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BAB III 

NORMA-NORMA LITURGI GEREJA KATOLIK 

 

3.1 Gereja 

3.1.1 Pengertian Gereja 

Secara etimologis, kata “Gereja” berasal dari kata bahasa Portugis yaitu 

igreja. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut ecclesia yang merupakan 

transkripsi dari kata bahasa Yunaniekklesia yang berarti “rapat rakyat”, 

“perkumpulan rakyat”, dan dalam konteks keagamaan adalah “perkumpulan 

orang-orang beriman”. Ciri khas rapat atau perkumpulan sebagai ekklesia ini 

adalah bahwa perkumpulannya bukan begitu saja atau kebetulan, melainkan para 

peserta berkumpul karena dipanggil keluar (ek-kalein: dari kalein: memanggil dan 

ek: keluar) dari urusan mereka masing-masing
1
. 

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

menerjemahkan kata Ibrani qahal yang mempunyai arti profan “perkumpulan” di 

mana orang berkumpul untuk kepentingan tertentu; juga mempunyai arti religius 

“umat, jemaat” yang akhirnya berkumpul karena dipanggil oleh firman Allah 

supaya keluar dari antara bangsa-bangsa dan menjadi umat milik YHWH sendiri: 

“qahal YHWH” umat Allah
2
. 

 

                                                             
1
Dr. Nico Syukur Dister, OFM, Teologi Sistematis 2, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hal. 

209. 
2
Ibid. 
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3.1.2 Hak dan Kewajiban Gereja 

3.1.2.1 Gereja Membantu Manusia Menuju Keselamatan 

 Hal ini merupakan tujuan utama Gereja. Gereja tidak memiliki niat untuk 

merampas atau merebut kewajiban-kewajiban pihak lain atau melalaikan 

kewajibannya sendiri, juga tidak mengejar tujuan-tujuan yang asing bagi 

perutusannya. Tugas perutusan ini bermaksud memberi bentuk secara keseluruhan 

pada hak Gereja dan pada saat yang sama, kewajibannya untuk mengembangkan 

sebuah ajaran sosial miliknya sendiri serta mempengaruhi masyarakat dan 

struktur-struktur sosial tersebut, melalui tanggung jawab serta tugas-tugas yang 

dimunculkan oleh ajaran sosial yang dimaksud
3
. 

3.1.2.2 Gereja Berhak Menjadi Guru Bagi Manusia 

 Konsistensi dalam tindakan, memperlihatkan apa yang sepenuhnya 

diyakini seseorang dan tidak cuma terbatas pada hal-hal yang semata-mata 

berhubungan dengan kehidupan menggereja atau hal-hal rohani belaka, tetapi 

melibatkan manusia dalam segenap pengalaman hidupnya dan dalam konteks 

seluruh tanggung jawabnya. Oleh karena itu, manusia harus menanggapi karunia 

keselamatan itu bukan dengan penerimaan separuh, abstrak atau semata-mata 

verbal, melainkan dengan segenap hidupnya dalam setiap relasi yang membentuk 

kehidupan agar tidak ada sesuatupun yang terabaikan, seraya 

                                                             
3
Komisi Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 

dalam: Yosef Maria Florisan, Paul Budi Kleden, Otto Gusti Madung (penerj.), (Maumere: 

Ledalero, 2009), hal. 47. 
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membiarkannyaberada pada sebuah rana profan dan duniawi di mana hal itu tidak 

lagi relevan atau menjadi asing terhadap keselamatan
4
. 

 Karena alasan ini maka ajaran sosial Gereja bukanlah sebuah privilese 

baginya, bukan pula sebuah penyimpangan, kesenangan atau campur tangan 

semata-mata melainkan Gereja berhak mewartakan Injil dalam konteks 

masyarakat guna menjadikan Firman sebagai Injil yang memerdekakan dan 

bergema di tengah keberagaman dunia produksi, kerja, bisnis, keuangan, 

perdagangan, politik, hukum, kebudayaan, komunikasi sosial, di mana manusia 

hidup
5
. 

3.1.2.3 Hak Gereja Sekaligus Merupakan Suatu Kewajiban 

 “Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil” (1 Kor 9:16). 

Peringatan yang dialamatkan St. Paulus kepada dirinya sendiri menggema dalam 

kesadaran Gereja sebagai sebuah panggilan untuk melintasi semua jalan 

evangelisasi, tidak hanya jalan yang mengantar pada kesadaran individual tetapi 

juga jalan yang terarah pada pranata-pranata publik. Di satu pihak, agama tidak 

boleh dibatasi “pada ranah privat semata-mata”, dan di lain pihak, amanat Kristen 

tidak boleh dimerosotkan menjadi keselamatan di seberang dunia belaka yang 

tidak mampu memberi terang bagi keberadaan kita di atas bumi ini
6
. Tipe Gereja 

yang bersifat melayani ini tidak eksklusif dan bahkan tidak terutama bermanfaat 

bagi anggota Gereja sendiri melainkan ditujukan kepada semua orang. Secara 

khusus, Gereja menghidupkan harapan dan aspirasi orang-orang akan Kerajaan 

                                                             
4
Ibid. 

5
Ibid., hal. 48. 

6
Ibid., hal. 49. 
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Allah dan nilai-nilainya. Dengan cara demikian, Gereja memajukan perdamaian 

antarmanusia dan dengan pelbagai cara mengarahkan mereka menuju Kerajaan 

Allah
7
. 

3.1.3 Fungsi-Fungsi Gereja 

Gereja memiliki tiga bagian fungsinya yaitu mengajar segala bangsa, 

menguduskan mereka yang percaya kepada Kristus dan memerintah umat Allah. 

Ketiganya hadir bersamaan dalam Ekaristi, dan semuanya berhubungan langsung 

dengan pujian bagi Allah dan pengudusan manusia. Pelayan-pelayan suci, seperti 

para uskup, imam dan para diakon mempunyai suatu peranan untuk memimpin 

fungsi-fungsi ini, akan tetapi semua umat, karena mereka mengambil bagian 

dalam fungsi imamat, kenabian dan rajawi Kristus dalam baptisan dan krisma, 

juga memiliki peranan tersendiri dalam memenuhi tiga fungsi ini
8
. 

3.1.3.1 Mengajar 

Gereja memiliki hak untuk mewartakan Injil kepada seluruh bangsa, 

memelihara dan memberitakan kebenaran, dan untuk menyatakan prinsip-prinsip 

moral dalam lingkup sosial. Paus dan Kolega para uskup tak dapat salah bila 

mereka menetapkan hal-hal iman atau moral sebagai pernyataan Ilahi. Apa yang 

dimaksudkan dengan kuasa mengajar Gereja sebagai pernyataan Ilahi adalah 

untuk percaya akan keilahian iman katolik. 

                                                             
7
Afra Siauwarjaya, Membangun Gereja Indonesia 1, Model-model Gereja Katekese 

Umat Indonesia, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hal. 45. 
8
 Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr,Pengantar Hukum Gereja (modul) (Kupang: Fakultas 

Filsafat Unwira), hal. 50. 
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 Uskup-uskup adalah guru iman yang autentik dan ajaran-ajaran mereka 

patut mendapat respek religius. Badan para uskup bertanggung jawab untuk 

mewartakaan Injil ke seluruh dunia; tiap-tiap uskup mewartakannya kepada umat 

yang dipercayakan kepada mereka
9
. Para imam dan para daikon juga mempunyai 

kewajiban untuk mewartakan Injil, dan seluruh umat memperhatikan agar 

pewartaan injil berjalan dengan baik seturut tuntunan Kristus. 

3.1.3.2 Menguduskan 

Gereja memenuhi fungsi pengudusannya dengan menanamkan kekudusan 

yang dipercayakan kepadanya khususnya dalam perayaan liturgi, para uskuplah 

yang pertama menjalankan fungsi pengudusan. Mereka adalah penyalur misteri-

misteri Allah dan pendamping-pendamping kehidupan liturgi Gereja partikular 

yang dipercayakan kepada mereka
10

. Para imam ditahbiskan untuk perayaan 

penyembahan ilahi dan pengudusan orang-orang, dan diakon-diakon mengambil 

bagian dalam penyembahan itu
11

. 

 Umat juga mengambil bagian dalam fungsi pengudusan ini, khususnya 

ketika mereka berpartisipasi aktif dalam liturgi
12

. Tujuan utama sakramen-

sakramen adalah bagi pengudusan yang mengisyaratkan keselamatan. Otoritas 

tertinggi Gereja menegaskan dan mengatur perayaan sakramen-sakramen. Doa, 

khususnya ofisi suci, puasa, perbuatan-perbuatan amal dan penghormatan 

terhadap Santa Perawan Maria dan para Kudus juga bertujuan bagi pengudusan. 

                                                             
9
CD. Art. 11 

10
CD. Art. 15 

11
Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr,Op. Cit., hal. 51. 

12
SC. Art. 30 
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3.1.3.3 Memerintah 

Gereja bertugas untuk mengatur umat dalam nama Kristus Gembala, 

sehingga mereka dapat hidup seperti murid-murid-Nya dan mendapatkan 

keselamatan. Gereja memiliki kuasa untuk membangun umat Allah dalam 

kekudusan dan kebenaran. Paus dan Kolega Para Uskup memiliki kuasa penuh 

dan tertinggi dalam Gereja universal
13

. Hukum-hukum dibuat oleh wewenang 

tertinggi dan mewajibkan umat untuk menaati dan menjalankannya. Otoritas 

tertinggi menjalankan otoritas dalam administrasi kepemerintahan umat dengan 

memberikan instruksi-instruksi dan dekrit-dekrit, biasanya melalui kongregasi-

kongregasi kuria Roma. Otoritas tertinggi juga secara normal menjalankan 

otoritas melalui tribunal-tribunal dan setiap umat boleh mengajukan suatu 

persoalan kepada Paus
14

. 

 Meskipun Gereja berada di dunia dan mengusahakan keselamatan bagi 

penduduk dunia, namun dalam hal khusus pemerintahannya tetap mengambil 

jarak dari dunia dan sistem kepemerintahannya. Gereja memiliki hak untuk 

memelihara atau memperhatikan semangat kepemerintahan dan pengutusan 

hierarkinya tanpa campur tangan dari kekuasaan lain apapun di dunia. Seorang 

Uskup dari satu Gereja partikular mempunyai seluruh kekuasaan yang 

sepenuhnya dan sempurna, dan tidak tergantung pemerintah manapun
15

.  

 

                                                             
13

KHK 1983, kan. 336 
14

Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr,Op. Cit., hal. 51. 
15

CD. Art. 19 
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3.1.4 Sifat-Sifat Gereja 

3.1.4.1 Satu 

 Gereja itu satu menurut asalnya
16

. “Pola dan prinsip terluhur misteri itu 

ialah kesatuan Allah tunggal dalam tiga Pribadi, Bapa, Putera dan Roh Kudus”. 

Gereja itu satu menurut pendiri-Nya. “Sebab Putera sendiri yang menjelma … 

telah mendamaikan semua orang dengan Allah, dan mengembalikan kesatuan 

semua orang dalam satu bangsa dan satu tubuh”
17

. Gereja itu satu menurut 

jiwanya. “Roh Kudus yang tinggal di hati umat beriman, dan memenuhi serta 

membimbing seluruh Gereja, menciptakan persekutuan umat beriman yang 

mengagumkan itu, dan sedemikian erat menghimpun mereka sekalian dalam 

Kristus, sehingga menjadi prinsip kesatuan Gereja”
18

. 

3.1.4.2 Kudus 

 Gereja memang bersifat kudus karena ia didirikan oleh Kristus yang 

adalah Allah Putera yang kudus. Tidak dapat dipungkiri bahwa Gereja terdiri dari 

orang-orang berdosa. Namun, Gereja tidak dapat kehilangan kesuciannya, sebab 

Kristus, Putera Allah, yang Bersama Bapa dan Roh dipuji, bahwa hanya Dialah 

kudus, mengasihi Gereja sebagai mempelai-Nya. Kristus menyerahkan diri 

baginya, untuk menguduskannya, dan menyatukannya dengan diri-Nya sebagai 

                                                             
16

Paus Yohane Paulus II (Promulgator), Katekismus Gereja Katolik, dalam P. Herman 

Embuiru, SVD (Penterj.) (Ende: Propinsi Gerejani Ende, 1995), nomor 813. Selanjutnya akan 

disingkat KGK, No. dan diikuti nomornya. 
17

Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral Tentang Gereja di Dunia Dewasa ini, Gaudium 

et Spes, dalam R. Hardawiryana (Penterj.), (Jakarta: Obor, 1993), artikel 78.3. untuk kutipan 

selanjutnya hanya digunakan singkatan GS. Art. dan diikuti nomor artikelnya. 
18

Konsili Vatikan II, Dekrit Tentang Ekumenisme, Unitatis Redintegratio, dalam R. 

Hardawiryana (Penterj.), (Jakarta: Obor, 1993), artikel 2. Untuk kutipan selanjutnya hanya 

digunakan singkatan UR. Art. dan diikuti nomor artikelnya. 
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tubuh-Nya. Ia melimpahinya dengan karunia Roh Kudus
19

. Dengan demikian 

Gereja adalah “umat Allah yang kudus”
20

. 

3.1.4.3 Katolik 

 Sebutan “katolik” secara etimologis berarti umum yang berasal dari kata 

Yunani kath’holon = menyangkut keseluruhan, terarah pada keseluruhan
21

. 

Dengan demikian mau dinyatakan kepada dunia bahwa keselamatan yang ada 

dalam Gereja Katolik bersifat universal atau menjangkau semua orang (yang mau 

percaya kepada Kristus, mengikuti jalan-Nya dan bersatu dengan-Nya). Sifat 

Katolik Gereja menyatakan pula bahwa tawaran keselamatan yang berasal dari 

Allah diperuntukkan bagi semua orang,dan di balik itu pula mengandaikan iman 

dari manusia sebagai tanggapan atas tawaran keselamatan dari Allah itu. Kristus 

dahulu juga telah mengisyaratkan sifat Katolik dari Gereja dalam mengatakan, 

“pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama 

Bapa dan Anak dan Roh Kudus” (Mat 28: 19). 

3.1.4.4 Apostolik 

 Konsekuensi dari sifat kekatolikan Gereja ialah bahwa Gereja mesti pergi 

ke segala penjuru bumi dan mewartakan Injil Tuhan. Konsekuensi itu terurai 

dalam sifat keapostolikan Gereja. Kata “apostolik” sendiri berasal dari kata 

Yunani apostolein yang memiliki kata benda (jamak) apostoloi = Para Rasul
22

. 

Dengan demikian menjadi jelas bahwa sama seperti Kristus telah diutus Bapa ke 

                                                             
19

LG. Art. 39 
20

LG. Art. 12 
21

Dr. Nico Syukur Dister, Op. Cit., hal. 272. 
22

Ibid., hal. 273 
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dalam dunia, kini Ia telah mengutus Gereja (semenjak para rasul) ke tengah dunia 

untuk mewartakan Injil-Nya dan membawa keselamatan yang datang dari Allah 

melalui Putera-Nya yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus (bdk. Yoh 17: 18). 

3.2 Liturgi 

3.2.1 Pengertian Liturgi 

Secara etimologis, kata liturgi (bahasa Latin: liturgia) berasal dari bahasa 

Yunani leitourgia. Kata leitourgia terbentuk dari akar kata benda ergon, yang 

berarti karya, dan leitos, yang merupakan kata sifat untuk kata benda laos (bangsa 

atau rakyat). Secara harafiah, leitourgia berarti karya atau pelayanan yang 

dibaktikan bagi kepentingan bangsa. Kata leitourgia berarti karya publik, yakni 

pelayanan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam masyarakat Yunani kuno, kata 

leitourgia dimaksudkan untuk menunjuk kerja bakti atau kerja pelayanan yang 

tidak dibayar, iuran atau sumbangan dari warga masyarakat yang kaya, dan pajak 

untuk masyarakat atau negara. Dari sisi asal usul sejarah istilah ini, kata leitourgia 

pertama-tama justru memiliki arti profan-politis, dan bukan arti kultis 

sebagaimana biasa kita pahami sekarang ini. Sejak abad ke-4 SM, pemakaian kata 

leitourgia diperluas, yakni untuk menyebut berbagai macam karya pelayanan
23

. 

 Liturgi adalah perayaan misteri karya keselamatan Allah dalam Kristus, 

yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus, Sang Imam Agung, bersama Gereja-Nya di 

dalam ikatan Roh Kudus
24

. Liturgi adalah suatu ungkapan hidup. Liturgi 

dipandang sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus; di situ, lewat tanda-

                                                             
23

Rm. Dr. Emanuel Martasudjita, Pr,Liturgi: Pengantar untuk Studi dan Praksis Liturgi, 

Op. Cit., hal. 15 
24

Ibid., hal. 22. 
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tanda lahiriah, diungkapkan dan dihasilkan pengudusan manusia, masing-masing 

menurut caranya sendiri, dan juga dilaksanakan kebaktian umum seutuhnya oleh 

Tubuh Mistik Yesus Kristus, yakni oleh Kepala dan anggota-anggota-Nya
25

. 

3.2.2 Struktur Liturgi 

3.2.2.1 Dialogis: Katabatis-Anabatis 

Perayaan liturgi merupakan sebuah peristiwa perjumpaan antara Allah dan 

manusia. Perjumpaan Allah dan manusia pada perayaan liturgi Gereja ini tentu 

saja berlangsung melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Liturgi sebagai 

peristiwa perjumpaan menunjuk dimensi komunikasi dalam liturgi. Komunikasi 

terjadi antara dua pihak, yang dalam liturgi adalah Allah dan manusia. 

Perjumpaan dan komunikasi antara Allah dan manusia dalam liturgi itu terjadi 

secara dialogal. Dengan kata lain, liturgi memiliki struktur dialogis. Dalam 

pertemuan itu, Allah menawarkan diri dan kasih Trinitaris-Nya agar manusia 

memperoleh kesempatan dan kemungkinan untuk berperanserta dalam hidup 

Allah. 

Dalam struktur liturgi, dimensi Allah yang menawarkan diri itu disebut 

segi katabatis (dari bahasa Yunani katabatis= gerak menurun). Aspek katabatis 

merupakan gerak menurun (dari Allah ke manusia). Terhadap tawaran Allah yang 

menguduskan umat-Nya itu, manusia menanggapi dengan memuji dan 

memuliakan Allah. Inilah segi anabatis (dari Bahasa Yunani anabatis= gerak 

naik). Aspek anabatis menunjuk gerakan dari pihak manusia kepada Allah, saat 

                                                             
25

Bosco Da Cunha, O. Carm, Teologi Liturgi Dalam Hidup Gereja, (Malang: Dioma, 

2003), hal. 8. 
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manusia memuji dan memuliakan Allah sebagai tanggapan atas tindakan 

penyelamatan Allah yang telah lebih dahulu dianugerahkan
26

. 

3.2.2.2 Anamnesis 

Perayaan liturgi merupakan perayaan misteri kehadiran karya keselamatan 

Allah melalui Kristus. Misteri karya keselamatan Allah yang berpuncak pada 

wafat dan kebangkitan Kristus itu dirayakan dan dihadirkan dalam liturgi. 

Peristiwa perayaan dan penghadiran tersebut dilaksanakan menurut struktur 

anamnese atau pengenangan. Pengenangan (Yunani: anamnese; Latin: memoria; 

Ibrani: zikkaron) bukan sekadar berarti tindakan mengingat-ingat secara subjektif 

dan rasional, melainkan suatu penghadiran tindakan keselamatan Allah dari masa 

lampau pada masa kini secara objektif dan nyata dalam perspektif masa depan. 

Dalam pengertian biblis, anamnese bukan sekadar tindakan mengingat-ingat 

secara intelektual saja, melainkan in action, artinya dihadirkan sungguh secara hic 

et nunc (di sini dan kini)
27

. 

3.2.2.3 Epiklese 

 Struktur anamnese di atas sama sekali tidak dapat dipisahkan dari struktur 

epiklese. Secara liturgis, epiklese berarti seruan permohonan kepada Allah agar 

mencurahkan Roh Kudus. Istilah epiklese ini berasal dari bahasa Yunani epiklesis 

(= memanggil sesuatu atau seruan atas sesuatu). Dengan epiklese didoakan agar 

Allah berkenan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menyucikan atau menguduskan 

suatu pribadi atau barang/benda tertentu. Liturgi memiliki struktur epiklesis sebab 

                                                             
26

Rm. Dr. Emanuel Martasudjita, Pr,Liturgi: Pengantar untuk Studi dan Praksis Liturgi, 

Op. cit., hal. 119-120. 
27

Ibid., hal. 122. 
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dalam liturgi Allah sendiri dipandang sebagai sumber pengudusan dan yang 

mampu melaksanakan pengudusan
28

. 

3.2.2.4 Simbolis 

 Setiap perayaan liturgi selalu bersruktur simbolis, artinya menggunakan 

simbol-simbol. Ada tiga alasan, mengapa liturgi berstruktur simbolis. Pertama, 

Misteri Yesus Kristus menyatakan kepada kita bahwa Allah mau menjadi 

manusia, tinggal di antara kita, mengalami dan menghidupi semua kemanusiaan 

kita dengan segala segi dan dimensinya, termasuk budaya, dan bahkan menebus 

kemanusiaan kita. Kedua, manusia sendiri tidak dapat melepaskan diri dari 

simbol. Manusia adalah makhluk simbolis. Apa yang dikenakan, apa yang 

dilakukan, apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan oleh manusia selalu bersifat 

simbolis. 

Bahasa yang kita gunakan untuk merangkai pikiran atau perkataan sudah 

merupakan simbol-simbol. Maka, perayaan liturgi sungguh-sungguh berciri 

simbolis karena dilaksanakan oleh manusia yang dari dirinya makhluk simbolis. 

Ketiga, perjumpaan kita dengan Allah pada perayaan liturgi Gereja belum 

berlangsung dari muka ke muka, melainkan masih dalam gambaran atau menurut 

istilah Santo Paulus, “dalam cermin”. Dalam pengertian bahwa keselamatan Allah 

masih kita alami dalam cermin atau gambaran itulah misteri penebusan yang kita 

rayakan, kitaalami dalam bentuk simbol. Namun, melalui simbol-simbol liturgi itu 

kita berpartisipasi dalam misteri karya penebusan Kristus yang dihadirkan
29

. 

 

                                                             
28

Ibid., hal. 125. 
29

Ibid., hal. 127. 
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3.2.3 Pelayan dan Petugas Liturgi 

 Pelayan liturgi (minister, liturgical minister) merupakan sebutan yang 

umum dan lazim untuk mereka yang melayani perayaan liturgi. Pelayan liturgi ini 

dapat mencakup pelayan tertahbis (uskup, imam, diakon) ataupun pelayan tak 

tertahbis (awam). Umumnya pelayan sakramen-sakramen Gereja adalah orang-

orang tertahbis kecuali pelayan sakramen perkawinan yang justru adalah masing-

masing mempelai itu sendiri dan pelayan sakramen baptis darurat. Sakramen 

baptis darurat dapat diterimakan atau dilayani oleh siapa saja, bahkan oleh orang 

yang belum dibaptis sekalipun asalkan mempunyai kehendak untuk melakukan 

apa yang dibuat oleh Gereja
30

. 

Para pelayan liturgi utama ialah orang-orang yang menerima tahbisan suci, 

yakni uskup, imam, dan daikon. Orang-orang tertahbis inilah yang disebut 

kelompok klerus dan hierarki. Kata klerus sendiri berasal dari bahasa Yunani 

kleros yang arti aslinya undian (dadu) atau ruang (Mrk 15:24; Kis 1:26), yang 

sejak abad ke-2 memperoleh makna pelayan Gereja yang resmi
31

. Tingkatan 

hierarki Uskup, Imam, Diakon yang begitu jelas seperti yang dikenal sekarang 

belum terjadi pada masa Gereja Perdana. Tetapi menjelang akhir abad pertama 

dan pada abad ke-2 sudah ada pengakuan umum mengenai tingkatan hierarki 

Uskup, Imam dan Diakon. Sejak Gereja Perdana, orang-orang ditahbiskan melalui 

penumpangan tangan dan doa. 

 Selain pelayan liturgi, dikenal juga istilah petugas liturgi yang menunjuk 

orang-orang (khususnya, awam) yang berpartisipasi dalam pelayanan perayaan 
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liturgi melalui tugas-tugas pelayanan tertentu. Petugas liturgi ini dibedakan dari 

pelayan liturgi yang utama. Berkat gerakan pembaruan liturgi pada pertengahan 

pertama abad ke-20 dan khususnya Konsili Vatikan II, pelayanan liturgi menjadi 

urusan seluruh umat beriman karena disadari bahwa seluruh Tubuh Mistik Yesus 

Kristus, yakni Kristus dan Gereja-Nya adalah pelaksana perayaan liturgi. Kini 

peran awan ataupun umat pada umumnya dipandang sangat penting dan tak 

terpisahkan dari para pelayan tertahbis dalam perayaan liturgi Gereja
32

. 

Para petugas liturgi lainnya turut membantu pelayan tertahbis dalam 

pelaksanaan tugas pengudusan umat. Para petugas liturgi ini diperlukan bukan 

karena pertama-tama soal kekurangan imam atau perlunya tenaga untuk 

membantu pelayan tertahbis, melainkan berdasarkan imamat umum yang diterima 

orang beriman untuk berpartisipasi dalam tugas imamat Yesus Kristus, yaitu 

mewartakan, menguduskan dan menggembalakan. Selain itu, hakikat liturgi 

memang menuntut partisipasi penuh, sadar, dan aktif dari umat beriman
33

. 

3.2.4 Liturgi Sebagai Puncak dan Sumber Kehidupan Gereja 

Liturgi itu adalah puncak yang dituju oleh kegiatan Gereja, dan serta-

merta sumber segala daya kekuatannya. Sebab usaha-usaha kerasulan mempunyai 

tujuan ini: supaya semua orang melalui iman dan baptis menjadi putra-putra 

Allah, berhimpun menjadi satu, meluhurkan Allah di tengah Gereja, ikut serta 

dalam kurban, dan menyantap perjamuan Tuhan
34

. 
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Di lain pihak, liturgi sendiri mendorong umat beriman, supaya sesudah 

dipuaskan dengan “sakramen-sakramen Paskah” menjadi “sehati-sejiwa dalam 

kasih”. Liturgi berdoa, supaya “mereka mengamalkan dalam hidup sehari-hari apa 

yang mereka peroleh dalam iman”. Adapun pembaharuan perjanjian Tuhan 

dengan manusia dalam Ekaristi menarik dan mengobarkan Umat beriman dalam 

cinta kasih Kristus yang membara. Jadi dari Liturgi, terutama dari Ekaristi, 

bagaikan dari sumber, mengalirlah rahmat kepada kita, dan dengan hasil guna 

yang amat besar diperoleh pengudusan manusia dan pemuliaan Allah dalam 

Kristus, tujuan semua karya Gereja lainnya
35

. 

3.3 Norma 

3.3.1 Pengertian Norma 

Norma berasal dari bahasa Belanda “norm”, yang artinya patokan, 

pedoman, atau pokok kaidah. Norma adalah kaidah yang menjadi sebuah 

petunjuk, pedoman untuk seseorang dalam bertindak, serta bertingkah laku dalam 

kehidupan di lingkungan masyarakat. Ada juga pendapat lain yang mengatakan 

bahwa norma berasal dari kata bahasa Latin “mos”, yang merupakan bentuk 

jamak dari kata mores, yang memiliki arti tata kelakuan, adat istiadat,atau 

kebiasaan
36

. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, “norma” diartikan sebagai 

peraturan atau ketentuan yang secara resmi dikukuhkan oleh penguasa atau 

pemerintah, yang dianggap mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai 
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sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat 

diterima
37

. Dengan adanya norma, semua kegiatan yang ada di dalam kehidupan 

manusia secara sadar atau tidak sadar telah diatur dan harus dipatuhi oleh semua 

orang. Hidup yang berjalan selaras dengan norma-norma yang ada akan sangat 

menjamin suatu kehidupan yang lebih baik, damai, sejahtera, aman, sentosa dan 

makmur. 

Norma merupakan bentuk nyata dari beberapa nilai sosial di dalam 

kehidupan masyarakat yang berbudaya, yang mempunyai aturan-aturan, serta 

berbagai kaidah, baik itu tertulis ataupun tidak. Norma-norma tersebut akan 

mengatur kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.  

3.3.2 Fungsi Norma 

Dalam kehidupan bermasyarakat, norma memiliki beberapa fungsi antara 

lain: Pertama,sebagai suatu pedoman atau aturan hidup untuk seluruh masyarakat 

di wilayah tertentu.Kedua, dapat memberikan keteraturan dan stabilitas dalam 

kehidupan bermasyarakat.Ketiga, dapat menciptakan suasana yang 

tertib.Keempat, fungsi norma yang merupakan wujud konkret terhadap berbagai 

nilai di masyarakat.Kelima, mengikat seluruh warga masyarakat, karena fungsi 

norma disertai dengan adanya sanksi bagi yang melanggar.Keenam, merupakan 

skala atau standar dari seluruh kategori tingkah laku masyarakat.Ketujuh, 

memberikan batasan yaitu berupa larangan atau perintah dalam berperilaku dan 

bertindak.Kedelapan,memaksa individu dalam menyesuaikan diri dan beradaptasi 
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dengan norma-norma yang berlaku yang ada dalam masyarakat serta menyerap 

nilai-nilai yang diharapkan
38

. 

Di dalam fungsi norma tersebut terkandung beberapa petunjuk dan aturan 

kehidupan tentang benar dan salah, yang harus ditaati warga masyarakat.Fungsi 

norma mempunyai kekuatan yang mengikat serta memaksa pihak lain untuk 

mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Terbentuknya norma karena didasari oleh 

kebutuhan untuk menciptakan hubungan yang serasi, harmonis, dan selaras di 

antara warga masyarakat
39

. 

3.4 Norma-Norma Liturgi Gereja Katolik 

Dari beberapa pengertian di atas, norma-norma liturgi Gereja Katolik 

dapat dimengerti sebagai pedoman,ketentuan dan peraturan yang mengatur umat 

beriman Kristiani dalam perayaan-perayaan liturgis Gereja. Norma-norma liturgi 

membantu melindungi perayaan-perayaan suci gerejawi (khususnya Ekaristi) dari 

bahaya penambahan atau pengurangan yang beresiko membuat perayaan tersebut 

tidak valid. Norma-norma liturgi dan ketentuan hukumnya mengatur secara 

konkret dan praktis apa yang menjadi roh keyakinan iman Gereja akan misteri 

Ekaristi, sebagaimana diajarkan oleh Kitab Suci dan Magisterium Gereja 

sepanjang masa.Semua norma liturgi sebenarnya ingin memperjuangkan dan 

melindungi keagungan dan kekudusan Ekaristi Mahakudus, karunia Tuhan, 

sumber dan puncak hidup seluruh Gereja, dan mau menjamin kehadiran misteri 

penebusan Yesus Kristus dalam Perayaan Ekaristi Suci. Norma-norma liturgi 
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akhirnya memperjuangkan agar perayaan iman tersebut benar-benar menjadi 

perayaan misteri penebusan Kristus yang membawa dan menganugerahkan 

keselamatan kepada umat manusia
40

. 

 Adapun norma-norma liturgi Gereja Katolik yang dimaksud di sini 

merujuk kepada norma yang mengatur diri manusia dengan segala indra seperti; 

mendengarkan, melihat, menyentuh, merasakan dan membau. Dari segi tata 

geraknya seperti; berdiri, duduk, berlutut dan membungkuk, meniarap, tangan 

terkatup, terangkat, dan terentang, menebah dada. Ada pula norma liturgi yang 

mengatur peralatan liturgi seperti; air, roti dan anggur, minyak, api dan terang, 

garam dan abu, dupa dan bahan wangi-wangian. Norma lain yang menjadi latar 

dan menyentuh semua unsur liturgi seperti tata warna liturgi, tata busana, tata 

ruang, tata waktu, tata suara musik liturgi, dan bahasa liturgi yang menjadi bagian 

dari proses komunikasi yang menjadi salah satu medium penting perjumpaan 

umat beriman dengan Tuhan
41

. 

Di dalam Liturgi terdapat unsur yang tidak dapat diubah karena ditetapkan 

oleh Allah, maupun ada unsur-unsur yang dapat berubah, yang di sepanjang masa 

dapat atau bahkan harus mengalami perubahan, sekiranya mungkin telah disusupi 

hal-hal yang kurang serasi dengan inti hakikat Liturgi sendiri, atau sudah menjadi 

kurang cocok. Adapun dalam pembaharuan itu naskah-naskah dan upacara-

upacara harus diatur sedemikian rupa sehingga lebih jelas mengungkapkan hal-hal 

Kudus yang dilambangkan. Dengan demikian umat Kristiani sedapat mungkin 
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menangkapnya dengan mudah, dan dapat ikut serta dalam perayaan secara penuh, 

aktif, dan dengan cara yang khas bagi jemaat. 

Meskipun liturgi suci terutama merupakan ibadat kepada keagungan ilahi, 

namun mencakup banyak pengajaran juga bagi umat beriman. Hendaknya 

upacara-upacara bersifat sederhana namun luhur, singkat, jelas, tanpa 

pengulangan-pengulangan yang tiada gunanya. Hendaknya disesuaikan dengan 

daya tangkap umat beriman, dan pada umumnya jangan sampai memerlukan 

banyak penjelasan
42

. 
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