramen serta 

mediumnya yang berupa simbol dan tindakan simbolis sakramen. Itu berarti 

bahwa daya guna sakramen-sakramen terjadi dalam interaksi-komunikatif antara 

pelayan, penerima dan simbol sakramen-sakramen Gereja.
49

 

2.2.2.9 Haruslah Merayakannya Dengan Sangat Khidmat dan Cermat 

Sebagaimana Mestinya 

Pada prinsipnya karya keselamatan yang dilestarikan oleh Gereja terlaksana dalam 

Liturgi. Melalui Liturgi, Gereja mewujudkan keselamatan yang mereka wartakan 

itu melalui kurban dan Sakramen-sakramen, sebagai pusat seluruh hidup 

liturgis.
50

Sebab untuk melaksanakan karya sebesar itu, Kristus selalu 

mendampingi Gereja-Nya terutama dalam kegiatan-kegiatan liturgis.
51

 

Untuk itu, Umat beriman yaitu para pelayan suci dan  umat beriman kristiani lain 

dituntut untuk merayakannya secara khidmat dan cermat. Umat beriman perlu 

datang menghadiri Liturgi Suci dengan sikap-sikap batin yang serasi. Dengan 

demikian, Umat beriman menyesuaikan hati dengan apa yang mereka ucapkan, 

serta bekerja sama dengan rahmat surgawi, supaya mereka jangan sia-sia saja 

menerimanya.
52

 

4.3 Sakramen-Sakramen Sebagai Jalan Menuju Kekudusan Gereja Menurut 

Kanon 840 Kitab Hukum Kanonik 1983 
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Dalam syahadat Gereja percaya akan “Gereja yang satu, kudus, katolik dan 

apostolik”. Tentang kekudusan, Konsili Vatikan II menerangkan demikian: 

“Gereja, yang misterinya diajarkan oleh Konsili Suci diimani sebagai kudus tak 

ternodakan. Karena Kristus, Putera Allah,... bersama Bapa dan Roh Kudus sebagai 

‘hanya Engkaulah Kudus’ ”.
53

 

Gereja disebut kudus karena Gereja percaya bahwa Allah melalui Kristus dalam 

Roh-Nya hadir di tengah mereka. Dan Gereja dikatakan menyucikan karena 

Gereja menjadi kehadiran Yesus Kristus yang menghantar semua orang kepada 

Allah melalui Yesus Kristus. Jadi Kekudusan adalah anugerah Allah karena hidup 

bersatu dengan Kristus atau meresapi semangat Kristus.
54

 

Hidup kudus adalah bersatu dengan Kristus dan itu merupakan anugerah Allah. 

Dalam Kitab Hukum Kanonik dikatakan demikian: “Semua orang beriman 

kristiani, sesuai dengan kedudukan khasnya, harus mengerahkan tenaganya untuk 

menjalani hidup yang kudus dan memajukan perkembangan Gereja serta 

pengudusannya yang berkesinambungan”.
55

Untuk menghayati hidup kudus itu, 

Konsili Vatikan II juga menganjurkan agar “para beriman hendaknnya 

menggunakan tenaga yang diterimanya sesuai takaran anugerah Kristus, supaya 

sambil mengikuti jejak-Nya, dan menjadi serupa dengan citra-Nya, mereka 

mematuhi kehendak Bapa dalam segala hal, dalam mengabdikan diri untuk 

kemuliaan Allah dan pelayanan sesama dengan segenap jiwa”.
56

  

Hidup kudus orang Kristen akhirnya dihayati oleh Santo Paulus yang berkata: 

“namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus 
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yang hidup di dalam aku” (Gal. 2:20). Dengan demikian, Gereja merupakan 

sakramen keselamatan. Dari dan melalui sakramen-sakramen, status hidup dan 

penghayatan imannya, setiap orang Kristen diutus untuk menghayati hidup suci, 

meresapkan semangat Kristus dalam hidup nyata, menegakkan keadilan, cinta 

kasih dan damai bagi semua orang. 

4.3.1 Doa Gereja: Kehormatan dan Kemuliaan Allah 

Doa Gereja merupakan doa resmi atau “liturgi” yang dapat disebut “kebaktian” 

(sebab kata Yunani leitourgia berarti “kerja bakti”) atau lebih baik “ibadat resmi 

Gereja”.
57

Ibadat ini merupakan kebaktian dan penghormatan bersama (umat) 

kepada Allah. Dalam ibadat umat mengungkapkan imannya dan pertobatannya; 

mendengar dan merenungkan sabda-Nya; memuji dan bersyukur kepada-Nya atas 

wafat dan kebangkitan Kristus, atas penyertaan-Nya dalam hidup sehari-hari; 

menyatakan ketergantungan pada-Nya dengan berseru dan memohon kepada-

Nya.
58

 

Liturgi berarti juga “karya Kristus Imam Agung, serta Tubuh-Nya, yaitu Gereja”. 

Oleh karena itu tidak hanya merupakan “kegiatan suci yang sangat istimewa”, 

tetapi juga wahana utama untuk mengantar umat Kristen ke dalam persatuan 

pribadi dengan Kristus sebab orang berdoa bersama Kristus, mengambil bagian 

dalam penyerahan Kristus kepada Bapa-Nya.
59

Tempat orang merasakan dan 

menghayati komunikasi dengan Bapa, bersama Putra, dalam Roh Kudus. 

Dalam ibadat menjadi jelas bahwa semua kegiatan profan anggota-anggota jemaat 

dalam hidup sehari-hari  benar-benar dijiwai iman akan Yesus Kristus. Apa yang 

tersembunyi dan tidak kelihatan dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari di luar 
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ibadat, tersingkap dan diperteguh dalam ibadat. Sebaliknya apa yang tersingkap 

dan diperteguh dalam ibadat, kembali meresap dan merasuki kehidupan sehari-

hari dalam aneka ragam kegiatan jemaat dan anggota-anggotanya.
60

 

Ibadat dipandang sebagai ungkapan iman paling jelas dan tegas. Dalam arti itu 

ibadat menjadi puncak hidup orang Kristen, di mana orang Kristen menyatakan 

imannya dan kesatuan iman dalam jemaat yang dipersatukan oleh Kristus. Sebagai 

puncak, ibadat diharapkan sungguh-sungguh menjadi gema dari segala kegiatan, 

usaha, jerih payah, keberhasilan dan kegagalan dalam hidup sehari-hari.
61

Dengan 

demikian, Konsili Vatikan II secara jelas menekankan demikian: “Umat beriman 

janganlah menghadiri misteri iman sebagai orang luar atau penonton yang bisu,  

melainkan sedemikian rupa sehingga melalui upacara dan doa-doa mereka 

memahami misteri itu dengan baik, dan ikut-serta penuh khidmat dan secara aktif. 

Hendaknya mereka dengan rela hati menerima pelajaran dari sabda Allah, 

disegarkan oleh santapan Tubuh Tuhan, dan bersyukur kepada Allah”.
62

 

4.3.2 Rahmat Membuahkan Hasil Yang Nyata 

4.3.2.1 Iman 

Konsili Vatikan II menandaskan demikian: “Sakramen-sakramen tidak hanya 

mengandaikan iman, melainkan juga memupuk, meneguhkan, dan 

mengungkapkannya dengan kata-kata dan benda. Maka, juga disebut Sakramen 

Iman”.
63

 Secara umum memang iman yang diungkapkan oleh Konsili Vatikan II 

merupakan syarat bagi penerimaan sakramen secara absah dan untuk 
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mendatangkan buah. Iman oleh Konsili Vatikan II adalah mutlak bagi penerimaan 

sakramen secara absah.  

Pengandaian akan iman tersebut merupakan pernyataan akan keberadaan Allah 

serta panggilan manusia untuk melayani Dia, dan iman akan Kristus Perjanjian 

Baru, yang adalah Anak Allah dan Penebus umat manusia. Di sini timbul sebuah 

masalah baru. Bagaimana dengan seorang bayi yang dibaptis? Di sini kepribadian 

bayi masih tidak dapat dipisahkan dari kedua orang tua atau pengasuh. Dengan 

kata lain, sang bayi sepenuhnya bergantung pada orang tua atau pengasuh. 

Artinya, iman orang tua dan para pendidik juga menjamin iman bagi bayi tersebut. 

Dalam hal ini, Gereja menampilkan dirinya sebagai model pelayanan yang 

menyatakan iman atas nama bayi bersangkutan karena setiap anak dalam satu dan 

lain cara telah dipercayakan ke dalam reksa Gereja, dan Gereja memiliki tanggung 

jawab atas anak-anak itu.
64

 Namun Kitab Hukum Kanonik, Gereja sendiri 

melarang seorang anak yang dibaptis dalam iman Katolik tanpa persetujuan 

orangtuanya, bahkan ia tidak boleh dibaptis kalau pendidikan Katoliknya tidak 

terjamin, kecuali anak itu berada dalam bahaya mati. Karena itu, dalam Kitab 

Hukum Kanonik dikatakan demikian: “Anak dari orang tua katolik, bahkan juga 

dari orang tua tidak katolik, dalam bahaya maut dibaptis secara licit, juga 

meskipun orang tuanya tidak menyetujuinya”.
65

 

4.3.2.2 Intensi Yang Benar 

Pada prinsipnya, sakramen-sakramen telah dipercayakan kepada Gereja dan 

secara khusus kepada para pelayannya (kaum klerus). Kepercayaan yang telah 

diberikan menuntut pula sebuah keputusan khusus dari si pejabat  untuk 
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melimpahkan rahmat sakramental kepada seorang penerima sakramen. Dengan 

kata lain seorang pejabat tidak boleh hanya melaksanakan ritus lahiriah saja 

(pemberian sakramen dalam keadaan mabuk atau sakit mental) karena 

bertentangan dengan martabat yang dimiliki sakramen-sakramen. 

Rahmat Allah tidak bisa masuk secara paksa kepada seseorang yang berlawanan 

dengan kehendaknya. Dalam peribadatan, perjumpaan Allah dan Kristus dengan 

setiap pribadi di dalam sakramen-sakramen menuntut sebuah kesediaan hati untuk 

berjumpa dan menyambut Tuhan. 

4.3.3 Menghayati Sabda Tuhan Dalam Perayaan-Perayaan Sakramen 

Penerimaan sakramen-sakramen secara layak dan berbuah selalu menuntut sikap 

kasih akan Allah, sekurang-kurangnya kasih pada tahap awal, olehnya seseorang 

dengan tulus ikhlas bersedia menaati Allah dan melayani Dia.
66

 Di sini Sabda dan 

sakramen ibarat dua sisi mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Sebab 

Sabda dan sakramen mempunyai hubungan yang erat. Dalam Kitab Suci, Sabda 

Allah tersebut berdaya guna efektif (bdk. Kej 1:2.6; Yes 48:13; Yes 55:10-11; 

Mzm 33: 9; Rm 4:17). Rasul Paulus pun menunjukkan bahwa perayaan Ekaristi 

sudah merupakan suatu pewartaan dengan berkata: “Sebab setiap kali kamu 

makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai 

Ia datang”(1 Kor 11:26). Ternyata Sabda menghadirkan kekuatan Allah yang 

berdaya guna. 

Santo Agustinus pun menyinggung hubungan sabda dan sakramen. Menurutnya 

sabda adalah sacramentum audibile (tanda yang didengar) dan sakramen adalah 

verbum visibile (sabda yang kelihatan). Jadi, sakramen bersifat “sabda atau 
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pewartaan”, tetapi sabda juga bersifat sakramental. Namun Teologi Skolastik 

mengembangkannya bahwa Sabda atau kata-kata lebih dimaksudkan untuk 

menunjukkan forma sacramenti yang merupakan bagian pokok dari sakramen (di 

samping materia sacramenti).
67

 

Teolog Katolik yang penting pula adalah Karl Rahner (1904-1984). Ia 

merumuskan bahwa untuk memahami hakekat sakramen harus dari sudut Sabda. 

Titik tolak Karl Rahner adalah bahwa sakramen merupakan peristiwa Sabda Allah 

yang paling radikal dan intensif dalam Gereja atau tingkatan tertinggi dari sabda 

rahmat Allah yang terjadi secara kelihatan dalam Gereja. Seperti sakramen tobat 

dan perkawinan, inti sarinya ada pada kata-kata atau sabda dan bukan pada 

simbol-simbol alami seperti yang lainnya. Dalam Ekaristi, Rahner juga melihat 

bahwa kehadiran tetap Kristus bukan hanya berupa roti dan anggur yang telah 

diubah menjadi Tubuh dan Darah-Nya.
68

  

Sabda Yesus atas roti dan anggur seperti pada Perjamuan  Malam Terakhir juga 

bersifat tetap dan berdaya terus. Sabda Yesus itu tetap berdaya efektif dalam 

sakramen Ekaristi. Bagaimana pun juga, terjadinya sakramen-sakramen 

ditentukan oleh sabda Allah yang berdaya guna. Tentu misteri inkarnasi sendiri 

adalah misteri dan peristiwa Sang Sabda Allah yang menjadi manusia. Kristus, 

Sang Sabda yang menjelma itu, kini hadir dalam sakramen-sakramen. Karena itu, 

sakramen-sakramen merupakan peristiwa kehadiran Sang Sabda sendiri secara 

kelihatan dan intensif.
69

 

4.3.4 Hidup Layaknya Orang Kudus 
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Orang kudus adalah orang biasa yang melakukan hal yang biasa-biasa tetapi 

dengan cara yang luar biasa. Keluar-biasaan itu memberi ciri khas bagi seorang 

kudus.
70

Orang kudus meneladani keperawanan dan kemiskinan Kristus secara 

lebih sempurna, dan akhirnya kepada orang-orang lain yang oleh karena praktek 

mereka yang mencolok dalam hal kebajikan-kebajikan kristiani serta karisma ilahi 

menjadi teladan bagi kesalehan kaum beriman.
71

Motif kesalehan bersumber dari 

kemuliaan dan kekudusan Allah sendiri. Allah harus dihormati dalam diri orang-

orang pilihannya. 

Dalam dokumen Konsili Vatikan II dikatakan demikian: “Demikianlah, supaya 

kita dan Gereja bertambah sejahtera, kita mencari “teladan  melalui pergaulan 

dengan para Kudus, kebahagiaan yang sama melalui persekutuan dengan mereka, 

dan bantuan melalui perantaraan mereka”.
72

Allah dihormati demi diri-Nya sendiri 

dan sebaliknya orang-orang kudus tidak dihormati demi dirinya sendiri. Kekuatan 

pengantaraan mereka bagi kaum beriman merupakan dorongan untuk menaruh 

harapan dan kepercayaan  akan belas kasih dan cinta Allah.
73

 

4.3.5 Iman 

Iman berarti percaya. Percaya mengarah pada Allah dan utusan-utusan-Nya, 

terutama kepada Yesus Kristus. Iman adalah jawaban positif “ya” dari manusia 

terhadap Allah yang, terdorong oleh hasrat menyelamatkan manusia, 

mewahyukan diri dan rencana-Nya kepada manusia. Iman juga merupakan 

perjumpaan dialogal antara Allah dan manusia: Allah menyapa, manusia 
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menjawab; Allah menyatakan diri, manusia menanggapi.
74

Karena itu, dari pihak 

manusia diharapkan adanya tanggapan atas sapaan Allah ini.
75

Cinta Allah Bapa 

dinyatakan kepada kita dalam perutusan Putera-Nya (Kol 1:15). 

Kekhususan orang Kristen ialah percaya akan Yesus Kristus, Putera Allah yang 

menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Kepercayaan itu 

mengubah hidup mereka dari tobat, mengarahkan hidup mereka dengan tobat  dan 

mengarahkan seluruh hidup mereka pada Tuhan, sumber keselamatan. Rahmat 

Allah telah menarik hati dan seluruh kepribadian mereka kepada Pribadi Yesus 

Kristus yang diwartakan.
76

“Bertobatlah dan hendaklah kamu memberi dirimu 

dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu 

akan menerima karunia Roh Kudus”(Kis 2:38). 

 Orang Kristen adalah orang yang menyerahkan diri seluruhnya kepada Kristus. 

Mereka percaya pada ajaran Yesus Kristus dan berniat 

melaksanakannya.
77

Penginjil Yohanes menulis demikian: “Perkataan-Mu adalah 

perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu, bahwa Engkau 

adalah Yang Kudus dari Allah” (Yoh. 6:68-69). Dalam iman itu, orang Kristen 

bertobat, yaitu mengarahkan hidup kepada Kristus. Yesus sendiri berkata: 

”Barangsiapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal” (Yoh. 3:35). 

Dan “inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-

satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau 

utus”(Yoh. 17:3).  
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Itulah yang merupakan iman orang-orang Kristen bahwa mereka mengenal Yesus 

Putera Allah sebagai penyelamat yang mengantar mereka kepada Allah 

Bapa.
78

Dengan demikian, iman membimbing mereka dalam segala dimensi 

kehidupan. Iman menunjuk mereka kepada jalan yang benar, menuju hidup kekal. 

Karena itu, dalam iman, manusia menyadari dan mengakui bahwa Allah yang tak 

terbatas berkenan memasuki hidup manusia yang serba terbatas, menyapa dan 

memanggilnya.
79

Konsili Vatikan II menegaskan demikian: “Kepada Allah yang 

mewahyukan diri, manusia harus menyatakan ketaatan iman. Dalam ketaatan 

iman tersebut, manusia dengan bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah 

dengan kepenuhan akal budi dan kehendak yang penuh kepada Allah Pewahyu 

...”
80

 Dengan demikian, iman dituntut sebagai satu syarat tidak saja demi 

berbuahnya tetapi juga untuk penerimaan sakramen-sakramen secara sah. 

4.3.6 Harapan 

Dalam pengharapan berdasarkan iman itu orang Kristen mempunyai kepastian 

tentang keselamatan dalam diri Yesus Kristus Penyelamat. Rasul Paulus berpesan 

demikian: “Di dalam pengharapan inilah kita diselamatkan.”(Rom. 8:24. 1 Tim 

6:17). Surat kepada orang Ibrani mengungkapkan pikiran yang sama; di sana 

dikatakan bahwa kita milik Allah, rumah tangga-Nya, “dan rumah-Nya adalah 

kita, jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan 

pengharapan yang kita megahkan” (Ibr3:6). 
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Pengharapan adalah sumber damai sejahtera dan buah Roh Kudus.
81

”Semoga 

Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai 

sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-

limpah dalam pengharapan”(Rom. 15:13). 

4.3.7 Kasih 

Mengasihi merupakan karunia yang terbesar bagi manusia. Kesanggupan itu 

ditanamkan Allah Pencipta dalam hati manusia. Dalam permandian, Cinta Allah 

dicurahkan ke dalam hati kita (Rom 5:5). Cinta kasih yang dicurahkan itu 

membuat kita sanggup mengasihi dengan kekuatan adikodrati. Orang yang 

dibaptis mengambil bagian dalam hidup ilahi, sehingga kasih ilahi itu meresapi 

hidup orang Kristen. Cinta kasih manusia dileburkan dengan cinta kasih Allah.
82

 

Ada pesan Yesus yang berkata: ”Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 

hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah 

hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan 

itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Mat. 22:37-40). 

Mengasihi Allah dengan sepenuh-penuhnya, itu memang hukum yang pertama. 

Tetapi kasih kepada sesama disederajatkan dengan itu. Santo Yohanes malah 

berkata: “Barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin 

mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya; jikalau seorang berkata: Aku mengasihi 

Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta” (1 Yoh. 4:20), 

“Barangsiapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut” (1 Yoh 3:14). Di pihak 

lain: “Barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan 
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Allah di dalam dia” (1 Yoh 4:16). Kasih kepada sesama merupakan 

pengejawantahan kasih kepada Tuhan. 

Kekhasan Yesus ialah, bahwa Ia mewujudkan kasih kepada Allah dan kasih 

kepada manusia.
83

 Ini ciri khas Yesus dan agama Kristen: “Di sini semua orang 

akan tahu bahwa kamu murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi” 

(Yoh. 13:35). Dalam Dokumen Konsili Vatikan II ditegaskan demikian: 

“Memandang sesama tanpa kecuali, sebagai dirinya yang lain, terutama dengan 

mengindahkan perihidup mereka beserta upaya-upaya yang mereka butuhkan 

untuk hidup yang layak”.
84

Dengan itu, Rasul Paulus berkata: “Demikian tinggal 

ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di 

antaranya ialah kasih” (1 Kor. 13:13). 
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