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BAB IV 

PENGHAYATAN SPIRITUALITAS IMAMAT SETURUT TUGAS YESUS SEBAGAI 

GEMBALA MENURUT DEKRIT PRESBYTERORUM ORDINIS Art. 6 DALAM 

HUBUNGAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI IMAM DIOSESAN 

4.1 Penghayatan 

4.1.1 Arti Penghayatan 

 Departemen Pendidikan Nasional dalam Kamus Bahasa Indonesia,mengartikan kata 

“penghayatan” dengan kata “hayat” yang mengandung artihidup; kehidupan, nyawa; juga 

dengan kata kerjamenghayati, yang berartimengalami dan merasai sesuatu dalam batin. Arti 

penghayatansendiri adalahproses, cara, atau perbuatan menghayati pengalaman batin 

mengenai hidup, dan hal yang berhubungan dengan kehidupan.1 

 Dalam hubungan dengan para imam diosesan, mereka menghayati spiritualitas 

imamatnya sebagai pengalaman batin manusia yang telah ditahbiskan menjadi imam, 

terutama penghayatan akan kehadiran dirinya sebagai seorang gembala seperti Yesus, Sang 

Gembala dan Imam Agung. Penghayatan itu diwujudkan dalam membuka diri untuk 

berkomunikasi dengan sesama imam dan umat beriman, membangun relasi cinta kasih, 

bersikap solider terhadap yang lemah, serta sumber dan puncak pelayanannya sebagai imam 

diosesan yaitu Ekaristi. 

 

 

                                                           
1 Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit.,  hal. 515. 
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4.1.2 Penghayatan Terhadap Panggilan Allah dan Tanggapan Manusia 

 Pada prinsipnya, panggilan pertama-tama datang dari Allah. Atas rencana dan 

kehendak-Nya yang penuh belas kasihan, Allah memanggil dan mengangkat kembali 

manusia dari keadaan yang kian berdosa. Secara bebas ia memanggil manusia untuk ikut 

serta menghayati hidup Ilahi.2 Dengan demikian, Allah bermaksud agar manusia dapat 

kembali bersatu dengan-Nya. Panggilan Allah terjadi bukan setelah adanya kehidupan 

manusia atau setelah manusia berdosa, tetapi Allah merencanakan panggilan-Nya sejak awal 

mula, yaitu sebelum dunia dijadikan. Dalam sabda-Nya dikatakan “sebelum Aku membentuk 

Engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau” (Yer 1:5), atau “sebelum dunia 

dijadikan Ia telah menentukan kita” (Ef 1:4-5). 

 Panggilan itu bersifat dialogal. Allah memanggil dan menuntut manusia menjawab 

atau menanggapi panggilan-Nya. Manusia sebagai pihak terpanggil, terutama manusia yang 

ditahbiskan menjadi imam, harus merasakan pengalaman akan Allah dalam kehidupannya. 

Dalam hal inilah seseorang yang tertahbis melalui peranan Roh Kudus dalam mengarahkan 

pribadi bersangkutan pada perbuatan yang baik dan benar, memberikan diri sepenuhnya 

untuk pelayanan bagi semua orang tanpa terkecuali, seharusnya memiliki pengalaman akan 

Allah demi tanggung jawab yang akan dilaksanakannya. Sehubungan dengan itu, peranan 

jiwa tampil ke depan, karena tempat pertemuan manusia dengan Allah adalah jiwa. Melalui 

itu, manusia mengadakan komunikasi dengan Allah.3 Rahmat panggilan Allah tidak 

berlawanan dengan kebebasan manusia, melainkan rahmat menopang dan mengangkat 

kembali jika kebebasan beranjak untuk menginjak dosa (bdk. Yoh 8:34-36). 

                                                           
2 LG., art. 2. 
3 Dr. Edison R. L. Tinambunan O. Carm, Spiritualitas Imamat (Sebuah Pendasaran), (Malang: 

DIOMA, 2004), hal. 3. 
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 Melihat penghayatanterhadap panggilan Allah dan tanggapan manusia, terutama 

manusia yang dipanggil untuk ditahbiskan menjadi imam, maka imam diosesan dituntut 

menghayati panggilan Allah secara bebas. Penghayatan itu tidak bersifat memaksa, karena 

panggilan itu dibatini sendiri dalam diri, untuk selanjutnya dihidupi dengan sepenuh hati dan 

budi. Dalam dialog-Nya dengan Simon Petrus, salah seorang murid Yesus yang khusus, 

Tuhan Yesus menanyakan soal cinta kasih kepada-Nya: “Simon, anak Yohanes, apakah 

engkau mengasihi Aku lebih dari mereka ini?” (Yoh 21:15). Pertanyaan yang sama diulangi 

oleh Tuhan Yesus sampai tiga kali, dan akhirnya ditutup dengan ajakan yang tegas: “Ikutlah 

Aku” (Yoh 21:19).4 

4.2 Spiritualitas Imamat Seturut Teladan Yesus 

4.2.1 Kebutuhan Spiritualitas Imamat 

 Spiritualitas imamat bertujuan untuk memberikan kepada mereka yang tertahbis atau 

yang akan tertahbis kebutuhan untuk memperoleh dan memperdalam pengalaman akan Allah, 

yang mungkin biasa disebut dengan hidup rohani, yang merupakan dasar Spiritualitas Imamat 

dan juga spiritualitas umum.5 Hidup rohani bersama Allah akan berbuah apabila dipadukan 

dengan aktivitas pelayanan dari seorang imam, khususnya imam diosesan. Dalam 

hubungannya dengan imamat, St. Yohanes Paulus IImengungkapkan: 

Seperti semua orang beriman, pembinaan rohani itu merupakan nilai pusat dan 

menyatukan pribadi maupun hidup mereka sebagai orang Kristen. Artinya, sebagai 

ciptaan baru dalam Kristus, yang berjalan dalam Roh. Begitu pula bagi setiap imam, 

pembinaan rohani merupakan poros yang menyatukan dan menghidupkan kenyataan 

pribadi maupun kegiatannya sebagai imam.6 

                                                           
4 Rm, Dr. Hubertus Leteng, Pr, Cinta Kasih Pastoral Seorang Imam, (Ruteng: Sekretariat Pastoral 

Keuskupan Ruteng, 1999), hal. 19. 
5 Dr. Edison R. L. Tinambunan O. Carm, Op. Cit., hal. 6-7. 
6 PDV.,no. 45. 
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 Panggilan hidup seorang imam adalah mengikuti Tuhan Yesus. Inti dari panggilan 

mengikuti Tuhan Yesus adalah cinta kasih terhadap-Nya. Kebutuhan spiritualitas imamat 

seorang imam adalah dipanggil untuk mencintai Tuhan dengan sempurna melebihi segala 

yang lain. Yang lain hanyalah aplikasi dari cinta pertama seorang imam, yaitu Tuhan.7 Seperti 

kata Yesus kepada orang-orang Farisi: “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu 

dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama 

dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu 

manusia seperti dirimu sendiri” (Mat 22:37-39). 

4.2.2 Identitas Tritunggal Spiritualitas Imamat 

 Identitas Spiritualitas Imamat adalah triniter, artinya berdasar pada Bapa, Putra, dan 

Roh Kudus. Walaupun pendasaran utama tampak dalam imamat Kristus, tetapi bukan berarti 

mengesampingkan peranan Bapa dan Roh Kudus. Bapa mengutus Putra-Nya, Yesus Kristus, 

untuk melaksanakan penyelamatan semesta alam (bdk. Yoh 3:17; 5:30; 8:16; Gal 4:4). Bapa 

menyerahkan kuasa kepada Kristus untuk menjalankan misi-Nya (bdk. Yoh 5:20-21; Mat 

28:18). Dan Roh Kudus menyertai Kristus dalam karya ini (bdk. Luk 4:18; Kis 10:38).8 

Konsili Vatikan II menegaskandalam dekrit Presbyterorum Ordinis: 

Tuhan Yesus, “yang oleh Bapa dikuduskan dan diutus ke dunia” (Yoh 10:36) 

mengikutsertakan seluruh Tubuh mistik-Nya dalam pengurapan Roh yang telah diterima-

Nya sendiri (Mat 3:16; Luk 4:18; Kis 4:27; 10:38). Sebab dalam Dia semua orang 

beriman menjadi Imamat Kudus dan rajawi, mempersembahkan korban-korban rohani 

kepada Allah melalui Yesus Kristus, dan mewartakan kekuatan Dia, yang memanggil 

mereka dari kegelapan ke dalam cahaya-Nya yang mengagumkan (1Ptr 2:5, 9).9 

 Segala hal yang berkaitan dengan Spiritualitas Imamat berada dan bersama dengan 

Allah Tritunggal. Dalam Ensiklik Sacerdotii Nostri Primordia tertanggal 1 Agustus 1959, 

yang mengenangkan ulang tahun meninggalnya St. Jean Marie Vianney, St. Yohanes XXIII 

                                                           
7 Rm, Dr. Hubertus Leteng, Pr, Cinta Kasih Pastoral Seorang Imam, Loc. Cit. 
8 Dr. Edison R. L. Tinambunan O. Carm, Op. Cit., hal. 13-14. 
9 PO., art. 2. 



5 

 

jelas-jelas mendorong para imam diosesan, untuk sepenuh hati menghayati nasehat-nasehat 

injili kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan mengikuti teladan Pastor di Ars. Pada intinya, 

hendaklah nasehat-nasehat injili diterima sebagai kurnia kasih yang makin sejati: cinta akan 

Kristus yang makin mendekatkan manusia kepada-Nya; cinta akan Roh Kudusyang 

membuka hati bagi ilham dan kekuatan-Nya; cinta akan Bapa, sumber perdana dan tujuan 

mutakhir hidup bakti para imam.10 

 Kemurnian mengungkapkan kerinduan hati akan Allah; kemiskinan memupuk rasa 

lapar dan haus akan keadilan; dan ketaatan menjadi sumber kebebasan yang sejati. 

Penghayatan kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan hendak membebaskan imam sepenuhnya 

untuk melayani Injil, dan menjadikan hidupnya sebagai pernyataan kenabian dalam Gereja di 

tengah masyarakat,11 supaya Allah Tritunggal Mahakudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 

menjadi yang utama dan semua dari segala-galanya. 

4.2.3 Aktif-Kontemplatif Seturut Teladan Yesus 

 Penghayatan hidup imam tidak pernah terpisah dan tak akan terlepas dari tengah-

tengah keramaian dunia jaman ini. Sebab para imam, terkhususnya bagi imam diosesan, telah 

dipanggil serta dipilih oleh Allah dari tengah umat-Nya, dan hadir di tengah kehidupan yang 

nyata dengan berbagai hiruk-pikuk realitas kehidupan umat yang sedemikian kompleks. 

Makapara imam, terkhususnya imam diosesan, hadir untuk melayani umat Allah, menyatakan 

kasih Allah dan mewartakan Yesus Kristus Sang Juruselamat dalam tuntunan Roh Kudus, 

serta berdoa selalu bagi hidup imamatnya dan umat yang dilayaninya sebagai seorang imam 

seturut teladan Yesus. 

                                                           
10 R. Hardawiryana, SJ, Op. Cit., hal. 36-37. Cf.  Yohanes XXIII, Ensiklik “Sacerdotii Nostri 

Primordia”, dalam AAS 51 (1959) 550-558. 

 
11 Ibid., hal. 37. 
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 Karena realitas itulah, maka imam diosesan sering disebut di Tanah Air kita sebagai 

“imam projo”. Kata “projo” menunjuk pada kenyataan dunia dengan segala dinamikanya. Ini 

sudah menjadi indikasi awal bahwa imam diosesan memang tidak lepas dari dinamika 

kehidupan konkret di dunia. Ini juga dengan mudah membedakan kehidupan imam diosesan 

dari kehidupan para imam yang bergabung pada tarekat atau ordo tertentu.12 Imam diosesan 

adalah seorang imam yang hidup secara aktif di tengah-tengah umat, bukan seorang  

monastik. Kharisma kehidupan seorang imam diosesan justru terpancar dalam pelayanan 

yang aktif non-monastik! Meminjam istilah yang disampaikan oleh George A. 

Ascheinbrenner, SJ, seorang imam diosesan dipanggil untuk quickening the fire in our 

midst,13 itulah tantangan spiritualitas imam diosesan. Seorang imam diosesan menghayati 

hidup imamatnya dengan semangat always on call on the front line; in the midst of common, 

ordinary people.14 Imam diosesan sejatinya dipanggil untuk menjadi “Kristus yang lain” 

(alter Christi), juga untuk menghadirkan Kristus di tengah dunia. 

 Dari refleksi Santo Thomas Aquinas, memang kehidupan kontemplatif lebih unggul 

dari kehidupan aktif. Namun kehidupan kontemplatif akan lebih unggul dan lebih sempurna 

lagi, apabila kelimpahan buah kontemplasi itu dilakoni dalam kehidupan aktif, diberikan dan 

dibagikan kepada orang lain. Inilah yang disebut Santo Thomas Aquinas dengan ungkapan 

contemplare et contemplata aliis tradere: berkontemplasi dan menerjemahkan atau 

memberikan kepada orang lain hal-hal yang dikontemplasikan.15 Dalam bingkai integrasi, 

spiritualitas imam praja mengandung semua spirit dari kehidupan kontemplatif dan juga 

semuaspirit dari kehidupan aktif. Spirit kehidupan kontemplatif diarahkan kepada Allah, 

                                                           
12 Agustinus Surianto H, Pr (ed.), Op. Cit., hal. 60. 
13 Ibid., hal. 61. Mempercepat nyalanya api di tengah kita. Terjemahan oleh penulis. 
14 Ibid. Selalu bersiap di garis depan; di tengah umum, juga orang biasa. Terjemahan oleh penulis. 
15 Rm, Dr. Hubertus Leteng, Pr, “Spiritualitas Imam Praja”, dalam Rm, Dr. Hubertus Leteng, Pr, dkk 

(eds.), Sentuhan Kasih Tuhan: Ziarah Ritapiret Dalam Kasih dan Pengharapan, (Maumere: Seksi Publikasi 

Seminari Tinggi St.Petrus Ritapiret, 2005), hal. 88. 
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yang merupakan sasaran langsung dari perhatian, iman, cinta, dan harapannya. Spirit 

kehidupan aktif diarahkan kepada orang lain, dan menjadikan mereka sasaran langsung dari 

kegiatan, semangat dan perhatiannya. Dengan pikiran St. Agustinus: “Jangan sampai ada 

yang begitu terpikat pada kontemplasi, tetapi sekaligus tidak mempunyai perhatian pada 

sesamanya, dan jangan ada yang begitu sibuk sehingga ia mengabaikan persekutuan dengan 

Tuhan.” Pada titik inilah, spiritualitas imam praja, dengan tidak bermaksud merendahkan 

spiritualitas hidup yang murni kontemplatif atau murni aktif, dianggap lebih unggul. Karena 

spiritualitas imam praja mengandung semua hal yang membentuk baik spiritualitas hidup 

kontemplatif maupun spiritualitas aktif.16 

 Seorang imam projo ibaratnya bertapa dalam keramaian. Imam diosesan memang 

memiliki banyak kesibukan pelayanan pastoral, namun semua kesibukan pelayanan pastoral 

itu harus mengalir dari kehidupan doa yang mendalam, yang menunjukkan keakraban dan 

kemesraan dengan Yesus sendiri. Bertapa memang kerap diidentikkan dengan tindakan 

menyepi, hanya sendiri. Namun bertapa dalam keramaian berarti di segala hiruk-pikuk 

keramaian jaman ini, imam diosesan tetap berpusat pada Dia yang memanggil.17 Justru 

karena imam praja begitu sibuk dengan kegiatan pelayanan, ia harus semakin merasakan 

kebutuhan yang urgen untuk beristirahat bersama Tuhan di dalam doa, meditasi dan 

kontemplasi.18 Seorang imam diosesan perlu berkata seperti St. Yohanes Pembaptis: “Ia 

harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil” (Yoh 3:30). Mengikuti teladan Yesus, 

berarti imam diosesan harus menghadirkan Dia secara utuh dalam perkataan dan 

perbuatannya. 

 

                                                           
16 Ibid., hal. 90. 
17 Agustinus Surianto H, Pr (ed.), Op. Cit., hal. 62-63. 
18 Rm, Dr. Hubertus Leteng, Pr, dkk (eds.), Op. Cit., hal. 93. 
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4.3 Tanggung Jawab Sebagai Imam Diosesan Seturut Tugas Yesus Sebagai Gembala 

Menurut Dekrit Presbyterorum Ordinis Art. 6 

4.3.1 Imam Diosesan: Dipilih, Ditahbiskan, Diutus 

 Seorang imam diosesan “ dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam 

hubungan dengan Allah” (Ibr 5:1). Imam berasal dari umat, tetapi dipilih dalam hubungan 

dengan Allah. Siapakah yang memilihnya? Pilihan itu datang dari Allah untuk manusia. 

Imamat dipandang sebagai karya Allah sendiri, sebab Allah yang memilih orang-orang untuk 

menjalankan tugas tertentu bagi umat-Nya. Seperti tampak dalam sabda Yesus sendiri: 

“Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu” (Yoh 15:16). Pilihan 

Allah itu bukan atas jasa baik manusia semata, melainkan atas dasar rahmat Allah sendiri.19 

 Selanjutnya, seorang imam diosesan ditandai dengan Sakramen Tahbisan. Dengan 

tahbisannya, seorang imam disatukan dengan Uskupnya, penerus para rasul, yang menerima 

perutusan dari Kristus sendiri. Dengan demikian, seorang imam bersama Uskupnya ikut serta 

mengemban wibawa Kristus. Meterai tahbisan menjadikan seseorang masuk ke dalam situasi 

baru, yaitu menjadi baru dalam kesatuannya dengan Kristus dan menjadi orang baru dalam 

hubungannya dengan Gereja. Karena itu tahbisan tidak bisa ditarik kembali, sehingga seorang 

imam tetap imam untuk selamanya,20 sebagaimana Kristus tetap menjadi Imam Agung, 

Kepala dan Gembala, untuk selama-lamanya. 

 Partisipasi dalam Kristus melalui tahbisan juga membawa seorang imam diosesan ikut 

serta dalam tugas perutusan Kristus sendiri. Seorang imam adalah seorang yang diutus. 

                                                           
19 M. Purwatma, Pr, “Imamat Dalam dan Bagi Gereja”, dalam M. Purwatma, Pr (ed.), Romo Mangun: 

Imam Bagi Kaum Kecil, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 135-136.   
20 Ibid., hal. 137. 
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Seorang imam, dipilih dan ditahbiskan untuk diutus kepada semua orang. Kesatuan imam 

dengan Kristus menempatkan seorang imam dalam tugas perutusan Kristus sendiri, yaitu 

mewartakan injil bagi semua orang. Oleh karena itu, imamat menempatkan seseorang 

menjadi seseorang bagi yang lain. Maka, relasi pribadinya dengan Kristus ditujukan bagi 

orang lain. Dalam arti inilah dapat dimengerti peran imam untuk “menghadirkan Kristus 

secara sakramental”, yaitu bahwa hidup dan pelayanan imam dimaksudkan agar kehadiran 

Kristus dapat dirasakan serta bergema bagi semua orang tanpa kecuali.21 

4.3.2 Imam Diosesan Menyerupai Kristus Sebagai Gembala 

 Yesus Kristus Imam Agung, Kepala dan Gembala umat, telah memanggil imam-

imam, terkhususnya imam diosesan, untuk menyerupai diri-Nya dan mengambil bagian 

dalam tugas-tugas kegembalaan-Nya. Gerry Arbuckle dalam tulisannya, The Survival Of 

Religious Life, mengatakan bahwa pada zaman ini gereja membutuhkan imam (presbyter) 

sebagai gembala umat yang terampil. Sekurang-kurangnya, imam (presbyter) perlu terampil 

dalam enam bidang kegembalaan, agar bimbingannya membebaskan umat dari sikap dan 

sturuktur yang membelenggu.22 

Pertama, terampil merumuskan bersama Visi dan Strategi Pastoral. Umat 

membutuhkan presbyter sebagai gembala yang mampu menciptakan visi dan strategi kerja 

pastoral yang realistis, terfokus, inspiratif, dalam keterlibatan dengan semua umat dan 

menyampaikannya secara meyakinkan. Kedua, terampil mengembangkan Potensi setiap 

Umat. Maksudnya,presbyter memberi peluang dan membuat umat merasa mampu untuk 

                                                           
21 Ibid., hal. 138-139. 
22 Romanus Satu, Pr dan Silvester San, Pr, (eds.), Op. Cit.,hal. 105-106. Cf. Gerry Arbuckle, “The 

Survival Of Religious Life”, in Austin Flannery (ed.), Towards The 1994 Synod: The Views of Religious, 

(Dublin: 1993), p. 34-41. 
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bertindak secara profetis, berdasarkan wewenangnya sendiri (Baptisan, Krisma, Ekaristi) 

dalam bidang lingkungan umat. Ketiga, terampil menyoroti setiap Rencana dalam terang Visi 

dan Strategi.Secara konsisten dan konsekuen,presbyter menjaga supaya semua jenis 

kerasulan dan program kerja pastoral, dipertanggungjawabkan berdasarkan visi dan strategi 

yang telah ditentukan bersama. Keempat, terampil karena membentuk diri secara 

berkelanjutan.Presbyter memiliki prioritas untuk memperbaharui keterampilan serta 

kepemimpinan pastoralnya melalui bacaan, lokakarya, seminar, dan sejenisnya. Kelima, 

terampil mengembangkan Daya Hening dan Daya Juangnya.Presbyter siap bertahan sejenak 

di “taman kebimbangan Getsemani”, sambil berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Dan 

keenam, terampil karena bersandar pada Firman, dan terbuka pada Roh. Presbyter 

mengakui bahwa umat dan segala pembaharuannya berasal dari Atas, danpresbyter berani 

mengambil resiko secara imaginatif dalam ilham Roh Kudus. Gaya kegembalaan ini nampak 

dalam diri Yakobus, Rasul dan Uskup Yerusalem. (bdk. Kis 15: 1-34, khususnya ayat 13-

21).23 

 Imam diserupakan dengan Kristus sebagai Gembala Baik, artinya melalui tahbisan 

imam, para imam dipanggil untuk meneladani serta menghayati cinta kasih pastoral-Nya. 

Anjuran Apostolik Pastores Dabo Vobis menyajikan gambaran mengenai Yesus sebagai 

Gembala Baik. Yesus itu gembala bukan hanya bagi Israel, tetapi bagi seluruh umat manusia. 

Seluruh hidup Yesus menampakkan cinta kasih pastoral-Nya, sebab mereka yang ditindas, 

tak berdaya, dan domba-domba tanpa gembala, secara khusus diperhatikan olehGembala 

Baik. Yesus tidak menunggu sampai domba-domba yang sesat menemukan-Nya, tetapi Ia 

sendirilah yang mencari mereka, dan bergembira bila mereka pulang ke kawanan. Yesus 

mengenali mereka secara pribadi, suara-Nya didengarkan oleh mereka, melindungi domba-

                                                           
23 Ibid. 
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domba-Nya, dan memberi makan dengan hidup-Nya sendiri melalui wafat dan kebangkitan-

Nya.24 Inilah jati diri seorang imam diosesan sebagai gembala yang menyerupai Yesus, dalam 

menjalani kehidupan berpastoral di tengah umat yang adalah domba-domba Gembala Baik.  

4.3.3 Tanggung Jawab Sebagai Imam DiosesanMenurut Dekrit Presbyterorum Ordinis 

Art. 6 

Imam adalah seorang manusia, yang sejak lahirnya telah memiliki hak untuk hidup, 

merasa memiliki, dan memperoleh kebebasan. Karena kebebasan, manusia bertanggung 

jawab atas perbuatannya sejauh ia menghendakinya. Kemajuan dalam kebajikan, pengertian 

tentang yang baik dan askese menguatkan kekuasaan kehendak atas perbuatan.25Tanggung 

jawab atas perbuatan dapat berkurang, malahan dapat dihapus sama sekali, oleh 

ketidakpahaman, ketidaksadaran, paksaan, perasaan takut, kebiasaan, emosi yang berlebihan, 

serta faktor psikis atau faktor sosial lain.26 

Kebebasan dilaksanakan dalam hubungan antar manusia. Tiap manusia memiliki hak 

kodrati supaya diakui sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung-jawab, karena ia telah 

diciptakan menurut citra Allah. Semua manusia harus memberi penghormatan ini satu sama 

lain. Hak untuk melaksanakan kebebasan diikat secara tidak terpisahkan dengan martabat 

manusia.27 Seorang imam, terkhususnya imam diosesan, telah menerima tahbisan imamat 

sebagai rahmat dari Allah.Rahmat memang selalu lebih utama, karena semua yang kita miliki 

kita terima dari Allah. Tetapi tetap dituntut adanya kehendak bebas seorang imam diosesan 

yang bekerja sama dengan rahmat, untuk menjadikannya bertindak bebas seturut kehendak 

Allah. Maka perbuatan baik manusia tergantung seluruhnya pada rahmat, juga pada 

                                                           
24 PDV.,no. 22. 
25 KGK. no. 1734. 
26 KGK. no. 1735. 
27 KGK. no. 1738 
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kebebasan. Rahmat tahbisan imamat menjadikan manusia bebas, dan dengan kebebasan itu ia 

bertanggung jawab melakukan perbuatan-perbuatan baik bagi umat Allah. 

Apa yang menjadi dasar tanggung jawab seorang imam, secara khusus imam 

diosesan? St. Gregorius dari Nazianze berkata: “Pertama-tama orang sendiri harus murni, 

baru sesudah  itu memurnikan; pertama-tama orang harus belajar kebijaksanaan, baru 

mengajarkannya; pertama-tama menjadi terang, baru menerangkan; pertama tama pergi 

kepada Allah, baru mengantar orang kepada-Nya; pertama-tama menguduskan diri, baru 

menguduskan orang lain, membimbing mereka dan memberi nasihat secara bijaksana”. Jadi, 

siapakah imam itu? Ia adalah “pembela kebenaran; ia setara para malaikat, melagukan madah 

pujian bersama para malaikat agung, mempersembahkan kurban ke altar surgawi, mengambil 

bagian dalam pelayanan Kristus sebagai imam, membaharui ciptaan, memperbaiki lagi di 

dalam dirinya sebagai citra Allah, menciptakannya baru lagi untuk dunia surgawi, dan yang 

paling mulia ialah dijadikan ilahi dan harus mengilahikan”. Dan Santo Jean-Marie Vianney, 

Pastor dari Ars mengatakan: “Imam melanjutkan di dunia karya penebusan. Seandainya 

orang mengerti dengan tepat, apa sebenarnya imam di dunia ini, orang akan mati, bukan 

karena takut, melainkan karena cinta. Imamat adalah cinta hati Yesus,28 Sang Imam Agung, 

Kepala dan Gembala. 

4.3.3.1 Imam: Gembala Yang Menghimpun Domba-Domba 

4.3.3.1.1 Terbuka, Fleksibel, dan Inovatif 

 Yesus sebagai Kepala dan Gembala, telah menjadi pintu bagi domba-domba-Nya. 

Ibarat pintu, tindakan-Nya sebagai Gembala dalam memanggil domba, diwujudkan lewat sapaan 

dan relasi yang menyentuh daya hidup seseorang. Maka imam harus terbuka, fleksibel, dan 

                                                           
28 KGK. no. 1589. 
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inovatif terhadap keadaan umat beriman serta segala kepentingan yang menyangkut kegiatan 

pastoralnya. Karya pastoral paroki menjadi karya utama di setiap keuskupan. Reksa pastoral 

Uskup hanya menjadi jelas manakala para Pastor Paroki (utamanya para Imam Diosesan) 

melayani umat dengan cermat, merengkuh seluruh umat, dan punya sifat kebapaan yang hangat, 

sebagaimana Yesus Sang Gembala memelihara domba-domba-Nya.29 

Pada prinsipnya, kita harus satu dan sama dalam hal-hal prinsip dan esensial. Tetapi 

menyangkut unsur-unsur yang tidak baku, memang harus tersedia ruangan yang bebas. Sikap 

terbuka dan fleksibel terhadap aneka pembaruan yang baik tentu sangat diharapkan. Imam yang 

turut mengambil tugas Yesus sebagai pemimpin dan gembala yang menghimpun domba-

domba, diharapkan imam tidak hanya terbuka pada ide-ide segar dari institusi resmi atau ahli 

saja, tetapi juga dari umat beriman sendiri yang terkadang memang kreatif,30 sehingga terbuka 

peluang inovasi dan kerja sama bagi kepentingan pastoral dari pihak umat. Kepemimpinan 

liturgi yang terbuka dan fleksibel juga dipengaruhi oleh faktor kepribadian imam itu sendiri. 

Kalau imamnya memang orang yang fleksibel dan terbuka, ia pun cenderung menjadi pemimpin 

liturgi yang terbuka dan fleksibel pula. Akan tetapi, apabila imamnya sulit dalam 

kepemimpinan, terkadang atau malah sering kepribadiannya juga sulit.31 

4.3.3.1.2 Integrasi Ke Dalam Umat Allah 

Sebelum Konsili Vatikan II, hanya hierarki yang menjalankan tugas perutusan 

Yesus secara aktif. Kaum awam hanya secara pasif, menerima pelayanan para gembala.32 

Imamat Yesus sebagai Kepala dan Gembala, telah membebaskan imamat lama yang 

sifatnya sempit, terbatas, dan hanya berputar pada ruang lingkup ritual saja. Imamat harus 

                                                           
29 Agustinus Surianto H, Pr (ed.), Op. Cit., hal. 178. 
30 M. Purwatma, Pr (ed.), Romo Mangun: Imam Bagi Kaum Kecil,Op. Cit., hal. 90.   
31 Ibid., hal. 91.   
32 G. Kichberger, SVD, Loc. Cit. 
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berakar dari kehidupan yang umum, dan dihayati serta dijalankan dengan keterlibatan 

dalam hidup nyata.33 Sarana atau sakramen penyelamatan ialah Gereja seluruhnya. 

Tugas pelayanan hierarki tidak dari umat, tetapi sesungguhnya “di dalam umat” 

dan “untuk umat” sebagai bagian integral dari tugas perutusan Gereja yang di dalamnya 

setiap anggota mendapat bagiannya, tetapi tidak semua mendapat tugas yang sama. Imam 

harus secara ikhlas mengakui dan memajukan kedudukan dan bagian kaum awam di 

dalam pengutusan Gereja. Mereka juga harus menghormati kebebasan yang sah, yang 

diberikan kepada setiap orang di dunia ini. Imam-imam harus dengan suka hati 

mendengarkan suara kaum awam, dengan rasa persaudaraan memperhatikan keinginan-

keinginan mereka, mengakui pengalaman dan kemampuan mereka dalam pelbagai bidang 

kehidupan manusia, sehingga dapat bersama mereka memahami pratanda-pratanda jaman. 

Dibutuhkan suatu pembaharuan hidup rohani imam berdasarkan kesadaran bahwa mereka 

seturut kehendak Kristus dan berkat tahbisan imam, secara fundamental berada di dalam 

dan bukan di atas umat. Umat awam tidak bisa dilihatsebagai bahaya yang mengancam 

kerohanian para imam (atau para “rohaniwan”), tetapi mereka hidup dalam satu Roh yang 

sama dan bisa saling mendukung dalam hidup rohani, hidup menurut dan dalam kekuatan 

Roh Kristus.34 Seperti yang disampaikan Konsili Vatikan II dalam dekrit Presbyterorum 

Ordinis: 

Karena Sakramen Tahbisan para imam Perjanjian Baru menunaikan tugas sebagai bapa 

dan guru, yang amat luhur dan penting sekali dalam dan bagi umat Allah. Akan tetapi 

bersama sekalian orang beriman mereka sekaligus menjadi murid-murid Tuhan, yang 

berkat rahmat panggilan Allah diikutsertakan dalam kerajaan-Nya. Sebab bersama siapa 

saja yang telah lahir kembali karena Baptis, para imam menjadi sesama saudara, sebagai 

anggota satu Tubuh Kristus yang sama, yang pembangunannya diserahkan kepada semua 

anggota.35 

 

                                                           
33 Guido Tisera, SVD, Loc. Cit. 
34 G. Kichberger, SVD, Op. Cit., hal. 319-321. 
35 PO., art. 9. 
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4.3.3.2 Imam: Gembala Yang Menghadirkan Cinta Kasih 

4.3.3.2.1 Hati Yang Penuh Kasih-Pastoral 

Para Imam, termasuk imam diosesan, adalah manusia rohani yang memupuk hidup 

rohani sebagai pengikut Kristus, yang telah menjadi Gembala. Teladan Yesus menjadi 

sumber iman para imam diosesan, berakar dalam pribadinya dan terpancar dalam seluruh 

pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Tidak dapat tidak, imam diosesan harus 

mengasihi sesama sebagai wujud dari hidup rohaninya, yaitu membawa jalan kasih 

kepada orang lain.36 Dengan kata lain, imam diosesan hidup dalam Kristus, dan Kristus 

hidup dalam dia. 

Seorang gembala memiliki hati yang penuh kasih-pastoral karena ia menghidupi 

imamatnya dengan doa dan perayaan liturgi.Berkat doa dan ekaristinya, seorang imam 

berkembang menjadi seorang gembala yang bijaksana dan mencintai umatnya. Hidup 

seorang imam, termasuk imam diosesan, yang berorientasi pada kasih pastoral memang 

menjadi syarat mutlak. Imam yang baik tentu juga memperhatikan kepentingan semua 

kelompok.37 Gereja hidup dan berkembang di dalam masyarakat duniawi. Gereja 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika masyarakat duniawi. Oleh sebab itu, cara 

menjalankan kuasa yang diserahkan oleh Yesus di dalam Gereja tidak mungkin tidak 

dipengaruhi oleh situasi dan kebiasaan, dalam lingkungan pemimpin masyarakat duniawi 

serta segala perkembangan dan perubahan yang terjadi di dalamnya.38 Maka untuk 

                                                           
36 Guido Tisera, SVD, Loc. Cit. 
37 M. Purwatma, Pr (ed.), Loc. Cit. 
38 Josef Boumans, SVD, Menjadi Imam Allah, (Jakarta: Obor, 2000), hal. 79. 
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melakukan yang terbaik bagi umat, imam dengan kasih-pastoralnya tentu harus turun 

langsung ke hati umat untuk mencari tahu manakah yang memang baik menurut mereka 

dan juga bagi imam bersangkutan.39 

4.3.3.2.2 Menjalin Kerja Sama dan Komunikasi Penuh Kasih 

 Yesus adalah gembala yang mengenal setiap domba kawanannya, yang diikuti 

kawanannya, dan membawa bagi mereka kehidupan aman dan tentram (Yoh 10: 1-14).40 

Yesus adalah Gembala Baik. Para imam pun, termasuk imam diosesan, dalam bimbingan 

Roh Kudus mengusahakan cinta kasih yang jujur terhadap semua orang denganmenjalin 

kerja sama dan komunikasi penuh kasih. 

Seorang pemimpin yang baik tentu tahu bahwa ia tidak bisa sendirian dalam 

melaksanakan tugasnya. Sebaik apa pun idenya, sepandai apa pun otak si pemimpin, 

semua itu tidak ada artinya bila ia tidak berhasil menggerakkan orang-orang untuk 

bekerja sama dengannya.41 Sekarang kita hidup dalam abad dialog; era komunikasi. Umat 

menuntut keterlibatannya yang besar dalam segala keputusan mengenai dirinya. Dengan 

mengabdi sebagai imam, kuasa imam hanya bertujuan untuk menolong umat Allah ke 

arah tujuannya yang benar.42 Maka, kemampuan seorang imam, termasuk imam diosesan, 

dalam bekerja sama serta berkomunikasi akan sangat menentukan bagaimana arah dan 

tujuan penggembalaan umat Allah. 

Menjalin kerja sama dan komunikasi penuh kasih tidak hanya dengan umat semata 

saja, melainkan penting juga untuk menjalinnya dengan rekan sejawat; sesama saudara 

dalam imamat. Bagi imam diosesan khususnya, rekan sekerja dalam pastoran yang 

                                                           
39 M. Purwatma, Pr (ed.), Op. Cit.,hal. 92. 
40 St. Darmawijaya, Loc. Cit. 
41 M. Purwatma, Pr (ed.), Loc. Cit. 
42 Josef Boumans, SVD, Op. Cit., hal. 80. 
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mengerti dan terampil dalam komunikasi antar pribadi, akan memperoleh manfaat yang 

luar biasa dalam pembinaan yang berkelanjutan (ongoing formation). Romo Florentinus 

Hartosubono, Pr, menceritakan: “Ketika saya hidup serumah dengan Rm. Mangunwijaya, 

saya selalu mendapatkan informasi mengenai banyak hal tentang kehidupan Indonesia, 

dan bagaimana menyikapinya dengan ramah.” Pembinaan yang berkelanjutan (ongoing 

formation) secara non formal dan mendalam, bisa diperoleh dari kehidupan bersama 

rekan sepastoran.43 St. Barnabas, Rasul, dapat pula menjadi model kerjasama dan 

komunikasi penuh kasih antara umat awam dansesama imam (presbyter). Barnabas tampil 

sebagai pribadi yang tenang, dalam mendatangkan Paulus ke umat Antiokhia, menemani 

Paulus dalam perjalanan misinya, dan menerjemahkan terobosan baru ke dalam bahasa 

yang tidak mengancam, supaya dapat diterima oleh umat yang awalnya bingung dengan 

radikalisme Paulus.44 Di tengah itu semua, imam diosesan tetap menyadari, bahwa Yesus 

Sang Gembala tetap menjadi tonggak utama segala karya dan relasi kasih itu. Konsili 

Vatikan II menunjukkan sumber dari cinta kasih kegembalaan itu: 

Cinta kasih kegembalaan ituterutama bersumber pada korban Ekaristi, yang karena itu 

menjadi pusat dan dasar akar seluruh kehidupan imam, sehingga semangat imamat 

berusaha meresapkan dalam dirinya apa yang berlangsung di atas altar pengorbanan.45 

 

4.3.3.3 Imam: Gembala Yang Bersolider 

4.3.3.3.1 Penyangkalan Diri  

 Yesus Kristus, Gembala dan Imam Agung, justru mengenal dan mengalami sendiri 

kelemahan dan derita manusia, yang berpuncak pada sengsara dan wafat-Nya di kayu 

                                                           
43 Agustinus Surianto H, Pr (ed.), Op. Cit., hal. 182. 
44 Romanus Satu, Pr dan Silvester San, Pr, (eds.), Op. Cit.,hal. 109.  
45 PO., art. 14. 
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salib.Penyangkalan diri adalah salah satu ciri khas imamat Kristus yang juga lahir pada 

peristiwa salib. Penyangkalan diri berbeda dengan penghampaan diri. Dalam usaha Allah 

untuk menyelamatkan manusia, maka ia menghampakan diri, yaitu merendahkan diri 

dengan berinkarnasi ke dunia dan mati di salib. Sedangkan penyangkalan diri lebih 

menyangkut hubungan Trintunggal, yaitu kasih ilahi. Dalam penyangkalan ini, bukan 

hanya kehendak Kristus yang terjadi, melainkan juga kehendak Allah Bapa dan Roh 

Kudus, kehendak ketiganya. Inilah yang ditunjukkan Kristus di salib-Nya. Karakter 

penyangkalan diri Kristus adalah penyerahan diri yang diwujudkan dalam bentuk 

korban.46 

 Mengikuti Yesus berarti melakukan langkah yang menentukan. Tidak mungkin 

orang tinggal tetap dalam keadaannya yang lama: pemungut cukai meninggalkan tempat 

pekerjaannya, Petrus meninggalkan jalanya untuk dapat mengikuti Yesus. Yang 

mengikuti Dia harus meninggalkan segala sesuatu dan hidup hanya dengan Anak Allah 

yang hidup, yang telah menjadi manusia.47 Penyangkalan diri berarti berani berkorban, 

meninggalkan cara hidup yang lama, dan hidup seturut teladan Yesus Sang Gembala. 

 Mgr Antonio Guido Filipazzi, Nuntius Apostolik untuk Indonesia, menyampaikan 

bahwa Paus Fransiskus menggunakan gambaran gembala berbau domba dengan maksud 

ingin mengajak para imam agar meneladani Kristus, Sang Gembala Sejati. Seturut teladan 

Yesus, para gembala diharapkan mengenal domba dan tinggal di tengah mereka secara akrab, 

untuk menuntun umat berjumpa dengan Tuhan. Terkadang para domba juga berbau dosa, 

rapuh, dan lemah, namun gembala harus tetap dekat bukan supaya terkontaminasi oleh bau 

busuk, tetapi untuk menghilangkannya dengan aroma pengampunan dan rahmat. Para 

                                                           
46 Dr. Edison R. L. Tinambunan O. Carm, Op. Cit., hal. 31. 
47 Dietrich Bonhoeffer, Mengikut Yesus, dalam R. Soedarmo (penerj.), (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

1988), hal. 10. 
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gembala diharapkan menjaga kesucian. “Celakalah bila domba mencium dari kita bau tak 

sedap, yaitu kekurangan imam yang hidup dalam keegoisan, kemalasan, dan kelalaian.”48 

Jika gembala berbau domba, tentu saja akan tumbuh kebersamaan dalam kesatuan tubuh 

Kristus, yang dapat menghimpun segala potensi untuk mengembangkan Gereja. Ketika para 

imam diosesan menyatu dengan umat, dan bersatu dengan sesama imam dalam persaudaraan, 

pasti akan muncul kekuatan untuk mengembangkan Kerajaan Allah di keuskupan. 

 Tidak jarang umat menyoroti imamnya baik itu secara sinis atau tajam, karena imam 

tersebut hanyut dalam hal-hal yang kurang menunjang di dalam pelayanan. Dalam hal ini 

perlu pembentukan kepribadian yang matang, untuk membedakan mana yang perlu dan mana 

yang tidak perlu. Berani mengatakan “tidak” pada hal-hal yang tidak perlu, merupakan sikap 

penyangkalan diri.49 Para imam dipanggil bukan untuk memerintah umat Allah, bukan untuk 

mengobral perintah, tetapi melalui penahbisannya sebagai imam, ia ditunjuk untuk 

membagikan harta rohani kepada umat beriman. Sebab dia adalah “manusia rohani”, yang 

menyangkal diri dari “manusia lama”-nya. 

4.3.3.3.2 Inkarnasi: Solidaritas Mendasar 

 Dasar utama solidaritas Yesus ialah penjelmaan-Nya menjadi manusia. Dia dekat 

dengan denyut kehidupan sehari-hari masyarakat umum, masyarakat yang tersisih. 

Kemiskinan terjadi karena penumpukan ketidakadilan, maka Yesus menganjurkan 

kepedulian baru, keadilan baru, dan kesetiakawanan.50Allah turun ke dalam dunia melalui 

Yesus, dan menerima dunia sampai pada dasar-dasarnya, bahkan yang terjahat sekalipun. 

                                                           
48 A. Nendro Saputro, “Menuntun Domba Berjumpa Allah”, dalam MUNAS UNIO XII di Keuskupan 

Agung Palembang, Nusantara, Majalah HIDUP, 14 Mei 2017, hal. 19. 
49 Dr. Edison R. L. Tinambunan O. Carm, Op. Cit., hal. 32-33. 
50 Guido Tisera, SVD, Op. Cit.,hal. 27. 
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Solidaritas Allah dengan manusia, menjadi jalan keselamatan. Oleh karenanya, bersatu 

dengan sesama manusia berarti bersatu pula dengan Allah (bdk. Mat. 25:31-46).51 

 Para Uskup Asia mencita-citakan Gereja Asia sebagai “Gereja yang berinkarnasi 

dalam suatu bangsa, Gereja yang pribumi dan berinkulturasi” (FABC I, no. 12). Artinya, 

Gereja mau hadir dalam wajah setempat, dalam budaya setempat, Gereja mau bergulat 

dengan kehidupan masyarakat setempat. Dengan itu, Gereja diajak untuk sungguh-sungguh 

mengalami apa yang dialami oleh masyarakat, bahkan “mengenakan kerapuhan-kerapuhan 

dan kegagalan-kegagalannya.52 

 Berinkarnasi menjadi miskin, merupakan konsekuensi dan solidaritas mendasar dari 

martabat yang dikaruniakan kepada para imam demi mendukung spontanitas dan sikap tanpa 

pamrihnya dalam karya pelayanan.53 Keberpihakan pada orang miskin (option for the poor) 

dalam tiap lika-liku dan permasalahan mereka masing-masing, adalah tugas para imam, 

termasuk imam diosesan, yang sebagai gembala tak terbatas saja pada reksa pastoral terhadap 

kaum beriman.Hal ini sebagai bentuk penghayatan dari buah-buah Konsili:  

Sungguh pun para imam mempunyai kewajiban terhadap semua orang, hendaknya 

mereka secara istimewa bertanggung jawab atas kaum miskin dan lemah.54 

Ilham pelayanan Gereja di Asia menjadi jangkar penghayatan etika profesi para imam yang 

bersumpah hidup miskin, mengosongkan diri demi kepentingan Dia dan umat yang diabdi.55 

4.3.3.4 Imam: Gembala Yang Mencintai Ekaristi 

4.3.3.4.1 Pendoa 

                                                           
51 G. Kichberger, SVD, Loc. Cit. 
52 M. Purwatma, Pr (ed.), Op. Cit.,hal. 142-143. 
53 Rm, Dr. Hubertus Leteng, Pr, dkk (eds.), Op. Cit., hal. 118. 
54 PO., art. 6. 
55 Rm, Dr. Hubertus Leteng, Pr, dkk (eds.), Loc. Cit. 
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 Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan umat Kristen. Dalam 

mempersembahkan kurban Ekaristi, imam harus sadar bahwa ia berdiri di altar sebagai wakil 

seluruh umat Tuhan. Seluruh Gereja mengadakan kurban dengan perantaraan tugasnya yang 

suci.56 Seorang imam, termasuk imam diosesan, yang mencintai Ekaristi sebagai nafas 

kehidupan imamatnya, tentu adalah seorang pendoa. Imam adalah manusia pendoa, 

sebagaimana Kristus yang mengawali perutusan dan pewartaan-Nya dengan doa, senantiasa 

berhubungan dengan Bapa di tengah kesibukan-Nya sehari-hari, dan kerap mengundurkan 

diri mencari kesunyian untuk berdoa seorang diri.57 

 Imam yang tidak berdoa lagi akan kehilangan identitasnya sebagai imam, dan cepat 

atau lambat akan jatuh. Ia sudah tidak peduli lagi akan unsur yang paling hakiki, yakni imam 

sebagai gambaran Kristus yang adalah Kepala dan Gembala. Relasi yang intim dengan 

Kristus sudah tidak ada lagi. Hilangnya hubungan yang intim dengan Tuhan menyebabkan 

bencana yang komplit, yakni ambruknya identitas imam dan hancurnya pelayanan imam.58 

 Hidup doa itu hendaknya meresapi cipta, rasa, dan karsa imam. Pendoa sejati 

mengagumi segala sesuatu yang indah dan mulia, suci dan sedap didengar.59 Imam praja 

bersatu dengan Tuhan di dalam doa, bila ia tidak menganggap dirinya lebih utama dari orang 

lain. Imam praja sehati sepikir dengan Tuhan dalam meditasi, bila ia tidak mencari pujian 

yang sia-sia dalam pelayanannya. Imam praja membangun rumah peristirahatan kasih 

bersama Tuhan di dalam kontemplasi, bila ia tidak memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi 

mengutamakan kepentingan dan keselamatan orang lain dalam setiap karya pelayanannya. 

Apa saja yang dilakukan imam praja, semuanya bertujuan ad maiorem Dei gloriam (bagi 

                                                           
56 Emile Joseph de Smedt, Loc. Cit. 
57 PDV.,no. 46. 
58 Rm. Ande Kabelen, Pr, “Seminari dan Tantangan Gereja Masa Kini”, dalam Oktovianus Kosat, Pr, 

dkk (eds.), Kenangan 25 Tahun Seminari Tinggi St. Mikhael Kupang, (Kupang, 2016), hal. 180. 
59 M. Purwatma, Pr, (ed), Pedoman Pembinaan Calon Imam di Indonesia (Bagian Seminari Tinggi), 

Op. Cit., hal. 21. 
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kemuliaan Allah Bapa).60 Tentunya setiap imam berusaha mengikuti Yesus, Gembala yang 

baik, dalam hal kasih, hidup, dan karya pastoral-Nya.61 Dengan menjadi manusia pendoa, 

kasih pastoral imam sebagai gembala umat akan berkembang dan bertahan. Khususnya dalam 

arus sekularisme, teladan imam dan ajakannya untuk berdoa amat penting bagi umat.62 

 

4.3.3.4.2 Pemimpin Rohani 

 Imam adalah gembala, yang diutus oleh Yesus, Sang Gembala dan Imam Agung, 

untuk meneruskan misteri kurban penebusan di tengah-tengah umatnya yang suci.63Dalam 

konteks masyarakat Indonesia yang pada dasarnya berjiwa religius, imam pertama-tama berperan 

sebagai pemimpin rohani, berbekalkan keahlian perihal hidup dalam Roh. Keahlian itu perlu untuk 

dengan pasti dan berhasil, mengantar umat dalam pengalaman iman akan Tuhan. Imam membimbing 

umat menempuh perjalanan hidup rohani yang mampu memberi makna pada segala bidang dan 

peristiwa kehidupan. Pembimbingan itu hendaknya dilakukan dengan sabar dan lemah lembut (bdk. 2 

Tim 2:25), tetapi bila perlu juga dengan tegas (bdk. Tit 1:13).64 

 Uskup Agung Makasar, Mgr. John Liku Ada, mengatakan: “Sungguh sebagai 

pemimpin, kita senantiasa berada dalam bahaya konkretisme, di mana kita cenderung 

mengukur segalanya dengan hasil-hasil konkret yang dicapai. Akibatnya, kita akan sering 

mengalami kekecewaan, karena target yang telah ditetapkan dalam setiap program dan 

kegiatan pada umumnya tidak akan tercapai sepenuhnya. Kita harus senantiasa berpegang 

pada jati diri kita sebagai manusia beriman dengan perspektif harapan. Seseorang yang 

                                                           
60 Rm, Dr. Hubertus Leteng, Pr, dkk (eds.), Op. Cit., hal. 103. 
61 Oktovianus Kosat, Pr, dkk (eds.), Op. Cit., hal. 178. 

 
62 M. Purwatma, Pr, (ed), Op. Cit., hal. 21-22. 
63 Emile Joseph de Smedt, Loc. Cit. 
64 M. Purwatma, Pr, (ed), Op. Cit., hal. 20. 
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memiliki harapan tidak memusatkan perhatiannya pada apa yang diberikan, melainkan 

pada Pemberi, yang akan memberikan apa yang kita butuhkan pada waktunya.”65 

 Imam diharapkan mahir dalam berbagai pengalaman iman, dan dalam masyarakat 

bersikap kritis, terbuka bagi nilai-nilai religius pada agama-agama dan kepercayaan-

kepercayaan lain.66 Sebagai pemimpin rohani, imam menjadi sahabat dan teladan bagi 

kaum beriman,67 dan hendaknya memiliki motivasi untuk mengusahakan kesucian demi 

kelayakan tugas yang diemban untuk menghadirkan Kristus, Kepala dan 

Gembala.68Ekaristi bukan hanya sebatas upacara dan ritus semata, melainkan adalah ciri 

utama hidup nyata Gereja di tengah dunia. Konsili mengatakan: 

Tiada jemaat Kristen dibangun tanpa berakar dan berporos pada perayaan Ekaristi suci.69 

                                                           
65 Rm. Melki Tamelab, Pr, “Sepenggal Kisah di Benlutu (Catatan Tentang UNIO Imam KAK di Wilayah 

TTS)”, dalam SEHATI, Edisi II/XV/2017, (Kupang: Fratres KAK Seminari Tinggi St.Mikhael), hal.58-59. Cf. 

Mgr. John Liku Ada, Membangun Relasi Kristosentris; dalam Harapan dan Cinta dari Uskup Kepada 

Imamnya, (Jakarta: Obor, 2010), hal. 46. 

 
66 M. Purwatma, Pr, (ed), Loc. Cit. 
67 Ibid. 
68 Dr. Edison R. L. Tinambunan O. Carm, Op. Cit., hal. 49. 
69 PO., art. 6. 


