
BAB IV 

KEWAJIBAN JEMAAT KRISTIANI DALAM PEMBINAAN 

PANGGILAN SEBAGAI CALON IMAM MENURUT KANON 233 § 1 KITAB 

HUKUM KANONIK 1983. 

 

4.1 Kesukaran Pokok Yang Menimpa Gereja Dewasa ini  

4.1.1 Dunia Modern Yang Terus Berkembang 

 Perkembangan dunia dewasa ini sedang melewati suatu tahapan baru. Berbagai 

macam perkembangan menciptakan perubahan. Dengan demikian kita sudah dapat bicara 

tentang suatu perubahan sosial dan kultur yang benar, yang juga melanda hidup keagamaan.
1
 

Perkembangan zaman saat ini atau yang lebih dikenal dengan istilah globalisasi, telah 

membuat perubahan yang cukup signifikan di dalam kehidupan manusia. Hal ini bukan saja 

melanda dunia, melainkan juga melanda Gereja. Sikap manusia yang khas sebagai pribadi 

yang sadar akan keberadaannya, telah hancur karena keterikatan pada penemuannya sendiri. 

Dunia seakan-akan mengalami peralihan. Karena peralihan itu maka dalam pembinaan akal 

budi ilmu matematika serta pengetahuan alam, pun ilmu tentang manusia semakin 

diutamakan.
2
 

 Perkembangan dunia yang semakin pesat dengan berbagai penemuan baru, tentunya 

membawa pengaruh bagi seluruh manusia di dunia ini. Perkembangan-perkembangan ini 

tentunya sangat membantu dan mempermudah manusia dalam berbagai hal. Namun, hal ini 

juga merupakan salah satu masalah yang menimpa Gereja dewasa ini. Keterikatan atau 

ketergantungan manusia akan keindahan ciptaan manusia ini, telah kembali mempengaruhi 

manusia sendiri, dan membuat manusia lupa akan panggilan dasarnya untuk hidup bersama 

Allah. Manusia kelihatan seakan-akan lebih menggantungkan diri pada kemampuan 
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pribadinya. Perubahan sepesat itu menimbulkan pertentangan-pertentangan sengit antar 

suku-suku, bahkan antara berbagai lapisan masyarakat serta ketidakseimbangan.
3
 

Berkembangnya ilmu pengetahuan membuat manusia menjadi semakin kritis dan 

akhirnya sampai pada pemikiran-pemikiran kritis akan eksistensi Allah. Manusia berusaha 

mencari tahu keberadaan Tuhan dengan berbagai macam cara. Dan akhirnya manusia juga 

sampai mempertanyakan apakah Allah itu ada atau tidak. Semuanya ini merupakan faktor 

yang mempengaruhi iman manusia akan Allah. Manusia menjadi lupa akan dirinya sebagai 

ciptaan Tuhan. Perubahan-perubahan intelektual dan teknologis telah menyebabkan 

perubahan-perubahan sosial dan spiritual yang mempengaruhi kehidupan segenap bangsa 

secara kolektif dan kehidupan setiap orang-perorangan.
4
 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini juga mempengaruhi pola 

pikir kaum muda termasuk para calon imam. Perkembangan itu sudah merambat masuk 

sampai pada berbagai lapisan masyarakat. Proses globalisasi yang sangat cepat telah 

mempengaruhi dan mengubah perilaku, pola pikir, sikap, gaya hidup, dan kebebasan 

manusia, serta mempunyai beberapa dampak, baik dampak positif, yaitu mempermudah 

manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, maupun dampak negatif, yaitu munculnya 

krisis iman dan krisis moral, perubahan nilai dan budaya setempat, dan menguatnya budaya-

budaya baru yang kurang baik, seperti: hedonisme, konsumerisme, materialisme, 

individualisme, dan budaya instan. Perubahan-perubahan itu sesungguhnya berdampak juga 

atas hidup keagamaan manusia di dunia dewasa ini.
5
 

4.1.2 Pergulatan Generasi Muda Sekarang 
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Saat ini, banyak dari antara orang muda berada dalam pergulatan antara kebingungan 

dan ketegasan dalam membangun komitmen hidup. Pergulatan antara kebebasan dan 

komitmen atau mengikatkan diri. Generasi muda sedemikian terpana oleh wacana kebebasan, 

sehingga komitmen dalam hidup panggilan merupakan hal yang tidak masuk akal. Pergulatan 

yang diakibatkan oleh situasi keluarga, yang semakin tidak kokoh, sehingga menimbulkan 

pergulatan antara landasan hidup yang baik.  Dari segi kejiwaan, generasi muda menghadapi 

tawaran yang keras dan memikat, dari dunia sehingga mereka mengalami pergulatan antara 

yang duniawi dan yang Ilahi. Karena itu mereka cenderung melihat kenyataan hidup secara 

instan, sehingga mereka kehilangan wawasan ke dapan, juga dalam hal makna hidup 

beriman.
6
 

 Banyak orang muda mengalami proses kedewasaan yang semakin lama atau lambat, 

sehingga membawa dampak memberi kesan bahwa mereka suka menunda-nunda. Dari sini 

ada pergulatan penataan hidup berdasarkan nilai hidup berdasarkan roh atau semangat. 

Dengan adanya gerak perubahan dan media komunikasi yang semakin cepat, generasi muda 

mengalami pesatnya perubahan bahasa kehidupan, sehingga mudah kehilangan keteladanan 

hidup. Maka ada pergulatan pemahaman dari kesadaran yang sempit ke kesadaran yang luas. 

Generasi muda menerima gaya hidup yang lebih bersifat maskulin dengan menekankan ratio 

atau pikiran, namun ada pula kerinduan untuk menciptakan gaya hidup feminin, yang 

menekankan kekuatan hati, sebagaimana tampak dalam gerakan sharing, persaudaraan, dan 

persahabatan.
7
 

Berhadapan dengan situasi dunia yang demikian, tentu adanya pengaruh negatif pada 

perkembangan panggilan sebagai pelayan suci. Gereja akan mengalami kemerosotan dalam 
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panggilan. Bila kaum muda yang merupakan harapan dan masa depan Gereja, tidak 

menyadari akan panggilan Tuhan, tentunya Gereja akan kehilangan penerusnya. 

4.1.3 Sedikitnya Panggilan Imam 

Para Bapa Gereja juga mengkhawatirkan masalah-masalah yang menimpa Gereja 

dewasa ini. Mereka menyadari akan bahaya itu. Paus Pius XII dalam  Ajuran Apostolik 

Menti Nostrae menghimbau bahwa jumlah imam baik di daerah-daerah Katolik, maupun di 

daerah-daerah misi, kebanyakan tidak mencukupi untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan 

yang bertubi-tubi.
8
 Sedikitnya panggilan kaum muda untuk menjadi seorang pelayan suci 

atau calon imam merupakan masalah serius yang dapat berdampak pada perkembangan dan 

masa depan Gereja. Perkembangan Gereja bergantung juga pada kaum muda sebagai 

generasi penerus.  

 Calon imam yang juga merupakan kaum muda hendaknya diperhatikan dengan 

sebaik mungkin agar kecenderungan untuk menolak panggilan Tuhan dapat terhindarkan.  

Kurangnya jumlah imam menjadi problem klasik Gereja. “Banyak yang dipanggil, sedikit 

yang menjawab”. Dalam Anjuran Apostolik Menti Nostrae, 23 September 1950, Paus Pius 

XII mengatakan, “…jumlah imam, baik di daerah-daerah Katolik maupun di daerah-daerah 

misi, kebanyakan tidak mencukupi untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang bertubi-

tubi”.
9
  

4.2 Makna Panggilan 

4.2.1 Inisiatif Allah 
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Pada dasarnya, panggilan manusia merupakan suatu tindakan inisiatif Allah dalam diri 

dan kehidupan manusia. Allah memanggil manusia untuk turut mengambil bagian dalam 

keselamatan manusia. Melalui panggilan Allah, manusia dimampukan untuk mewujudkan 

hidup dan perbuatan adikodrati atau rohani, yang tujuannya ialah membiarkan diri ikut serta 

dalam hidup Ilahi.
10

 Panggilan Allah kepada manusia merupakan suatu rahmat cuma-cuma 

yang diberikan Allah dengan cuma-cuma kepada manusia dengan maksud untuk 

menyelamatkan semua orang. Ia menetapkan bahwa Ia akan mengangkat manusia untuk ikut 

serta menghayati hidup Ilahi.
11

 

Allah sendirilah yang memanggil setiap orang untuk ikut mengambil bagian dalam 

karya keselamatan manusia. Kebenaran itu juga disajikan oleh Rasul Paulus, yang 

mengakarkan setiap panggilan dalam pemilihan dalam Kristus sejak kekal, “sebelum dunia 

dijadikan”, “seturut kerelaan kehendak-Nya” (Ef. 1:4-5). Hal itu pulalah yang ditegaskan 

oleh Yesus dalam pengajaran-Nya: “Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang 

memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan 

buah dan buahmu itu tetap” (Yoh. 15:16). Panggilan bukan merupakan ambisi manusia. 

Panggilan Allah merupakan rahmat Allah yang diberikana kepada manusia dengan cuma-

cuma. 

Paus Fransiskus juga menegaskan bahwa dalam hidup panggilan, sesungguhnya Allah 

adalah subyek penuh misteri tindakan memanggil.
12

 Di sini, Allah-lah yang memanggil 

manusia. Allah memanggil manusia karena kasih-Nya akan umat-Nya. Manusia hanya perlu 

untuk menanggapi panggilan Allah itu secara cermat dan penuh iman. Panggilan Allah 
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merupakan keputusan Allah dan keputusan itu tidak dapat digantikan oleh  keputusan 

manusia. 

4.2.2 Tanggapan Insani  

Panggilan Allah kepada manusia merupakan dialog yang tak terungkap antara Allah 

dan manusia. Panggilan merupakan suatu misteri yang tak dapat dijangkau dengan pikiran 

manusiawi manusia. Panggilan Allah merupakan kehendak Allah sendiri. Di sini, manusia 

perlu menanggapi panggilan Allah itu dengan penuh kebebasan. Kebebasan itu hakiki bagi 

panggilan. Semua tergantung pada jawaban manusia. Bila jawaban itu positif, kebebasan itu 

akan nampak sebagai kesetiaan searah diri yang mendalam, persembahan yang 

dikembalikan kepada Dia yang memberikannya, yakni Allah yang memanggil.
13

 Tanggapan 

insani manusia akan panggilan Allah itu merupakan bentuk kasih manusia sebagai ciptaan 

kepada Allah. 

 Panggilan Allah harus ditanggapi dengan hati yang penuh iman. Setiap orang yang 

dipanggil hendaknya menyadari akan hal itu. Untuk menanggapi hal ini, di bagian penutup 

dokumen Pastores Dabo Vobis, Paus Yohanes Paulus II menuliskan pesannya kepada kaum 

muda sebagai berikut:  

“Hendaklah Anda lebih terbuka mendengarkan suara Roh. Hendaklah harapan-harapan besar 

Gereja, bahkan umat manusia, menggema di lubuk hati Anda. Jangan takut membuka budi 

Anda bagi Kristus Tuhan yang memanggil. Nikmatilah pandangan-Nya penuh kasih atas diri 

Anda, dan berilah jawaban Anda penuh semangat kepada Yesus, bila Ia mengundang Anda 

untuk mengikuti-Nya tanpa syarat.”
14

 

1.3 Jenis Panggilan 

Sesungguhnya, panggilan merupakan suatu bentuk kekudusan. Seluruh umat Allah yang 

dihimpun sebagai umat yang “dikuduskan” kepada Allah dan diutus oleh Allah untuk 
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mewartakan “Kabar Sukacita”. Seluruh umat Allah dipanggil untuk kesucian. Konsili suci 

menyatatakan bahwa “semua orang kristen, bagaimana pun, juga status atau corak hidup 

mereka, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup kristen dan kesempurnaan cintakasih.
15

 

Menurut jenisnya, panggilan dibedakan atas dua yakni panggilan umum dan panggilan 

khusus.
16

 

1.3.1 Panggilan Umum 

Panggilan umum untuk kekudusan berakar dalam baptis. Semua jemaat kristiani yang 

adalah Tubuh Mistik Kristus, diikutsertakan dalam tugas perutusan melalui pembabtisan. 

Dengan pembaptisan, mereka menerima Roh Kristus sendiri. Dalam Dia semua orang 

beriman menjadi imamat kudus dan rajawi, mempersembahkan kurban-kurban rohani 

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

dari kegelapan ke dalam cahaya-Nya yang mengagumkan.
17

 Setiap mereka yang melalui 

pembaptisan, diangkat menjadi “anak Allah”. 

Melalui pembaptisan, secara khsus Roh Kudus mewahyukan dan menyalurkan kepada 

kita panggilan dasar, yang ditujukan oleh Bapa kepada setiap orang untuk menjadi kudus. 

Itulah salah satu bukti cinta kasih Allah kepada manusia. Roh Putera menjadikan kita serupa 

dengan Yesus Kristus. Hidup kita dibimbing dan dijiwai oleh Roh Putera menuju kekudusan 

atau kesempurnaan cinta kasih.
18

 Cinta kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh 

Ilahi yang merupakan sumer cinta kasih. 

1.3.2 Panggilan Khusus 
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 Panggilan khusus untuk kekudusan berbeda dengan panggilan umum untuk 

kekudusan. Panggilan umum berdasarkan pada sakramen pembaptisan, sedangkan panggilan 

khusus berdasarkan sakramen Tahbisan. Artiya, perbedaannya terletak pada sakramen yang 

diterima meskipun imam juga menerima sakramen baptis. Dengan sakramen Tahbisan, 

seorang imam diangkat menjadi pelayan yang mempunyai kuasa untuk mempersembahkan 

kurban dan mengampuni dosa-dosa. Para imam yang menerima rahmat tahbisan, dikuduskan 

scarasakramental menyerupai Yesus Kristus sebagai kepala dan Gembala Gereja.
19

 

Konsili suci juga menegaskan bahwa para imam memiliki tugas dan fungsi yang 

berbeda dalam hal pelayanan. Imam merupakan “Pelayan Sabda Allah”. Mereka bertugas 

untuk mewartakan Injil Keselamatan, sebab oleh Sabda Penyelamat, iman dibangkitkan 

dalam hati orang yang tidak percaya dan dipupuk dalam hati mereka yang percaya.
20

 Dengan 

demikian, maka semua jiwa akan diselamatkan karena menerima Dia di dalam hatinya 

masing-masing. Salah satu hal juga yang membedakan antara panggilan umum dan 

panggilan khusus yakni tugas imam sebagai pelayan Sakramen dan Ekaristi.
21

 

Dalam kaitannya dengan ini pula, norma kanon juga menegaskan bahwa hanya 

klerikus dapat memperoleh jabatan-jabatan yang pelaksanaannya menuntut kuasa tahbisan 

atau kuasa kepemimpinan gerejawi.
22

 Artinya bahwa rahmat tahbisan menjadikan seorang 

imam berbeda dengan jemaat lainnya yang tidak menerima rahmat tahbisan suci. Mereka 

adalah pemimpin umat Allah dalam hal iman, karena tugas para imam sebagai pembina 

iman.
23

.  

4.4 Keterlibatan Jemaat Kristiani  
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Berbicara soal pengembangan panggilan sebagai calon imam, tentunya hal ini tak dapat 

dipisahkan dari jemaat kristiani. Jemaat kristiani yang merupakan umat Allah tentunya 

memiliki tanggung jawab tersendiri dalam mengembangkan panggilan itu. Umat Allah atau 

Gereja memiliki perannya tersendiri untuk memajukan panggilan. Pembinaan para calon 

imam termasuk reksa pastoral Gereja terhadap panggilan. Gereja menerima rahmat dan 

tanggung jawab untuk mendampinggi mereka, yang oleh Tuhan dipanggil untuk menjadi 

para pelayan-Nya dalam imamat.
24

 Melalui imamat, para pelayan suci mengambil bagian 

dalam tugas pengudusan. 

Keterlibatan seluruh jemaat kristiani sangat dibutuhkan agar kebutuhan-kebutuhan 

Gereja akan pelayan suci dapat terpenuhi. Pendampingan dari seluruh jemaat kristiani dapat 

membantu pribadi yang terpanggil untuk mengenal rahmat Tuhan dan menanggapinya 

secara sukarela dan penuh kasih.  

4.4.1 Keluarga-Keluarga Kristiani  

Dalam pikiran kita, kata keluarga sering diidentikkan dengan suatu kelompok kecil 

yang terdiri dari ayah,ibu dan saudara-saudara kandung. Keluarga merupakan institusi yang 

paling utama yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangya seorang anak. Keluarga 

merupakan lingkungan primer pertama yang memberikan pengaruh yang sangat penting bagi 

anak. Dalam keluarga, anak belajar norma-norma, serta sikap dan kebiasaan-kebiasaan.
25

 

Keluarga menjadi sekolah pertama bagi seorang anak sebelum melanjutkan pendidikannya 

pada tahap pendidikan formal.  

Dalam keluarga-keluarga kristiani, seorang anak hendaknya diajarkan dengan berbagai 

macam pengetahuan rohani yang berkaitan dengan iman orangtua. Orangtua hendaknya 
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sudah menanamkan hal-hal baik yang berkaitan dengan ciri khas hidup kristiani. Norma 

hukum Gereja dalam dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 menegaskan kewajiban orangtua 

sebagai berikut: 

“Orangtua, karena telah memberi hidup kepada anak-anaknya, terikat kewajiban yang sangat 

berat dan mempunyai hak untuk mendidik mereka; maka dari itu adalah pertama-tama tugas 

orangtua kristiani untuk mengusahakan pendidikan kristiani anak-anak menurut ajaran yang 

diwariskan Gereja.”
26

 

Dalam kaitannya dengan pengembangan panggilan calon imam, keluarga-keluarga 

kristiani sesuai kedudukannya masing-masing mempunyai tanggung jawab penuh dalam 

membina dan mengarahkan calon imam untuk mengenal panggilan sebagai pelayan suci. 

Sangat besarlah sumbangan keluarga-keluarga, yang dijiwai semangat iman dan cinta kasih 

serta ditandai sikap bakti, menjadi bagaikan seminari pertama.
27

 Inilah salah satu tugas dan 

tanggung jawab dari orangtua sebagai basis pendidikan pertama. Salah satu tugas penting 

dari keluarga-keluarga di masa ini adalah menyediakan suatu pendidikan dalam 

pengharapan.
28

 Dalam artian bahwa orangtua mendidik anak-anak yang dipercayakan 

kepada mereka dengan baik agar tidak mudah jatuh dalam pengaruh dunia yang 

menyesatkan. 

 4.4.2 Para Pendidik  

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang amat penting dalam kehidupan manusia. 

Para pendidik yang dimaksudkan di sini yakni mereka yang dipercayakan untuk mendidik 

para calon imam untuk mengenal hakekat panggilan sebagai pelayan suci. Pengenalan calon 

akan panggilan juga bergantung pada para pendidik. Konsili Suci menegaskan bahwa para 

imam dan para pendidik hendaknya sungguh-sungguh berusaha supaya dengan adanya 
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panggilan-panggilan religius yang dipilih dengan tepat dan saksama, Gereja mengalami 

pertumbuhan baru yang benar-benar menjawab kebutuhan-kebutuhan akan pelayan suci.
29

 

Sikap dan perilaku para pendidik hendaknya harus menjadi contoh bagi setiap calon. 

Para pendidik melalui tugasnya yang khas, mendorong dan mendidik mereka yang 

terpanggil untuk mengenal diri dan panggilannya masing-masing. Para pendidik yang juga 

adalah umat kristen hendaknya memahami tugas dan tanggung jawabnya. Peran serta para 

pendidik dalam mendidik para calon imam lebih banyak dilihat di lembaga-lembaga 

seminari misalnya para dosen dan para dewan pembina. Di sini mereka menjalankan 

tugasnya sebagai pendidik dengan tujuan mengantar calon-calon imam ke dalam ajaran 

kudus, dan mendampingi mereka, mengemban tanggung jawab yang istimewa dalam 

pembinaan.
30

 

Dalam kaitannya dengan pendidikan, Konsili suci dalam pernyataan tentang 

pendidikan kristen (Gravissimum Educationis) menegaskan bahwa siapa saja yang 

berwewenang di bidang pendidikan, dengan jiwa yang besar menyumbangkan jerih payah 

mereka di seluruh bidang pendidikan, terutaa dengan maksud agar buah asil pendidikan dan 

pengajaran sebagaimana mestinya selekas mungkin terjangkau oleh siapa pun di seluruh 

dunia.
31

 

4.4.3 Pastor Paroki 

Pastor Paroki merupakan rekan sekerja atau wakil Uskup. Kepadanya diserahkan tugas 

sebagai gembala yang menggembalakan kawanan jiwa-jiwa dalam suatu paroki. Dalam 
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tugas dan tanggung jawabnya sebagai gembala jiwa-jiwa, pastor paroki juga memiliki tugas 

yang satu dan sama pula dengan jemaat kristiani lainnya yakni mengembangkan tunas-tunas 

panggilan di wilayah paroki tempatnya bertugas. Para imam juga bertugas sebagai pembina 

iman, mengusahakan supaya orang beriman masing-masing dibimbing dalam Roh Kudus 

guna menghayati panggilannya sendiri menurut Injil.
32

 

Selain tugas-tugas itu, pastor paroki hendaknya mengusahakan agar terciptanya bibit 

panggilan dalam diri kaum muda.  Ini merupakan salah satu bentuk keikut-sertaan pastor 

paroki dalam mengembangkan Gereja. Meskipun tidak diatur secara khusus dalam norma 

kanon, namun pastor paroki memiliki tanggung jawab untuk menciptakan bibit-bibit 

panggilan dalam paroki tempatnya bertugas, sebagaimana ditegaskan oleh Paus Yohanes 

Paulus II demikian:  

“Pembinaan para calon imam termasuk reksa pastoral Gereja terhadap panggilan. Oleh 

karena itu Gereja sebagai Gereja menjadi jemaat pelaksana. Gereja menerima rahmat dan 

tanggung jawab untuk mendampingi mereka, yang oleh Tuhan dipanggil untuk menjadi para 

pelayan-Nya dalam imamat.”
33

 

 

4.4.4 Para Uskup Diosesan 

 Para Uskup dikenal juga sebagai pengganti Para Rasul. Mereka dipercayakan untuk 

mengambil alih dan melanjutkan tugas para Rasul dalam menggembalakan jemaat Allah 

ketika para Rasul sudah meninggal.
34

 Uskup juga biasa disebut sebagai pemimpin umat di 

Gereja lokal dengan Paus sebagai kepalanya. Seorang Uskup merupakan Gembala Umat 

dalam lingkup Gereja lokal namun memiliki ikatan dengan Gereja universal. 
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Hukum Gereja menegaskan Uskup Diosesan memiliki segala kuasa dalam dirinya 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas penggembalaan yang dipercayakan kepadanya.
35

 

Selain itu, seorang Uskup Diosesan juga memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 

membina panggilan agar kebutuhan akan pelayan suci dapat tercapai. Ia juga dapat 

mendirikan suatu lembaga untuk pembinaan calon imam guna menciptakan pelayan-pelayan 

suci untuk masa depan Gereja karena wakil utama Kristus dalam pembinaan imam ialah 

Uskup.  

Dalam kaitannya dengan peran atau keterlibatan Uskup dalam pengembangan 

panggilan, Paus Yohanes Paulus II menegaskan: 

“Uskup sebagai yang pertama bertanggung jawab atas pembinaan para imam. Hendaklah 

para Uskup menyadari  tanggung jawab mereka yang berat atas pembinaan mereka yang 

telah diserahi tugas mendidik para calon imam.”
36

 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seorang Uskup memiliki peran yang amat 

penting dalam hal pendidikan dan pengembangan tunas-tunas panggilan. Uskup, dengan kuas 

yang diterimanya sebagai Gembala jiwa-jiwa, menyediakan pekerja-pekerja di kebun anggur 

Tuhan. para pekerja itu yang kemudian mengambil bagian dalam tugas Uskup untuk melayani 

umat Allah lainnya. 

4.5 Tugas-tugas Khusus Jemaat Kristiani Menurut Kanon 233 § 1 

Jemaat kristiani adalah semua orang yang melalui pembaptisan diinkorporasikan pada 

Kristus dan dibentuk menjadi umat Allah, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam 

menumbuh-kembangkan tunas-tunas panggilan. Sebagai anggota Kristus yang hidup, semua 

orang beriman, yang melalui Baptis, Penguatan serta Ekaristi disaturagakan dan diserupakan 

dengan Dia, terikat kewajiban untuk menyumbangkan tenaga demi perluasan dan 
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pengembangan Tubuh-Nya, untuk menghantarkan selekas mungkin kepada kepenuhan-Nya 

(Ef 4:13). Dalam norma hukum Gereja, jemaat kristiani berperan sebagai pembina, pengajar 

dan pendukung pertumbuhan panggilan.
37

 Apabila dikaitkan dengan keempat aspek 

pembinaan calon imam di atas, tentu hal ini sedikit sulit untuk dipahami. Namun, dalam 

kenyataannya, meskipun keempat aspek itu tidak dipahami secara mendetail oleh seluruh 

jemaat kristiani di luar lembaga seminari (non formal), tetapi ada pemahaman tersendiri 

yang cukup sederhana.  

Di kalangan keluarga, cenderung muncul anggapan bahwa orang yang masuk seminari 

memiliki watak yang baik, pengetahuan yang memadai, kerohanian matang, dan lain 

sebagainya. Hal ini dapat dimegerti sebagai perwakilan dari aspek-aspek penting dalam 

pembinaan calon imam. Keempat aspek pembinaan calon imam di seminari bertujuan untuk 

meningkatkan mutu atau kualitas calon imam sebagai calon pelayan suci yang matang. 

Tugas-tugas khusus jemaat kristiani dalam kanon ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

4.5.1 Sebagai Pembina  

Pembinaan merupakan salah satu metode untuk meningkatkan dan mengarahkan 

peserta bina menuju suatu arah yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan pengembangan 

panggilan, tentunya diperlukan suatu pembinaan agar seorang calon imam dapat memahami 

hakekat diri dan panggilannya. Dalam hal ini, seluruh jemaat kristiani tanpa terkecuali, 

bersama-sama menciptakan panggilan demi terciptanya pelayan-pelayan suci Gereja. Gereja 

Katolik, melalui Konsili Vatikan II, menyadari betapa penting peran seorang imam. Maka, 

para Bapa Konsili, secara khusus memberikan perhatian pada proses pembinaan para calon 

imam. Bentuk perhatian ini tertuang dalam dekrit tentang pembinaan imam,Optatam Totius.  
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Keempat aspek pembinaan calon imam yang telah ada hendaknya dimengerti dan 

dipahami oleh seluruh jemaat kristiani. Keempat aspek itu bukan hanya mengikat calon 

imam dalam pendidikan formal saja di seminari, melainkan hal itu juga harus diperhatikan 

oleh seluruh jemaat kristiani dan diterapkan dalam kehidupan non formal di luar seminari. 

Aspek-aspek itu juga harus diterapkan dalam kehidupan harian dalam keluarga-keluarga 

kristiani serta lingkugan hidup sekitar agar terciptanya bibit-bibit panggilan. Dalam hal ini, 

seluruh jemaat kristiani memiliki tugas sebagai pembina yang dapat mengarahkan calon 

imam menuju tujuan imamat. Seluruh jemaat kristiani mengemban kewajiban mulia untuk 

berusaha supaya rencana keselamatan Ilahi semakin mencapai semua orang  di segala zaman 

dan di mana-mana.
38

 

4.5.2 Sebagai Pengajar 

Dalam tugasnya sebagai pengajar, seluruh jemaat kristiani, baik kaum klerus, awam 

maupun kaum religius, berperan penting melalui kedudukannya masing-masing dan dengan 

caranya tersendiri mengajar calon imam untuk memahami panggilan kudus sebagai hadiah 

dari Tuhan. Setiap jemaat kristiani yang diangkat menjadi anak Allah melalui pembaptisan, 

memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengajar calon imam dengan berbagai 

pendidikan katolik. Karena pembelajaran dapat juga memberikan kesempatan untuk 

membuka hati dan budi seseorang terhadap misteri dan keajaiban dunia dan alam semesta, 

terhadap kesadaran diri dan pengenalan diri, terhadap tanggung jawab terhadap ciptaan, 

terhadap kemahabesaran Pencipta.
39

 Dengan demikian, calon imam tentunya akan 

menyadari akan pentingnya panggilan untuk menjadi seorang pelayan suci.  
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Dalam kaitannya dengan pembinaan panggilan calon imam, Uskup sebagai pemilik 

lembaga pendidikan calon imam, memiliki tanggung jawab dalam membina umat yang 

dipercayakan kepadanya. Dalam norma kanon ini, ditekankan bahwa para Uskup Diosesan 

yang paling berkepentingan untuk memajukan panggilan, hendaknya mengajar umat yang 

dipercayakan kepadanya tentang pentingnya pelayanan suci dan kebutuhan-kebutuhan akan 

pelayan-pelayan dalam Gereja. Tugas sebagai pengajar dipercayakan kepada para Uskup 

Diosesan.  

4.5.3 Sebagai Pendukung 

Dukungan merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap orang. 

Dukungan bisa menjadi motivasi yang dapat mendorong seseorang untuk terus maju. 

Motivasi merupakan dorongan yang dapat menggerakkan seseorang bertingkah laku, 

dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang 

sesuai dengan dorongan dalam dirinya.
40

 Dan dengan demikian, dukungan dari pihak atau 

kelompok tertentu merupakan salah satu hal yang dapat membantu seseorang dalam 

menapaki hidupnya, 

Dalam kaitannya dengan pengembangan panggilan sebagai seorang calon imam, 

seluruh jemaat kristiani tentunya dapat menjadi pendukung bagi pertumbuhan panggilan 

sebagai pelayan suci. Berbagai dukungan secara konkret dapat kita temukan dalam hidup 

kita sehari-hari misalnya, sebagai contoh: adanya paroki-paroki tertentu yang selalu 

mendoakan para imam dan calon imam; adanya kelompok-kelompok atau pribadi yang 

selalu berkunjung ke lembaga seminari atau lembaga serupa lainnya; adanya para donatur 

yang senantiasa memberikan sumbangan, baik berupa sumbangan moral maupun materiil; 
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dan sebagainya.
41

 Dan dalam kaitanya dengan dukungan, hal-hal yang bersifat rohani 

menjadi hal yang penting. Upaya-upaya bantuan doa, pembinaan melalui pewartaan dan 

katekese, pun dengan memanfaatkan berbagai upaya komunikasi sosial, semuanya untuk 

menjelaskan betapa perlu panggilan imam itu, dan hakikat maupun keluhurannya.
42

 

Sebagai contoh konkret keterlibatan jemaat kristiani bisa kita temukan di berbagai 

tempat, misalnya di Paroki Assumpta di mana pada kelompok umat basisi tertentu diadakan 

doa-doa bagi panggilan dalam doa rosario bersama; adanya pastor paroki yang selalu 

menghimbau agar para seminaris asal parokinya selalu melaporkan diri saat liburan; adanya 

aksi panggilan dari berbagai biara atau tarekat; dan juga adanya seminari menengah atau 

seminari tinggi yang didirikan oleh para Uskup atau Uskup setempat. 

4.6 Urgensi Spiritualitas Imamat 

4.6.1 Makna Spiritualitas Imamat  

Spiritualitas imamat merupakan salah satu cabang ilmu teologi. Spiritualitas berkaitan 

erat dengan hal-hal yang bersifat rohani. Dalam menghadapi situasi dunia sekarang ini, 

spiritualitas imamat sangat penting untuk dipahami dengan baik oleh seluruh jemaat 

kristiani. Imamat tidak hanya sekedar profesi sebagai seorang imam, melainkan juga 

menyangkut cara hidup. Dasar Spiritualitas Imamat adalah pengalaman akan Allah dari 

mereka yang menerima tahbisan imamat.
43

 

Spiritualitas imamat memiliki sekurang-kurangnya tiga makna antara lain: Pertama, 

hubungan yang istimewa antara Imam dengan Allah sendiri. Berkat hubungan yang istimewa 

ini, seorang imam terintegrasi dalam lingkaran suci dan dalam persekutuan intim dengan 

Allah. Bagi seorang imam hubungan yang demikianlah yang merupakan dasar utama dari 
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spiritualitas imamat. Berkat rahmat tahbisan, seorang imam disucikan bagi pelayanan Allah. 

Karena itu bagi seorang rohaniwan, pelayanan terhadap Allah merupakan spiritualitas.
44

 

Dalam hubungannya dengan hidup dan karya seorang imam, spiritualitas imamat terungkap 

dalam pelayanannya dalam Gereja yakni dalam cinta kasih pastoral.
45

 

 Spiritualitas yang sejati adalah yang berpangkal pada Kristus. Identitas spiritualitas 

imamat adalah triniter, maksudnya ialah berdasarkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kendati 

pendasaran utama tampak dalam imamat Kristus, namun tidak mengesampingkan peranan 

Bapa dan Roh Kudus.
46

 Spiritualitas imamat ada dalam Allah Tritunggal. Sehingga segala hal 

yang berkaitan dengan spiritualitas imamat berada dan bersama dengan Allah Tritunggal. 

 Kedua, kontak dengan kehidupan Kristus. Hal ini mau menunjukkan bahwa melalui 

Kristus, Allah mencurahkan kepenuhan hidup rohani ke dalam diri seorang imam. Kristus 

menjadi perantara satu-satunya antara Allah dan manusia. Hanya melalui dan dalam Dia, kita 

boleh sampai kepada Bapa (bdk. Yoh. 14:6-7). Kristus merupakan jalan dan sekaligus arah 

bagi perkembangan kehidupan rohani seorang imam. Hanya dalam kesatuan dengan Kristus 

sebagai kepala Gereja, pelayanan seorang imam dapat berlangsung secara sempurna.
47

 

 Ketiga, bersatu dengan Roh Kudus. Roh Kudus merupakan kekuatan ilahi yang 

memungkinkan adanya relasi sempurna seorang imam dengan Allah melalui Kristus. Imamat 

seorang imam merupakan anugerah rohani dari Roh Kudus. Melalui hubungan yang mesrah 

dengan Roh Kudus, spiritualitas atau hidup rohani seorang imam menjadi pola hidup yang 
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senantiasa dijiwai dan dibimbing oleh Roh menuju kekudusan atau kesempurnaan cinta 

kasih.
48

 

 Perkembangan hidup rohani seorang imam yang dijiwai Roh Kudus akan menuju 

suatu kepenuhan yakni kepada ketenangan dan kedamaian batin. Hal ini  akan sungguh-

sungguh dirasakan apabila terealisir dalam karya dan pola hidupnya yang nyata di tengah 

umat.
49

 Imam yang selalu hidup dalam hal-hal rohani, akan memperoleh ketenangan batin 

dan memiliki relasi yang amat intim dengan Allah Tritunggal. 

4.6.2 Spiritualitas Pusat Hidup Seorang Imam 

 Imam adalah pemimpin rohani.
50

 Kehidupan rohani merupakan dasar hidup dan 

panggilan seorang imam. Spiritualitas imamat menjadi pusat sekaligus sumber kehidupan 

seorang imam sebab segala kegiatan pelayanan dan karya pastoral apa pun selalu berawal dan 

berakar pada Kehidupan rohani.
51

 

 Dalam dunia dewasa ini spiritualitas imamat terasa semakin urgen bagi para imam. 

Hal ini bertolak dari kenyataan bahwa banyak sekali tugas dan tanggung jawab yang harus 

mereka jalankan dengan beragam macam persoalan dan tantangan yang mencemaskan 

banyak orang, sehingga tidak jarang mereka pun terancam bahaya terombang-ambing. 

Mereka kesulitan memperpadukan kehidupan batin dengan kegiatan lahiriah mereka. Maka 

spiritualitas imamatlah yang mampu menghantar dan mengarahkan mereka kepada keutuhan 

hidup. Di sini spiritualitas bukan sekedar menjadi prinsip hidup seorang imam tetapi juga 
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menjadi prinsip pemersatu sekaligus prinsip pengarah dari keseluruhan hidup serta karya 

pastoral seorang imam.
52

 

4.6.3 Imamat Imam Melanjutkan Imamat Kristus 

 Dengan rahmat tahbisan yang diterima, semua imam turut mengambil bagian dalam 

imamat Kristus. Identitas dan misi Kristus sebagai Imam, Nabi dan Raja diteruskan kepada 

mereka berkat tahbisan suci. Rahmat kuasa yang diberikan Allah Bapa kepada Yesus Kristus 

itulah yang kemudian dicurahkan-Nya juga kepada para imam demi mewartakan kerajaan 

Allah.
53

 

 Perlu diakui bahwa dalam menjalankan karya pastoral, seorang imam tidak pernah 

luput dari berbagai macam tantangan dan godaan, rintangan dan bahkan maut. Maka untuk 

menjadi saksi identitas dan melanjutkan misi Kristus, seorang calon imam hendaknya dibina 

secara baik dan benar yakni pertama-tama mulai dari keluarga, kemudian dalam Seminari 

Menengah dan akhirnya di Seminari Tinggi. Tujuan pendidikan seorang calon imam selain 

agar memiliki kematangan dalam bidang jasmani dan rohani tetapi juga agar mereka menjadi 

gembala jiwa yang sejati seturut teladan Kristus.
54

 Menghadapi dunia yang kian berkembang,  

4.7 Tujuan Spiritualitas Imamat Bagi Pembinaan Panggilan  

Sebagaimana sudah dikatakan sebelumnya – pada bab II – mengenai aspek-aspek 

pembinaan calon imam, di sini penulis menyadari bahwa spiritualitas imamat merupakan hal 

yang amat penting. Bukan berarti bahwa hanya aspek rohani yang penting sedangkan aspek 

manusiawi, aspek intelektual dan aspek pastoral tidak penting. Dalam kehidupan seorang 

imam dan calon imam, aspek rohani merupakan dasar kehidupan imam dan calon imam. 
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Dalam hal ini, Paus Yohanes Paulus II dalam hubungannya dengan imamat mengungkapkan 

demikian: 

“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.”
55

 

Spiritualitas imamat menyangkut kodrat seorang imam, maka spiritualitas imamat 

bertujuan untuk memberikan kepada mereka yang tertahbis atau yang akan tertahbis (calon 

imam) kebutuhan untuk memperoleh dan memperdalam pengalaman akan Allah atau yang 

biasa dikenal dengan istilah pengalaman hidup rohani. Spiritualitas menjadi pusat hidup 

seorang imam atau calon imam. 

 Guna menghadapi arus zaman yang kian berkembang dengan menampilkan hal-hal baru 

yang menggiurkan, perlu adanya suatu cara untuk mengontrol hal itu, sehingga manusia 

tidak jatuh dalam pengaruh dunia. Dalam kaitannya dengan pembinaan panggilan sebagai 

calon imam, perkembangan itu dapat mempengaruhi panggilan itu sendiri. Di sini, 

spiritualitas imamat terasa amat penting. Pendalaman iman akan Allah menjadi hal utama. 

Hal-hal yang bersifat rohani harus lebih ditingkatkan. Di sini spiritualitas bukan sekedar 

menjadi prinsip hidup yang harus dimiliki kaum muda untuk menjadi imam kelak  tetapi 

juga menjadi prinsip pemersatu sekaligus prinsip pengarah dari keseluruhan hidup serta 

karya pastoral seorang imam.
56
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