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Amalkasih Darah Mulia di Indonesia.
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MOTTO

”Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul atas nama-Ku,
di situ Aku ada di tengah-tengah mereka”.

(Mat 18:20)
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ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “PENGAMPUNAN DAN KERJA SAMA
SEBAGAI KEKUATAN DALAM UPAYA MEMBANGUN HIDUP
BERKOMUNITAS SUSTER-SUSTER AMALKASIH DARAH MULIA
MELALUI KATEKESE”. Judul ini dipilih berdasarkan kebutuhan akan
pemahaman dan penghayatan serta perwujudan yang benar dan utuh dalam
membangun hidup berkomunitas berdasarkan spiritualitas kongregasi yang tidak
terlepas dari pengarahan Gereja dengan mengutamakan semangat mengampuni
dan bekerja sama sebagai pokok perhatian yang dialami bersama sebagai
komunitas.
Komunitas religius Suster-suster Amalkasih Darah Mulia dipanggil dan
dipersatukan oleh Tuhan. Komunitas Suster-suster Amalkasih Darah Mulia
memiliki anggota yang berbeda-beda latar belakang asal usul budaya, karakter,
watak dan lain-lain. Perbedaan ini dalam hidup berkomunitas seringkali
menimbulkan konflik, pertentangan dan ketidakcocokan, oleh karena itu persoalan
mendasar skripsi ini adalah sejauh mana para suster Amalkasih Darah Mulia
menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Berkaitan dengan hal ini, penulis
merumuskan pemikiran sebagai berikut: pentingnya belajar dan mendalami serta
menghayati hidup berkomunitas berdasarkan spiritualitas Amalkasih Darah Mulia
yang tidak terlepas dari pengarahan Gereja, sehingga komunitas menjadi tanda
kekuatan untuk memberi kesaksian dan kekuatan untuk kerasulan.
Untuk menegaskan pemikiran di atas, penulis menggunakan pendekatan
deskriptif berdasarkan studi kepustakaan yaitu mempelajari apa yang muncul
dalam dokumen-dokumen Gerejawi dan juga dokumen-dokumen kongregasi
Suster-suster Amalkasih Darah Mulia. Dari hasil studi ini, penulis menyimpulkan
bahwa komunitas Suster-suster Amalkasih Darah Mulia penting meningkatkan
semangat mengampuni dan bekerja sama dalam membangun hidup berkomunitas.
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ABSTRACT

The title of this thesis is "FORGIVING AND WORKING
TOGETHER AS A POWER TO BUILD UP COMMUNITY LIFE IN THE
SISTER-SISTER CHARITY OF
PRECIOUS BLOOD THROUGH
CATECESIS". This title is chosen based on the need for understanding and
appreciation and realization of a true and complete in building community life
based on spirituality of the congregation who cannot be separated from the
direction of the Church by emphasizing the spirit of forgiving and working
together as a principal concern experienced together as a community.
Religious community of Charity of the Precious Blood Sisters is called
and united by God. Community of the Sisters Charity of the Precious Blood has
members different cultural background and character, character and so on. This
difference in community life often lead to conflicts, contradictions and
discrepancies, and therefore the fundamental problems of this thesis is the extent
to which the sisters Charity of the Precious Blood accept the differences that exist.
In this regard, the author formulates in idea as follows; the importance of learning
and exploring, and appreciating the Charity of the Precious Blood community life
based on spirituality that cannot be separated from the direction of the Church, so
that the community be a sign of strength to give testimony and strength for the
apostolate.
To assert that mind idea above, the author uses a descriptive approach
based on literature study that is studying what appears in ecclesiastical documents
and also the documents of the Congregation of the Sisters Charity of the Precious
Blood. From the results this study, the authors conclude that the community the
Sisters Charity of the Precious Blood is important to increase the spirit of
forgiving and working together in building community life.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Perkembangan dunia dan teknologi yang semakin maju mempengaruhi setiap
segi kehidupan manusia dalam bersosialisasi dengan orang lain. Keadaan dunia
yang semakin maju ini juga membuat semakin banyak orang meninggalkan nilainilai kehidupan manusia yang mendasar. Banyak orang berjuang mencari
kepuasan diri dengan berbagai cara antara lain dengan tidak memperhitungkan
sesama yang hidup di sekitarnya. Sikap iri hati, ingin menang sendiri, dendam
tidak mau tahu dan tidak percaya mewarnai kehidupan jaman ini. Suara hati
nurani sebagai suara Allah tidak didengarkan, karena hati manusia dipenuhi
dengan keinginan-keinginan yang harus cepat dipenuhi. Orang tidak mengingat
keadaan dirinya di dunia ini apalagi diri orang lain.
Perkembangan dunia semacam ini dapat masuk dan mempengaruhi kehidupan
komunitas religius. Nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan dan dijunjung tinggi
dapat dengan mudah sedikit demi sedikit pudar. Dunia dipandang sebagai dunia
kerja dan mereka menjalani seluruh hidupnya dengan bekerja. Hidup komunitas
dijalani begitu saja tanpa memperhatikan satu sama lain. Tugas yang diemban
dirasakan sebagai tujuan hidup mereka sehingga kejenuhan dan kebosanan
semakin lama merongrong hidup mereka. Hidup rohani yang kering membuat hati
mereka terasa kering, cepat marah, mudah tersinggung, merasa tidak
diperhitungkan, tersingkir dan merasa tidak diterima.
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Hidup bersama dalam bentuk apapun merupakan hal yang sangat biasa karena
pada umumnya setiap orang melaksanakannya. Hidup bersama ini dapat
terlaksana di dalam hidup keluarga, sekolah, masyarakat dan hidup biara. Dalam
hidup bersama bila setiap orang berusaha untuk beradaptasi dengan orang lain
maka cita-cita bersama dapat tercapai.
Hidup bersama dalam sebuah komunitas merupakan salah satu ciri utama
hidup religius yang harus terus-menerus diperjuangkan. Berhasil tidaknya hidup
bersama dalam komunitas akan menentukan juga penghayatan religius seseorang
karena secara nyata komunitas merupakan tempat untuk mengungkapkan secara
konkret penghayatan hidup religius.
Kita berkumpul karena terdorong oleh cita-cita yang sama, oleh karena itu
berkat kekuatan Roh Kudus kita akan saling mengilhami untuk mengambil
sikap hidup yang sungguh-sungguh kristiani untuk hidup berdasarkan iman
harapan dan cinta kasih, untuk mengabdikan hidup penuh cinta kasih kepada
Gereja dan dunia tertapi terutama juga yang satu kepada yang lain (Konst, art.
60).
Kongregasi Suster-suster Amalkasih Darah Mulia, adalah salah satu bentuk
persekutuan hidup religius yang diakui oleh Gereja. Di dalam persekutuan ini,
setiap anggota tinggal dalam suatu komunitas untuk mewujudkan harapan dan
cita-cita bersama. Semua anggota diharapkan dapat berkembang menjadi pribadi
yang matang dewasa dan mandiri dengan demikian semakin mampu
mengaktualisasikan dirinya sebagai religius dalam kongregasi ADM.
Komunitas religius ADM dipersatukan atas panggilan Tuhan dan bukan
karena mereka mempunyai kecocokan, kesukaan dan hobi yang sama. Dengan
demikian komunitas memiliki anggota komunitas yang beraneka ragam asal usul
budaya, karakter, watak dan sifat yang dalam hidup bersama dalam komunitas
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dapat terjadi gesekan-gesekan, konflik, pertentangan dan ketidakcocokan.
Perbedaan asal usul setiap anggota membawa dan membentuk kepribadian yang
berbeda pula. Kebiasaaan, cara berpikir karakter dan daya nalar yang berbeda
sangat dipengaruhi oleh latar belakang dan asal usul yang dimiliki. Oleh karena
panggilan dan cita-cita yang sama, mereka berkumpul untuk membentuk
persaudaraan sejati dalam komunitas religius. Dalam hal ini perbedaan bukanlah
merupakan penghambat terlaksananya hidup bersama, namun sebaliknya
perbedaan itu dihayati sebagai kekayaan dalam hidup bersama yang dapat
menyatukan satu sama lain dengan saling membantu dan melengkapi. Meskipun
demikian perbedaan itu dirasakan sebagai kendala yang menghambat terwujudnya
hidup bersama. Hal ini perlu disadari kembali bahwa Tuhan sendirilah yang telah
mengumpulkan, maka setiap anggota harus rela untuk hidup bersama. Segala
kesulitan harus dicari dan diperjuangkan jalan pemecahannya, ketidakcocokan
bukan suatu alasan untuk tidak mau hidup bersama. Di sinilah diperlukan sikap
saling mengampuni dan bekerja sama yang mendalam dari setiap anggota
komunitas untuk memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi. “Bila kita
hanya menerima setiap saudari kita sendiri atau yang kita senangi di mana
keunggulan kita?” setiap dari anggota komunitas secara sadar atau tidak sadar
pernah dalam hidupnya mempunyai kesalahan dan kekurangan yang dapat
menjengkelkan dan menyakitkan anggota lain. Setiap anggota juga dapat jatuh
dalam perbuatan yang tidak terpuji tetapi semua harus dapat diterima apa adanya
dan diampuni kesalahannya. Hasil kapitel provinsi Indonesia 2005 merumuskan
visi dan misi persekutuan religius ADM sebagai berikut: “Komunitas Amalkasih
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Darah Mulia sebagai komunitas formatif yang membangun kerja sama sebagai
kesaksian kasih, mendasarkan hidupnya pada spiritualitas Darah Mulia dengan
hidup sehati sejiwa, menghayati hidup berdasarkan kekuatan Salib bersama Yesus
dan mengembangkan kecakapan hati” (Suster-suster ADM, 2005: 16).
Pada umumnya anggota suster ADM telah berusaha menghayati hidup
bersama dalam komunitas sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Masingmasing anggota mempunyai kekhasan dan cara penghayatan hidup yang berbeda.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena latar belakang
pendidikan dan kebudayaan yang berbeda. Menurut pengamatan, latar belakang
pendidikan dan kebudayaan menyebabkan daya usaha penghayatan yang berbeda
juga, walaupun memiliki spiritualitas yang sama, misalnya sikap anggota dalam
komunitas bagaimana ia berusaha membangun persaudaraan dan sejauhmana ia
mempunyai kesadaran memiliki dan dimiliki komunitas.
Berdasarkan kenyataan bahwa usaha membangun hidup bersama dalam
persekutuan religius ADM, mengalami banyak perkembangan dan juga
kemunduran. Banyak anggota yang kurang mampu menangkap secara benar
maksud hidup bersama sesuai dengan konstitusi kongregasi. Hal mengenai hidup
bersama dapat diterima dan dimengerti sebagai pengetahuan saja dan belum
sampai pada penghayatan secara konkret. Demikian pula pertumbuhan dan
pemahaman akan ajaran Gereja yang minim berhadapan dengan kenyataan hidup
di dunia ini, sementara undangan Gereja dan spiritualitas menuntut pentingnya
kehadiran yang memberi kesaksian oleh karena itu dibutuhkan semangat
penghayatan yang sungguh kuat dalam pengertian dan praksis. Hambatan dan
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kesulitan lain juga karena anggota kurang terbuka akan sesuatu yang baru, sulit
mengembangkan diri dan mudah

puas dengan apa yang telah dimiliki. Ada

anggota juga yang mengalami pertumbuhan emosi yang kurang seimbang
sehinggga terbentuk pribadi yang pecah, hidup rohani yang kurang mendalam,
mudah minder, perasaan takut yang tak beralasan, merasa diri paling benar,
mudah marah dan kasar, terlalu bangga akan keberhasilan untuk memahami dan
menerima sesama. Dalam hal ini konstitusi ADM menyatakan:
Kebersatuan dan kerukunan kita ingin kita nyatakan dengan saling membantu
bila mengalami kesulitan, saling memahami dan saling mempercayai, saling
memberikan peluang bagi gerak hidup dengan mengambil bagian dalam suka
duka sesama, dengan kesanggupan untuk mendengarkan, dengan kesanggupan
untuk berkorban dengan kejujuran dan memperhatikan pekerjaan kita masingmasing. Cita-cita ini menuntut dari kita masing-masing suatu penghayatan
iman yang dewasa, sikap hidup yang bersahaja, kesetiakawanan yang tulus
dan pengabdian yang gembira (Konst, art. 62-63).
Kesadaran dipanggil bersama-sama oleh Tuhan menjadi dasar hidup bersama
bagi persekutuan religius ADM. Karakter dan sifat pribadi yang berbeda dalam
hidup bersama dapat mengalami berbagai pertentangan dan ketidakcocokan harus
selalu diperjuangkan untuk mewujudkan panggilan hidup bersama secara nyata
dalam kesatuan dan kebersamaan. Panggilan yang satu itulah cinta kasih Allah
telah menyatukan dan mengumpulkan orang-orang pilihan-Nya dalam satu
komunitas.
Komunitas dihayati sebagai tempat berpijak yang konkret, untuk dapat
menghayati panggilan hidup religius. Hidup bersama merupakan hidup
persekutuan orang-orang yang sanggup dan rela untuk saling membantu
menopang, menghibur dan memberi motivasi serta kritikan yang didasari oleh
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cinta kasih. Semangat ini sangat ditekankan dalam persekutuan hidup religius
ADM. Dalam Konst, art 2 dan 14 menyatakan:
Tuhan memanggil kita semua kepada kongregasi ini, ialah kongregasi Sustersuter Amalkasih Darah Mulia. Karena kita dipanggil oleh Kristus, maka kita
mengikat diri seumur hidup kepada Tuhan serta komunitas biara. Dalam
ikatan yang merupakan ungkapan kemerdekaan kita yang paling mulia ini, kita
bersandar pada kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Karunia ini yang merupakan
ikatan yang membebaskan, tetapi menjadi suatu tugas yang setiap hari harus
kita wujudkan secara nyata.
Anggota komunitas dipanggil untuk membangun hidup bersama belajar saling
mengenal dan mencintai satu sama lain, bukan pertama-tama karena telah
mencintai tetapi karena dipanggil dan disatukan oleh Allah untuk hidup bersama
dalam satu komunitas. Dukungan yang paling mendasar dan dibutuhkan adalah
kasih dan perhatian. Kasih dan perhatian dapat diwujudkan dalam bentuk apapun,
dengan harapan agar satu sama lain dapat mendukung, saling merindukan dan
saling mendoakan walaupun tidak setiap saat setiap anggota dapat berkumpul
bersama. Dengan demikian komunitas dapat menjadi tempat berlindung dan
menyenangkan serta menggembirakan, memberikan kekuatan dan semangat untuk
menjalankan tugas perutusan. Konsili Vatikan kedua dalam dekrit Perfectae
Caritatis tentang pembaharuan dan penyesuaian hidup religius artikel 15
menegaskan; ”sebagai anggota Kristus para religius hendaknya dalam pergaulan
persaudaraan bersaing dalam saling memberi hormat (Rm 12:10), sambil saling
menanggung beban mereka (Gal 6:2). Sebab berkat cinta kasih Allah yang karena
Roh Kudus telah dicurahkan kepada hati mereka (Rm 3:14)”.
Setiap anggota yang ingin menyerahkan seluruh hidupnya dalam komunitas
harus memahami realitas hidup yang ada. Realitas hidup ini merupakan dinamika
dan tempat seseorang mengembangkan dan membangun hidup bersama karena
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hidup bersama dalam komunitas bukan hanya sekedar kebersamaan secara
manusiawi tetapi kebersamaan yang dibina atas cinta kasih dan kehadiran Allah
sendiri.
Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa kecenderungan
pada umumnya banyak orang lebih memilih hidup bersama yang mudah, yang
cocok dan disenangi, yang dapat membuat berkomunikasi dengan baik, akrab dan
lancar. Bila ada seseorang yang dirasa tidak cocok orang cenderung untuk
menolak dan menyingkirkan. Ada baiknya kelompok persaudaraan religius ADM
mencoba untuk merefleksikan inti dasar persaudaraan religius tentang hidup
berkomunitas. Salah satu inti dasarnya adalah bahwa setiap dari semua anggota
komunitas, tinggal atas dasar panggilan yang sama yaitu panggilan Tuhan sendiri
dan bukan karena kesukaan, kecocokan hati, hobi yang sama. Tuhan telah
memilih dan menyatukan orang-orang yang berbeda kerakter, watak, maupun
sifatnya untuk hidup bersama dalam satu komunitas.
Bertitik tolak dari keprihatinan-keprihatinan sebagai anggota tarekat dalam hal
ini hidup berkomunitas, penulis tergerak untuk menanggapinya dengan
mempelajari visi dan misi kongregasi, makna serta tujuan hidup bersama
sebagaimana yang dicita-citakan tarekat yakni membangun hidup bersama yang
senantiasa dikobarkan oleh api cinta kasih Kristus tersalib dan perayaaan Ekaristi
sebagai dasar hidup bersama, sehingga seluruh anggota bersatu hati untuk
mewujudkan komunitas yang senantiasa disemangati oleh cinta kasih, kemurahan
hati, kerja sama dan pengampunan. Sumbangan penulis ini diungkapkan dengan
studi penulisan skripsi: PENGAMPUNAN DAN KERJA SAMA SEBAGAI

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
8
KEKUATAN DALAM UPAYA MEMBANGUN HIDUP BERKOMUNITAS
SUSTER-SUSTER

AMALKASIH

DARAH

MULIA

MELALUI

KATEKESE.

B. Rumusan Permasalahan
1. Bagaimana pemahaman dan penghayatan para suster ADM akan hidup
berkomunitas berdasarkan spiritualitas ADM yang tidak terlepas dari
pengarahan Gereja?
2. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh para suster ADM dalam mewujudkan
hidup berkomunitas berdasarkan Spiritualitas ADM ?
3. Mengapa pengampunan dan kerja sama penting untuk mewujudkan
komunitas?

C. Tujuan Penulisan
1. Membantu para Suster ADM dalam memahami dan menghayati hidup
berkomunitas berdasarkan spiritualitas ADM yang tidak terlepas dari
pengarahan Gereja.
2. Membantu para Suster ADM untuk melihat secara jernih faktor-faktor
pendukung bagi para Suster ADM dalam upaya

mewujudkan hidup

bersama dalam komunitas berdasarkan spiritualitas kongregasi.
3. Membantu para Suster ADM untuk mengetahui dan mendalami
spiritualitas

kongregasi

dalam

meningkatkan

penghayatan

hidup
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berdasarkan cita-cita dan harapan kongregasi berdasarkan pengampunan
dan kerja sama.

D. Manfaat Penulisan
1. Memberikan masukan bagi para Suster ADM dalam upaya menghayati
dan membangun hidup bersama dalam komunitas berdasarkan spiritualitas
kongregasi, yang tidak terlepas dari pengarahan Gereja.
2. Memberikan gagasan-gagasan baru bagi para Suster ADM dalam upaya
mewujudkan penghayatan hidup bersama dalam komunitas berdasarkan
harapan dan cita-cita kongregasi.
3. Mengembangkan kreativitas penulis dan sumbangan gagasan pemikiran
kepada kongregasi dalam upaya membangun hidup bersama dalam
komunitas sebagaimana yang dicita-citakan.

E. Metode Penulisan
Metode penulisan yang digunakan penulis adalah menggunakan pendekatan
deskriptif berdasarkan studi kepustakaan yaitu mempelajari apa yang muncul
dalam dokumen-dokumen Gerejawi dan juga dokumen-dokumen kongregasi
Suster-suster Amalkasih Darah Mulia yakni konstitusi, spiritualitas kongregasi
dan mendialogkannya dengan studi pustaka berdasarkan apa yang muncul dalam
dokumen-dokumen Gerejawi, menginterpretasikannya dan mengambil maknanya
untuk membangun hidup berkomunitas ADM.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10
F. Sistematika Penulisan
PENGAMPUNAN DAN KERJA SAMA SEBAGAI KEKUATAN
DALAM UPAYA MEMBANGUN HIDUP BERKOMUNITAS SUSTERSUSTER AMALKASIH DARAH MULIA MELALUI KATEKESE adalah
judul skripsi yang disusun penulis. Judul skripsi ini dijabarkan dalam lima bagian
yaitu:
Bab I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yaitu:
bagian pertama adalah latar belakang penulisan yang memuat unsur idealnya dan
aktual yang menjadi alasan bagi penulis untuk memilih judul ini. Pada bagian
kedua diuraikan tentang identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah adalah
kesenjangan yang terjadi antara yang sesungguhnya terjadi dengan yang idealnya.
Bagian ketiga adalah pembatasan masalah yang menjelaskan tentang batasan
penulisan. Bagian keempat adalah rumusan masalah. Pada bagian ini penulis
mencoba untuk merumuskan permasalahan yang ada dalam bentuk kalimat tanya
berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas. Bagian kelima adalah
tujuan penulisan yang mengungkapkan tentang kegunaan dari judul yang akan
didalami melalui studi pustaka. Bagian keenam adalah manfaat penulisan, sedang
bagian ketujuh adalah metode penulisan yang digunakan.
Bab II memaparkan gambaran komunitas religius ADM berhadapan dengan
undangan Gereja. Gambaran komunitas ini dibagi menjadi tiga (3) pokok
pemikiran yang meliputi; bagian pertama pengertian komunitas religius, latar
belakang terbentuknya komunitas religius, tujuan terbentuknya komunitas, modelmodel komunitas religius yang terdiri dari komunitas tradisional, komunitas
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sosial-psikologis, komunitas pelayanan, komunitas kesaksian hidup, komunitas
kesaksian sabda, komunitas rohaniah dan komunitas pneumatis. Bagian kedua
undangan dari Gereja untuk hidup berkomunitas yang meliputi; undangan Kitab
Hukum Kanonik, undangan Lumen Gentium, undangan Vita Consecrata,
undangan Novo Millennio Ineunte terdiri dari hidup bakti sebagai ragi, hidup bakti
sebagai sekolah komunio. Bagian ketiga komunitas menurut kongregasi Sustersuster ADM yang meliputi; sejarah berdirinya kongregasi Suster-suster ADM,
komunitas religius Suster-suster ADM berdasar konstitusi, dinamika hidup
komunitas Suster-suster ADM, kembali pada kharisma dalam menjawab
undangan Gereja.
Bab III membicarakan tentang mengampuni dan bekerja sama sebagai
kekuatan dalam membangun hidup berkomunitas meliputi beberapa pokok, bagian
pertama mengampuni terdiri dari arti pengampunan, tahap-tahap pengampunan
yakni tahap menerima rasa sakit, tahap rasa salah, tahap korban, tahap marah,
tahap keutuhan. Pengampunan dalam komunitas religius secara umum,
pengampunan dalam komunitas Suster-suster ADM, bagian kedua kerja sama
yang terdiri dari arti kerja sama, tujuan kerja sama, kerja sama dalam Gereja yang
mencakup persatuan dan kerja sama dengan para uskup, persatuan dan kerja sama
dengan kaum awam, persatuan dan kerja sama dengan lembaga lain yang
berkemauan baik. Kerja sama dalam komunitas Suster-suster ADM. Bagian ketiga
gambaran komunitas religius pengampun dan kerja sama yang terbagi dalam
kenyataan sehari-hari, konflik sebagai pergulatan salib, mengampuni, berdamai
dan bekerja sama.
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Bab IV memaparkan sumbangan katekese yang dapat digunakan oleh para
suster ADM untuk meningkatkan pembinaan iman dalam membangun hidup
berkomunitas dengan saling mengampuni dan bekerja sama. Dengan katekese ini
diharapkan tumbuh kesadaran baru dalam usaha membangun hidup bekomunitas
dengan saling mengampuni dan bekerja sama berdasarkan spiritualitas kongregasi.
Adapun pokok-pokok bagiannya yakni gambaran umum katekese meliputi;
pengertian katekese, tujuan katekese, isi katekese, tugas katekese dan unsur-unsur
katekese. Pemilihan model katekese yang sesuai untuk membangun hidup
berkomunitas dan pokok-pokok katekese yang perlu dikembangkan usulan
program katekese.
Pada bab V merumuskan kesimpulan dari pembahasan skripsi dan saran yang
perlu dalam usaha membangun hidup berkomunitas yang mengampuni dan
bekerja sama yang lebih baik.
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BAB II
KOMUNITAS RELIGIUS AMALKASIH DARAH MULIA
BERHADAPAN DENGAN UNDANGAN GEREJA

A. Pengertian Komunitas Religius
Komunitas religius pada dasarnya merupakan komunitas rohaniah. Orangorang yang ada di dalamnya diikat oleh panggilan Allah. Allah sendirilah yang
telah mempertemukan untuk hidup bersama dalam komunitas. Yesus Kristus
menjadi saudara sulung, dan Roh Kudus menjadi jiwa komunitas. Komunitas
religius disebut komunitas hidup bakti. Di dalam komunitas hidup bakti para
anggota membangun persekutuan religus dengan maksud ingin membaktikan
seluruh hidupnya kepada Tuhan dan sesama. Setiap komunitas hidup bakti
dibangun atas dasar semangat, kharisma dan latar belakang sosial budaya yang
berbeda namun disatukan oleh satu cita-cita atau tujuan yang sama. Komunitas
religius muncul dari insiatif orang-orang yang bermaksud membaktikan diri
secara penuh kepada Allah dan sesama (VC, art. 72).
Komunitas religius bukan “keluarga” karena anggota komunitas bukan anakanak dari orang tua yang sama. Relasi bukan kakak dan adik sekandung, pembesar
bukan ayah atau ibu (biarpun memakai nama moeder atau pater). Dalam
komunitas biara orang mempunyai kamar sendiri-sendiri, di rumah tidak.
Komunitas religius “bukan kelompok teman akrab”, sehinggga hubungan dalam
komunitas tidak dibuat-buat. Persahabatan dengan 30 atau 40 orang itu tidak
mungkin terjadi karena hubungan dalam komunitas tidak seperti kawan atau
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sahabat

karib.

Komunitas

religius

bukan

“perusahaan”,

dimana

orang

berhubungan hanya untuk bekerja saja, selain itu masing-masing mempunyai
tugasnnya sendiri. Komunitas religius juga bukan “tentara”, yang ditentukan dari
atas menurut kebutuhan negara. Biarpun anggota religius harus taat kepada
pimpinan. Namun ketaatan anggota komunitas tidak sama dengan ketaatan tentara
(Jacobs, 1985: 112-113).
Hidup berkomunitas sebagai kebersamaan harus mengungkapkan cita-cita
religius masing-masing anggota. Hidup setiap anggota komunitas harus
dinyatakan dalam kebersamaan. Komunitas berarti membangun dunia sendiri
dalam kebersamaan; artinya membangun dunia sendiri sambil membangun dunia
orang lain (Jacobs, 1985: 114).
Komunitas religius merupakan pertemuan hidup, di mana usaha perorangan
untuk melaksanakan panggilan seturut kharisma khusus dihadapkan dengan tugas
pengabdian sehari-hari yang ditunaikan terhadap sesama.
Komunitas religius sebagai kesatuan di tengah-tengah umat Allah dapat
menjadi pusat samadi, pusat liturgi atau pusat pemeliharaan dan bimbingan
rohani. Komunitas dapat menjadi sumber ilmu kebudayaan dan pendidikan
sumber cinta kasih dan pengorbanan basis operasi bagi kesatuan gerak cepat di
bidang sosial, komunikasi, evangelisasi dan pembangunan.
Komunitas dapat juga hidup sebagai kesatuan yang memikirkan, memimpin
dan merencanakan serta mengatur kehidupan kongregasi ataupun Gereja. Dalam
semuanya itu komunitas religius hanya dapat berfungsi bila ia menempatkan diri
pada tingkatan rohani, di mana ia bersatu dengan Kristus, bekerja digerakkan oleh
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Roh Kudus yang adalah Roh Allah yang bekerja menyemangati Gereje (Soenarjo,
1971: 8).

1. Latar Belakang Terbentuknya Komunitas Religius
Tumbuhnya Komunitas religius berawal dari adanya kerinduan dari orangorang untuk menemukan Tuhan dalam suatu keheningan. Mereka memilih padang
gurun sebagai satu-satunya tempat yang dapat memberikan keheningan yang
diharapkan. Mereka pergi meninggalkan segala-galanya. Cara hidup semacam ini
pertama kali ada pada abad ke 3 dan ke 4 di Mesir dan Palestina.
Para pertapa inilah yang pertama kali membentuk hidup berkomunitas,
walaupun pada awalnya mereka hidup sendiri-sendiri di padang gurun. Mereka
pergi ke padang gurun atas inisiatif sendiri. Tujuannya adalah untuk bertapa.
Namun selanjutnya muncul kesadaran untuk mencari Tuhan. Dalam mencari
Tuhan dibutuhkan kesetiaan, pertobatan, matiraga dan bantuan orang lain.
Kehadiran orang lain dapat meneguhkan, membimbing dan memberikan
pengarahan dalam hidup rohani. Pada saat itu mereka mulai merasakan
pentingnya seorang guru atau pemimpin diantara para pertapa. Peminat pertapa
berkembang pesat, mereka berdatangan dan menginap di pondok sang guru.
Setelah itu muncul kelompok-kelompok pria dan wanita yang mengarahkan dan
mengatur hidup mereka. Dalam kelompok ini dibentuk beberapa peraturan untuk
mengatur hidup bersama misalnya; aturan kerja, aturan doa dan sebagainya.
Peraturan itu ada karena ada aturan yang mendesak yang diperlukan dalam hidup
bersama. Aturan-aturan itu dibuat untuk membantu setiap anggota agar dapat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16
bekerja dan berdoa dengan lebih teratur dan semakin menemukan Tuhan.
Soenarjo mengatakan: ”peraturan timbul dari bawah, didesak oleh keperluan
sehari-hari yang dijalani bersama oleh sekian banyak orang dan cita-cita rohani
berkobar pada permulaan tetapi mungkin menjadi kacau dan suram bila
dilaksanakan tanpa susunan yang nyata” (Soenarja: 1971: 6). Peraturan disusun
oleh para pertapa kemudian dibukukan sebagai pedoman hidup mereka. Pada
zaman St. Benediktus tahun 486-547 cara hidup ini mulai mendapat bentuknya
secara teratur. Pada zaman ini komunitas dipimpin oleh seorang pemimpin yang
bernama Abbas. Abbas memegang peranan penting dalam komunitas. Peraturanperaturan sehari-hari dalam komunitas dipegang oleh Abbas. Peraturan tersebut
meliputi kediaman, bangun tidur, pakaian, makan, ofisi (officium divinum), doa,
lectio divina, pekerjaan tangan (opera manulia) matiraga, hirarki dalam biara
maupun pendidikan para calon (Soenarjo, 1971: 6).
Kelompok St. Benediktus memulai hidup membiara dengan tiga prasetia.
Pertama adalah kaul pertobatan (conversion vitae) maksudnya seumur hidup
bertobat dan hanya untuk Tuhan. Kedua adalah ketetapan tempat (votum
stabilitatis) maksudnya mengikatkan diri pada komunitas tertentu seumur hidup
tinggal dalam tempat dan komunitas yang sama. Ketiga adalah ketaatan;
maksudnya taat pada pimpinan komunitas yang diakui sebagai pemimpin rohani.
Kemudian muncul bentuk hidup membiara yang berkeliling memberitakan
Injil. Bentuk hidup membiara seperti ini dirintis oleh ordo Fransiskan tahun 11821226 dan Dominikan tahun 1170-1221. Bentuk kehidupan ini memberikan unsur
baru dalam hidup berkomunitas. Mereka tidak tinggal menetap dalam biara
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melainkan berkeliling mengembara dan mewartakan cintakasih Tuhan melalui
pewartaan sabda-Nya. Mereka tidak terikat pada satu tempat, berpindah-pindah
menurut kebutuhan dan kepentingan kerasulan. Kerasulan sangat menekankan
persaudaraan yang tulus hidup bersama dalam satu hati, jiwa dan satu semangat
dan satu tujuan. Sebab kerasulan yang dilaksanakan merupakan kerasulan
bersama. Bentuk hidup membiara ini mempertahankan aturan-aturan hidup
bersama seperti; ofisi, matiraga, kedisiplinan, peraturan hierarki. Peraturan ada di
tangan pembesar. Kelekatan ketat pada biara dalam hidup dan kerja tak biasa
ditinggalkan. Walaupun ada kesempatan untuk berkarya di luar biara membuat
kesepakatan yang menuntut agar semua anggota dapat menjalankan. Hidup rohani
sangat ditekankan agar dapat memberikan kesuburan dalam berkarya.
Pada perkembangan selanjutnya ordo Jesuit membuka babak baru
penghayatan hidup religius. Ordo ini memiliki corak yang lain yakni tidak ada
ofisi bersama. Ordo pengikut Ignatius ini membentuk “komunitas merasul”, yaitu
komunitas

yang

terbuka

demi

kepentingan

kerasulan.

Kekuatan

cinta

mempersatukan semua anggota dalam satu tujuan pengabdian untuk menghamba
kepada Kristus. Ordo Jesuit tidak menekankan ofisi bersama, latihan meditasi
bersama atau doa, melainkan lebih menekankan pertemuan keluarga dalam makan
dan rekreasi bersama (Soenarja: 1971: 7).

2. Tujuan Terbentuknya Komunitas Religius
Tujuan hidup religius tidak terbatas pada suatu peniruan lahiriah, tetapi agar
mereka semakin akrab, dekat dan dipersatukan dengan Kristus yakni dengan
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hidup seperti dengan hidup Kristus. Kemudian dengan persatuan mesra dan akrab
dengan Kristus mereka bersatu dengan Allah. Keakraban hidup dengan Allah,
mengarahkan untuk hidup seperti yang dikehendaki Allah. Dalam hal ini dokumen
konsili vatikan II menegaskan: ”Tujuan hidup religius pertama-tama yakni supaya
para anggota mengikuti Kristus dan dipersatukan dengan Allah melalui
pengikhraran nasehat Injil” (PC, art. 2.).
Mengikuti Yesus secara radikal artinya hidup seluruhnya demi Kerajaan
Allah, tidak saja meninggalkan harta milik, anak, isteri serta orang tua tetapi juga
menyangkal diri sendiri, memanggul salib, mempertaruhkan nyawa demi
Kerajaan Allah (Ladjar, 1983: 12). Dengan kata lain tujuan hidup religius adalah
hidup dengan meletakan diri sepenuh-penuhnya kepada Kristus dan menjadi
senasib dengan-Nya demi Kerajaan Allah.
Komunitas merupakan tempat untuk mempraktekan dan mewujudkan hidup
religius, yang mencakup praktek penghayatan ketiga nasehat Injil. Dengan kata
lain tujuan terbentuknya komunitas religius adalah supaya para religius dapat
memperbaharui dan memperkembangkan hidup rohaninya secara terus-menerus,
karena komunitas dapat memberikan suasana dan kemungkinan bagi setiap
anggota religius untuk membaharui hidup, semakin mengenal, akrab dengan Allah
dalam putera-Nya (Darminta, 1981: 32).

3. Model-model Komunitas Religius
Untuk memperoleh gambaran yang memadai tentang penghayatan hidup
berkomunitas, orang perlu mempunyai gambaran yang jelas tentang bentuk atau
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model hidup berkomunitas di mana ia berada. Kata model atau bentuk di sini
dimaksudkan suatu penekanan aspek tertentu untuk menghayati hidup
berkomunitas secara keseluruhan. Beberapa model hidup komunitas religius
berdasarkan segi penghayatan, sikap maupun pendekatan terhadap hidup
komunitas meliputi; komunitas rasuli atau zaman para rasul (Kis 2:41-47; 4:3237), dan komunitas rasul yang berjalan mengikuti Yesus merasul (Luk 9:1-6;
10:1-12).
Komunitas rasuli atau zaman para rasul (Kis 2:41-47; 4:32-37), komunitas
umat kristen di Yerusalem; bersifat komunitas koinonia di mana setiap anggota
menghayati hidup bersama, memecahkan roti bersama, membagi milik, sehingga
tidak ada orang yang merasa berkekurangan. Komunitas ini merelakan milik dan
harta pribadi demi kepentingan bersama. Komunitas kesatuan, satu hati satu jiwa
sebagai pujian kepada Allah. Komunitas inilah yang menjadi inspirasi dasar bagi
kongregasi religius monastik. Komunitas merupakan sarana penghayatan
kemiskinan dalam persaudaraan.
Komunitas rasul yang berjalan mengikuti Yesus merasul (Luk 9:1-6; 10:1-12).
Komunitas ini merupakan kelompok murid yang dipanggil untuk hidup bersama
dengan Yesus dalam perjalanan Yesus mewartakan Kerajaan Allah. Kelompok ini
hidup dalam kemiskinan sebagai orang yang selalu berjalan dalam merasul, dan
tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, selalu pergi dari tempat yang satu ke
tempat yang lain (Mrk 1:38-39) kebersamaan lebih tertuju untuk merasul. Cara
hidup mereka ialah hidup yang selalu siap untuk diutus dan pergi. Kerasulan
mereka diikat dan dipersatukan oleh Yesus dan kuasa Yesus yang diberikan
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kepada mereka. Kemiskinan dan ketaatan dilihat sebagai tali kesatuan dalam
perjalanan perutusan mereka. Komunitas ini merupakan inspirasi dasar bagi para
religius yang muncul pada abad XII dan XIII dan dipertajam oleh kelompok
religius yang muncul pada abad XV dan XVI dan abad-abad sesudahnya
(Darminta, 1983: 90).
Ciri-ciri dari komunitas yang disebutkan di atas ini memberikan bantuan untuk
menemukan model penghayatan konkret yang sesuai dengan tuntutan hidup
kristiani. Adapun ciri komunitas kristiani antara lain; doa bersama dan
persaudaraan (Kis 2:46; 4:32; 14:22), pewartaan sabda melalui kotbah (Kis 2:14;
3:12), milik demi kepentingan bersama digerakkan oleh Roh Kudus (Kis 4:32-35),
mengadakan keputusan bersama digerakkan oleh Roh Kudus (Kis 1:15; 15:1-41),
mengadakan keputusan bersama, mujizat dan penyembuhan (Kis 2:4; 5:16).
Berdasarkan kesaksian hidup komunitas para rasul, maka dapat dilihat beberapa
model hidup komunitas dengan ciri-ciri hidup berkomunitas di mana orang itu
berada dan hidup meliputi; komunitas tradisional, komunitas sosial-psikologis,
komunitas pelayanan, komunitas kesaksian hidup, komunitas kesaksian sabda,
komunitas rohaniah dan komunitas pneumatis (Darminta, 1981: 11-20).

a. Komunitas Tradisional
Dalam komunitas ini tempat tinggal sebagai pusat dari komunitas, kehadiran
secara fisik merupakan tuntutan bagi setiap anggota. Komunitas menyediakan
setiap kebutuhan anggota. Komunitas menekankan adanya makan bersama,
rekreasi bersama dan doa bersama. Doa pada dasarnya sangat penting dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21
hidup yakni sebagai sarana untuk memupuk rasa kebersamaaan dalam komunitas.
Komunitas cenderung untuk mempunyai karya apostolat yang satu dan sama.
Keanekaragaman karya dialami sebagai gangguan hidup bersama keyakinan dasar
hidup bersama berarti hidup dalam komunitas. Tujuannya adalah untuk
mempermudah pelaksanaan hidup komunitas supaya dapat berdoa, bekerja dan
hidup bersama dalam damai dan melaksanakan karya Kerajaan Allah (Darminta
1981: 14-15).

b. Komunitas Sosial-Psikologis
Dalam komunitas ini pribadi menduduki peranan penting. Yang menjadi
perhatian utama adalah perkembangan dan pertumbuhan masing-masing pribadi.
Doa bersama dirasakan sebagai suatu dukungan atau tantangan dalam membantu
pribadi masing-masing untuk tumbuh dan berkembang. Doa bersama dihayati
sebagai suatu bantuan bagi pribadi masing-masing demi pertumbuhan dalam
mengikuti visi dan anugerah-anugerahnya serta untuk bertahan hidup pada saatsaat sukar. Faktor penentu untuk mengadakan keputusan adalah bagaimana
komunitas dapat membantu anggota untuk merealisasikan potensi hidupnya
sebagai seorang religius. Perubahan diterima sebagai proses pertumbuhan yang
normal. Pembinaan diarahkan untuk membantu masing- masing pribadi agar dapat
menemukan, memperkembangkan dan mengarahkan bakat-bakat yang dimiliki.
Keyakinan dasar komunitas ini ialah melayani kebutuhan masing-masing anggota
(Darminta, 1981: 15).
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c. Komunitas Pelayanan
Dalam komunitas ini tempat tidaklah menjadi penting bagi mereka.
Perjumpaan dan kebersamaan dalam hidup bersama juga kurang dipentingkan.
Pelayanan kepada masyarakat luas sangat diutamakan sehingga pelayanan keluar
sangat diharapkan karena ini merupakan tugas pelayanan. Doa bersama jarang
dilakukan hanya pada kesempatan-kesempatan tertentu saja banyak waktu untuk
doa pribadi. Keanekaragaman

dalam kerasulan dapat diterima namun ada

pembatasannya. Faktor yang cukup untuk mengambil keputusan ialah bagaimana
keputusan ini akan memberikan kesiapsiagaan dan efisiensi dalam pelayanan bagi
orang lain? Perubahan dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan masyarakat yang
dilayani. Yang menjadi keyakinan dasar ialah bahwa komunitas merupakan
bagian dari anggota untuk melayani anggota masyarakat yang lebih luas.
Komitmen kepada pelayanan kerasulan merupakan kriterium untuk mengadakan
evaluasi dan refleksi pribadi. Didasarkan pula atas harapan untuk membangun
dunia yang lebih baik, di mana manusia dapat hidup dengan lebih merdeka, adil
dan manusiawi (Darminta, 1981: 16-17).

d. Komunitas Kesaksian Hidup
Komunitas ini menekankan cara dan penghayatan hidup sebagai kesaksian
hidup berkomunitas kepada masyarakat. Komunitas dihayati sebagai sarana untuk
mencapai tujuan. Doa bersama merupakan tempat untuk sharing pengalaman
iman. Mengundang orang luar untuk doa bersama, pelayanan dipilih sejauh tidak
merugikan kesaksian hidup komunitas karena hidup komunitas itu merupakan
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kerasulan. Maka dapat dipahami jikalau terjadi ketegangan antara komunitas
sebagai tujuan dan komunitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Masa
pembinaan merupakan masa mempersiapkan orang untuk menghayati hidup
komunitas sebagai yang bernilai dan komunitas sebagai sarana kesaksian secara
keseluruhan. Keyakinan dasar dari komunitas kesaksian adalah komunitas
kristiani secara keseluruhan merupakan saksi hidup bersama dalam masyarakat
manusia yang lebih luas yang mengalami tindakan Allah (Darminta, 1981: 17-18).

e. Komunitas Kesaksian Sabda
Komunitas ini menekankan kesaksian sabda. Yang menjadi komitmen
pelayanan adalah menyampaikan sabda kepada masyarakat luas. Keputusan
bersama dibuat dalam terang pelayanan sabda. Pembinaan dan pembentukan
anggota ialah mempelajari dengan ketat Kitab Suci dan amanatnya untuk masa
sekarang seperti mempelajari ketrampilan-ketrampilan untuk menyampaikan dan
memberikan kesaksian dengan efektif. Karya pelayanan lebih diutamakan yang
lebih berpautan dengan pewartaan sabda. Kesaksian dasar ialah bahwa komunitas
membantu anggota-anggotanya untuk memberikan kesaksian sabda dan kekuatan
penyelamatan sabda dalam dunia masa kini. Keputusan bersama dibuat dalam
terang pelayanan sabda. Harapan dari komunitas ini ialah bahwa dengan memberi
kesaksian sabda anggota komunitas membuat sabda hadir dan mempengaruhi
masyarakat luas (Darminta, 1981: 18).
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f. Komunitas Rohaniah
Dalam komunitas ini tempat merupakan hal yang penting tempat menjadi
pusat hidup komunitas sebagai dan juga beribadat. Komunitas ini mengingatkan
akan para murid yang dahulu bersama dan berkumpul di ruang perjamuan,
bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Namun yang lebih penting adalah
ibadat sendiri, karena setiap orang dan juga komunitas secara keseluruhan
dipanggil ke kesucian, ke komitmen kepada doa, ke hidup cinta yang kaya
bersama Allah. Pelayanan kerasulan lebih tergantung pada bagimana masingmasing maupun komunitas telah mengintegrasikan kerohaniannya dengan
kebutuhan hidup dan perhatian dunia. Doa menjadi pilihan yang utama. Faktor
utama untuk mengadakan keputusan maupun perubahan ialah ”bagaimana
keputusan akan mempengaruhi hidup doa masing-masing maupun komunitas?”.
Pembinaan dan pendidikan angota lebih menekankan perkembangan, pemupukan
dan pertumbuhan hidup doa. Keyakinan dasar komunitas bahwa setiap anggota
dipanggil untuk hidup dalam cinta dan komunitas ada untuk memusatkan hidup
kepada Allah dan cinta tanpa syarat kepada sesama (Darminta, 1981: 18-19).

g. Komunitas Pneumatis
Komunitas merupakan kesatuan hidup untuk mendengarkan Roh. Doa
merupakan penantian dan pencaharian akan bimbingan Roh dari hari ke hari. Roh
terus-menerus dirasakan memanggil komunitas dalam waktu dan temapat yang
berbeda-beda. Roh menjadi faktor penentu dalam membuat keputusan dan
melaksanakannya. Dasar komunitas ini ialah keyakinan bahwa Roh meresapi
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seluruh hidup, dan dengan demikian komunitas berada di mana-mana.
Tuntutannya adalah masing-masing anggota menyerahkan diri kepada bimbingan
Roh. Harapannya, adalah agar pengaruh Roh Kudus meresapi seluruh hidup
komunitas dan masyarakat manusia (Darminta, 1981: 20).

B. Undangan dari Gereja untuk Hidup Berkomunitas
1. Undangan Kitab Hukum Kanonik
Komunitas religius merupakan komunitas yang dibangun atas dasar beberapa
peraturan yang mengarahkan para anggota pada persaudaraan. Persaudaraan
mempunyai satu cita-cita yang ingin dicapai dan diperjuangkan bersama. Kitab
Hukum Kanonik mengatakan:
Hidup persaudaraan yang menjadi kekhasan masing-masing tarekat,
dengannya semua anggota dipersatukan bagaikan dalam suatu keluarga khusus
dalam Kristus, hendaknya ditentukan sedemikian sehingga semua saling
membantu untuk dapat memenuhi panggilan masing-masing. Selain itu, dalam
persekutuan persaudaraan yang berakar dan berdasar dalam cinta kasih, para
anggota hendaknya menjadi teladan dari perdamaian universal dalam Kristus
(KHK, kan. 602).
Persaudaraan religius dihimpun bagaikan dalam keluarga khusus dalam
Kristus. Dalam membangun persaudaraan penting membuka mata terhadap
keterbatasan dan kelemahan manusiawi, juga dalam tarekat, sekurang-kurangnya
ada inspirasi dan motivasi untuk menghayati hidup bersama sebagai keluarga
besar. Manusia sebagai makluk sosial, maka dalam setiap persaudaraan religius
masing-masing dipanggil untuk saling mendukung dan menghayati panggilannya.
Salah satu ciri khas hidup bakti adalah kesaksian, makna hidup persaudaraan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26
dalam hidup bakti harus menjadi saksi rekonsiliasi yang sangat dibutuhkan
masyarakat.
Persaudaraan dan perdamaian dalam Kristus merupakan hal yang perlu
diwartakan dalam karya kerasulan kaum religius. Hidup dalam suasana
persaudaraan penuh cinta kasih merupakan lambang persekutuan dengan Yesus
yang diyakini sebagai sumber cinta kasih. Corak hidup ini dipraktekan secara khas
dalam suasana kongregasi religius sebab hidup religius beroleh relevansi karya
kerasulan dalam hidup bersama.
Melalui hidup persaudaraan setiap anggota komunitas terbuka untuk belajar
menerima perbedaan dan keterbatasan masing-masing anggota. Tugas kerasulan
dihayati sebagai salah satu unsur pokok munculnya kongregasi religius demikian
pula hidup bersama juga menjadi ciri pokok. Komunitas memberikan ruang dan
waktu untuk mengembangkan diri sebagai pribadi, sehingga dalam komunitas
para anggota dimungkinkan untuk dapat melaksanakan karya kerasulan yang
dipercayakan

kepada

masing-masing

anggota.

Kitab

Hukum

Kanonik

menegaskan bahwa:
Hidup religius, sebagai pembaktian seluruh pribadi, menampakan di dalam
Gereja pernikahan yang mengagumkan yang diadakan oleh Allah, pertanda
dari zaman yang akan datang. Demikianlah hendaknya religius
menyempurnakan penyerahan diri seutuhnya bagaikan kurban yang
dipersembahkan kepada Allah; dengan itu seluruh eksistensi dirinya menjadi
ibadat yang terus menerus kepada Allah dalam cinta kasih (KHK, kan. 607).
Penyerahan diri secara total kepada Allah nyata dalam penyerahan diri dalam
komunitas dengan demikian pembaktian seluruh pribadi dan persaudaraan dalam
komunitas menjadi semakin sempurna. Di dalam hidup berkomunitas setiap
anggota dapat saling menerima satu dengan yang lain dengan segala perbedaan
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dan keterbatasan serta kelebihan yang ada untuk saling melengkapi dan
memperkuat dalam melaksanakan karya perutusan yang dihayati bersama. Tugas
dan karya kerasulan dihayati sebagai unsur utama munculnya kongregasi religius
demikian pula hidup bersama para anggota religius merupakan suatu ciri pokok
hidup religius.

2. Undangan Lumen Gentium
Persekutuan religius memiliki pola dasar yang sama. Persekutuan itu tidak
dibentuk oleh manusia tetapi oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang mengumpulkan
orang-orang pilihannya untuk hidup bersama dalam satu persekutuan. Pusat
persekutuan bukanlah kepentingan duniawi atau manusiawi tetapi demi Yesus dan
kerajaan-Nya. Anggaran dasar, konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya
merupakan sarana untuk mewujudkan persekutuan hidup yang telah dipersatukan
oleh Tuhan.
Persekutuan hidup religius merupakan tanda bagi Gereja. Para anggota
religius diharapkan sungguh mahir memahami persekutuan dan mempraktekan
persekutuan sebagai ”saksi di tengah dunia”. Kesadaran akan persekutuan
Gerejawi, yang akan berkembang menjadi spiritualitas persekutuan meningkatkan
cara berpikir, berbicara dan bertindak yang memungkinkan Gereja hidup semakin
mendalam dan bertambah luas.
Hidup dalam persekutuan kenyataanya menjadi tanda bagi seluruh dunia dan
kekuatan pendorong yang mengantar orang-orang kepada iman akan Yesus
Kristus. Para religius dipanggil bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka
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tetapi berdasarkan rencana dan rahmat Tuhan sendiri bagi umat pilihan-Nya.
Semoga berkat kesuciannya, dunia menjadi lebih manusiawi. Konstitusi dogmatis
Lumen Gentium tentang Gereja, mengatakan:
Semua orang beriman Kristiani, bagaimanapun corak hidup mereka dipanggil
untuk mencapai kepenuhan hidup kristiani dan kesempurnaan cintakasih.
Dengan kesucian itu juga dalam masyarakat di dunia ini cara hidup menjadi
lebih manusiawi. Untuk memperoleh kesempurnaan itu hendaklah kaum
beriman mengerahkan tenaga yang mereka terima menurut ukuran yang
dikaruniakan oleh Kristus, supaya dengan mengikuti jejak-Nya dan
menyerupai citra-Nya, dengan melaksanakan kehendak Bapa dalam segalanya,
mereka dengan segenap jiwa membaktikan diri kepada kemuliaan Allah dalam
pengabdian terhadap sesama. Begitulah kesucian Umat Allah akan bertumbuh
dan menghasilkan buah berlimpah, seperti dalam sejarah Gereja telah terbukti
dengan cemerlang melalui hidup sekian banyak orang kudus (LG, art. 40).
Kesucian Gereja nampak dalam buah rahmat yang dihasilkan oleh Roh yang
tinggal dan meraja dalam diri setiap kaum beriman. Kaum beriman mencapai
kesempurnaan kesucian hidup melalui berbagai bentuk pilihan hidup. Kehendak
Tuhan untuk menyucikan manusia ialah tidak hanya sekedar sesuatu yang
rohaniah melainkan kesempurnaan kesucian yang sungguh mempunyai nilai
manusiawi yang tinggi. Gereja harus menunjukan dirinya sebagai satu umat yang
dipersatukan dalam kesatuan antara Bapa, Putera dan Roh Kudus, dan menjadi
tanda nampak dalam kesatuan yang menyelamatkan dalam persatuan dengan
Allah dan kesatuan dari seluruh umat manusia. Inilah realita rohaniah dan internal
yang harus diungkapkan sebagai kesatuan.
Adapun struktur luar yang nampak dari komunitas maupun sebagai hirarki
harus menopang dan mendukung realitas internal itu. Semua anggota Gereja
mempunyai martabat yang sama yakni sebagai anak-anak Allah dan sebagai
anggota tubuh Kristus. Sebagai anggota tubuh Kristus mereka sama-sama
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terpanggil kepada kesucian hidup, meskipun mereka mempunyai peranan yang
berbeda. Setiap anggota Gereja sesuai dengan kemampuannya dipanggil untuk
membangun tubuh Kristus yaitu Gereja (Darminta, 1981: 31).
Gereja mengenal panggilan dan pilihan hidup berkeluarga dan panggilan
hidup membiara dengan menjadi imam, frater, bruder dan suster. Setiap pilihan
hidup ini merupakan panggilan kesucian hidup. Konstitusi dogmatis Lumen
Gentium tentang Gereja, menegaskan bahwa:
Konsili suci akhirnya meneguhkan dan memuji semua pria dan wanita, para
Bruder dan Suster yang dalam biara-biara atau sekolah-sekolah dan rumah
sakit, atau di daerah-daerah misi, dengan kesetiaan yang andal dan kerendahan
hati ikut merias Mempelai Kristus dalam serah diri kepada Allah seperti yang
diuraikan, dan berbakti kepada semua orang dengan kebesaran hati, dalam
pengabdian yang bermacam-macam (LG, art. 46).
Para religius sesungguhnya berusaha agar kehadirannya Gereja semakin hari
semakin menampakan Kristus kepada semua orang. Persekutuan religus
merupakan satu keluarga yang disatukan atas nama cinta Allah sendiri. Cinta
kasih Allah ini mengalir dalam setiap anggota berkat kehadiran Roh Kudus yang
senantiasa bersukacita atas kehadiran-Nya. Cinta merupakan dasar seluruh hukum
yang mengikat semua orang di dalam persatuan yang sempurna. Persatuan
merupakan jaminan yang nampak dan menjadi sumber kekuatan pelayanan.
Persekutuan Religius yang menampakan Kristus hendaknya juga menampakan
Kristus dalam hidup berkomunitas.

3. Undangan Vita Consecrata
Undangan Gereja bagi kaum hidup bakti melalui Vita Consecrata adalah
komunio. Komunio artinya adalah persekutuan, persekutuan ini melahirkan
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persaudaraan dalam ciri khas anggota hidup bakti yang nampak dalam hidup
berkomunitas. Hidup bersama dalam komunitas hidup bakti menurut Vita
Consecrata mengutamakan ikatan cinta kasih persaudaraan sebagai lambang
persekutuan Gerejawi; dalam Vita Consecrata dikatakan: ”Hidup bersaudara
dalam arti hidup bersama dalam cinta kasih merupakan lambang yang jelas bagi
persekutuan Gerejawi. Corak hidup itu dipraktekan secara khas dalam tarekattarekat Religius dan Serikat-serikat Hidup Apostolis; di situ hidup berkomunitas
beroleh relevansinya” (VC, art. 42).
Setiap anggota hidup bakti selalu berusaha untuk hidup dengan menampakan
cinta kasih, hidup dengan saling mengasihi sebagaimana perintah Yesus yang baru
”Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi, sama
seperti Aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi,
bersedia dengan murah hati melayani sesama dengan tanpa batas, dan hidupnya
semakin menjadi satu hati dan satu jiwa yang merupakan ciri khas komunitas
kristiani melalui cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati mereka lewat Roh,
mengalami panggilan bati untuk berbagi bersama segala sesuatu, barang-barang
materil, bakat kemampuan, pengalaman rohani dan inspirasi, cita-cita kerasulan
dan pelayanan kasih. ”Dalam hidup berkomunitas kuasa Roh kudus yang berkarya
dalam setiap individu sekaligus tersalurkan kepada semua anggota. Di sini bukan
semua anggota menikmati kharisma sendiri melainkan melimpahkannya dengan
berbagi bersama-sama dan mereka masing-masing menikmati buah-buah kurnia
sesamanya seolah-olah itu miliknya sendiri (VC, art 2).
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Hidup berkomunitas tidak hanya upaya untuk menunaikan perutusan khusus
namun merupakan persekutuan persaudaraan yang disinari oleh Allah untuk
mengalami kehadiran Allah. Berkat cinta kasih timbal balik antar sesama anggota
komunitas semua dapat terwujud. Cinta kasih dalam komunitas dapat dipupuk
melalui kekuatan sabda Allah yang direnungkan dan Ekaristi yang dirayakan
setiap hari sebagai santapan rohani. Cinta kasih dimurnikan dalam sakramen
permandian dan ditopang oleh doa untuk kesatuan.
Roh Kudus yang adalah Roh Allah membimbing setiap jiwa manusia untuk
tetap mengalami persekutuan dengan Bapa dan Putera-Nya yaitu Yesus Kristus
dan persekutuan ini adalah sumber hidup persaudaraan. Roh Kuduslah yang
membimbing komunitas-komunitas hidup bakti dalam menunaikan misi
pelayanan mereka kepada Gereja dan kepada segenap umat manusia.
Kekuatan Gereja banyak tergantung pada kesaksian jemaat-jemaat yang penuh
”kegembiraan dan Roh Kudus” (Kis 13:52), karena: Gereja ingin
mencanangkan dihadapan masyarakat teladan komunitas-komunitas, tempat
rasa kesepian diatasi melalui kepedulian timbal balik. Komunitas
mengilhamkan pada setiap anggota kesadaran bertanggungjawab bersama,
luka-luka disembuhkan melalui, pengampunan serta komunitas terhadap
persekutuan semakin dimantapkan (VC, art. 45).
Komunitas-komunitas yang memiliki kharisma seperti yang disebutkan di atas
memberikan kekuatan pada setiap anggota dan mendukung kesetiaan dalam karya
kerasulan yang satu dan sama. Komunitas-komunitas hidup bakti tinggal dan
berkarya di tengah masyarakat dan dunia, maka sering ditandai dengan nafsunafsu kepentingan yang sering bertentangan. Komunitas merupakan tempat bagi
anggota dari berbagai usia, bahasa dan kebudayaan yang berbeda namun dalam
persekutuan perbedaan-perbedaan ini disatukan menjadi keselarasan. Komunitas
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menjadi tempat harapan dan penemuan nilai-nilai sabda bahagia, maka Gereja
berpengharapan penuh kepada komunitas-komunitas sebagai persekutuan menjadi
pola hidup dan sumber kegembiraan.
Gereja mempercayakan kepada komunitas-komunitas hidup bakti tugas khusus
menyebarluaskan spiritualitas persekutuan, pertama-tama dalam hidup intern
mereka, kemudian dalam jemaat Gerejawi, bahkan melampaui batas-batasnya,
khususnya karena dunia jaman sekarang tercerai berai akibat kebencian antar
suku atau kekerasan yang tak masuk akal (VC, art. 51).

4. Undangan Novo Millennio Ineunte
a. Hidup Bakti sebagai Ragi
Dunia kita telah memasuki millenium baru yang dibebani pertentanganpertentangan dalam kemajuan ekonomi budaya dan teknologi, yang menyajikan
kemungkinan amat luas bagi kelompok kecil yang serba beruntung, sedangkan itu
meninggalkan jutaan rakyat lain bukan sekedar pada pinggiran-pinggiran
kemajuan tetapi dalam kondisi hidup yang jauh di bawah minimum menurut
tuntutan martabat manusia. Skenario kemelaratan melebar luas tanpa batas, selain
bentuk-bentuk tradisionalnya juga pula yang lebih baru sering menyangkut sektor
dan kelompok kaya-raya finansial, yang diancam oleh keputusasaan akibat
tiadanya makna dalam hidup mereka, akibat kecanduan narkoba, rasa takut
ditinggalkan dalam keadaan lanjut usia atau banyak penyakit, akibat marginalisasi
dan diskriminasi sosial. Mereka yang mengalami penggusuran secara tidak adil
oleh penguasa-penguasa yang memiliki modal, pengangguran, anak-anak jalanan
yang tidak memiliki tempat tinggal (NMI, art. 50).
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Melihat konteks di atas yang terjadi di zaman sekarang ini maka setiap
manusia dipanggil untuk

mengambil bagian memperjuangkan suasana yang

membawa kegembiraan dan kebahagiaan bagi mereka yang sedang menderita.
Semua orang kristiani dipanggil kepada kesucian namun hal itu hanya dapat
terjadi ada orang yang membaktikan hidup mereka untuk menjiwai iman dan
penghayatan komunio di tengah umat beriman. Setiap anggota komunitas hidup
bakti dipanggil untuk menjadi ragi yang membawa tanda harapan dan
mengembangkan dalam terang Kristus dalam membangun persekutuan yang
menjiwai persaudaraan, keadilan dan kebenaran dalam seluruh situasi masyarakat
zaman ini.

b. Hidup Bakti sebagai Sekolah Komunio
Semua anggota religius dipanggil kepada kekudusan dengan membaktikan
seluruh hidup dalam komunitas. Gereja dan Tuhan meminta agar komunitaskomunitas religius menjadi sekolah komunio dan sekolah doa dalam hidup
keperawanan yang menunjukan dengan jelas martabat manusia yang diciptakan
untuk tujuan ilahi dan abadi. Dunia yang menawarkan kenikmatan dan keamanan
dalam hal-hal material sudah melupakan tujuan transendental dan perlu saksisaksi yang mengingatkannya (NMI, art. 34). Demikian pula dikatakan bahwa
”Menjadikan Gereja ”home” sekaligus sekolah persekutuan” ini merupakan
tantangan besar yang dihadapi dalam millenium yang sekarang ini telah dan
sedang berlangsung (NMI, art 43). Yesus mengundang para pengikut-Nya untuk
mengalami kesatuan dalam cinta kasih Bapa yang telah dihayati di dunia dalam
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persekutuan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita dalam Gereja. Gereja adalah
sakramen keselamatan justru karena di dalamnya manusia dapat menemukan
pendamaian dengan Allah dan dengan sesama manusia. Kesatuan dalam kasih,
koinonia atau komunio adalah keselamatan dari egoisme perpecahan dan
perselisihan. Pewartaan kristiani menegaskan bahwa kesatuan itu mungkin
diantara semua orang dari bangsa, suku, kelompok, etnis, tingkat sosial-ekonomis
apapun. Kita mampu membangun paguyuban yang bersatu dalam kebenaran, di
mana semua mencari kepentingan bersama. Hanya sekelompok murid Kristus
yang bersatu dalam kasih, dalam pengampunan timbal balik, yang hidup sehati
dan sejiwa dapat memberi pewartaan yang meyakinkan dan mengundang orang
lain

untuk

masuk

kedalam

hidup

Kristus

yang

membahagiakan

dan

menyelamatkan. Mereka membentuk sekolah komunio di mana semua dapat
belajar mengikuti Yesus bersama (Driscoll, 2003: 221).
Spiritualitas persekutuan terutama menunjukkan kontemplasi hati kearah
misteri Tritunggal yang bersemayam dalam batin kita, lagi pula kita harus mampu
memandang sinar cahaya-Nya yang memancari wajah saudara-saudari di sekitar
kita. Spiritualitas persekutuan merupakan kecakapan untuk memikirkan saudarasaudara dan saudari-saudari di sekitar kita. Dalam pangkuan kesatuan dalam tubuh
mistik dan karenanya juga mereka merupakan bagian saya. Ini memampukan
menanggung

pokok

memperhatikan,

kegembiraan

menawarkan

dan

penderitaan

persahabatan

yang

sesama,

mendalam

ikut
dan

serta
sejati.

Spiritualitas persekutuan mencakup kecakapan memandang apapun yang positif
pada sesama, menyambutnya baik dan menghargainya sebagai karunia dari Allah:
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tidak melulu sebagai anugerah bagi saudara atau saudari yang telah langsung
menerimanya, tetapi juga sebagai ”karunia bagi saya”. Akhirnya Spritualitas
persekutuan berarti meluangkan tempat bagi saudara-saudara dan saudari-saudari
kita sambil saling menanggung beban sesama (Gal 6:2) dan menolak pencobaan
cinta diri yang mengundang persaingan, cinta diri, dan iri hati (NMI, art. 43)

C. Komunitas Menurut Kongregasi Suster-suster ADM
Berdasarkan penjelasan di atas tentang pengertian komunitas religius dan
model-model komunitas yang ada, komunitas Suster-suster Amalkasih Darah
Mulia merupakan salah satu bentuk komunitas yang diakui Gereja. Komunitas
religus terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan jaman,
demikian pula komunitas ADM mengalami perkembangan serupa semakin hari
menemukan model komunitas yang kurang lebih cocok dan tepat dengan visi misi
komunitas yang ditanamkan pada setiap anggota komunitas. Dari berbagai model
komunitas yang ada, komunitas suster-suster ADM cenderung mengarah pada
model komunitas kesaksian hidup. Model komunitas ini menekankan kesaksian
dan penghayatan hidup dari setiap anggotanya di tengah-tengah Gereja dan
masyarakat. Komunitas dihayati sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup
bersama. Komunitas Suter-suster ADM tidak tertutup akan unsur-unsur dari
model-model komunitas lain yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan
komunitas ADM (Darminta, 1981: 15; bdk. Konst, art. 59, 60, 61).
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1. Sejarah Berdirinya Kongregasi Suster-suster ADM
Kongregasi Suster-suster Amalkasih Darah Mulia (ADM) sebagai persekutuan
hidup yang digerakkan oleh Roh Kudus didirikan oleh Suster Seraphine
Spikerman. Ia dilahirkan di Jerman pada tanggal 30 April 1819 dengan nama
panggilan Gertrudis Spikerman dari keluarga Adam Spikerman dan ibu Yosepha
Asenmacher. Adam Spikerman adalah seorang tukang sepatu yang cukup berada.
Ia memiliki dua rumah, dua ladang dan sebidang tegalan yang berada di luar kota
Reinbach. Gertrudis adalah puteri ketiga dalam keluarga tersebut.
Mula-mula keluarga ini bahagia dan berkecukupan namun lama-kelamaan
menjadi berantakan dan jatuh dalam kemiskinan. Hal ini dikarenakan ayah
Gertrudis, Adam Spikerman adalah seorang budak minuman keras. Seringkali ia
menjadi mabuk dan melakukan kekerasan dalam keluarga yang menyebabkan
keluaga menjadi tidak harmonis. Kekerasan suami tercinta dihadapi dengan
kelembutan, cinta, perhatian oleh Ibu Yosepha Asenmacher, namun semuanya
gagal tiada harapan. Sebagai wujud cinta bagi keluarga ibu Yosepha Asenmacher
terpaksa bekerja keras mencari nafkah dengan menjadi seorang tukang cuci.
Kekuatan batin ibu Yosepha diperoleh dari hidup rohaninya yang selalu tekun
berdoa, setiap hari menghadiri perayaan Ekaristi. Dalam doa dan perayaan
Ekaristi ibu Yosepha senantiasa mempersembahkan dirinya pada Tuhan dengan
penuh iman, dan mempersatukan penderitaannya dengan pengurbanan Kristus.
Pengalaman penuh kesulitan dalam keluarga membentuk kualitas pribadi
hidup Gertrudis sejak kecil untuk bertahan dalam penderitaan. Teladan hidup
rohani ibunya untuk bertahan dalam menghadapi penderitaan melaui doa dan
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perayaan Ekaristi tertanam dalam hidup Gertudis. Pengalaman inilah yang
kemudian memberi inspirasi baginya dalam menjalani hidup panggilan dan
perutusannya (Aguinata, 1974: 9-12).
Gertrudis merasa dipanggil Allah untuk menjadi alat-Nya, dengan motivasi
melanjutkan darma bakti ibunya serta memberi silih atas dosa-dosa ayahnya.
Gertrudis memilih masuk hidup membiara dalam kongregasi Suster-suster cinta
kasih St. Carolus Borromeus di Maastrich pada 18 Oktober 1842. Dalam
kongregasi ini Gertudis mengabdikan diri dengan mengajar anak-anak miskin dan
merawat orang-orang sakit. Gertrudis mengikrarkan kaul pertamanya pada 30
Januari 1844 dan mendapat nama biara Suster Seraphine. Dengan pengikraran
kaul Suster Seraphine memulai hidup baktinya sebagai seorang religius, sampai
Allah memanggilnya untuk melaksanakan rencana-Nya yang khusus yakni
mendirikan tarekat baru.
Situasi di Eropa pada jaman itu terjadi revolusi Perancis pada masa
pemerintahan kaisar Napoleon Bonaparte yang mengakibatkan banyak umat
meringkuk dalam penjara sebagai akibat dari penekanan tentara Perancis. Banyak
biara ditutup dan para penghuni biara dihukum mati dan dicerai beraikan.
Bersamaan dengan ini segala karya cinta kasih dari para religius seperti karya
kesehatan, karya pendidikan, karya sosial memelihara fakir miskin yang terlantar.
Pendidikan bagi anak-anak sangat memprihatinkan. Di sekolah-sekolah ada orang
yang berusaha menghasut anak-anak dari para orang tua agar menentang agama
yang dianut. Situasi ini tidak berlangsung lama setelah kaisar Napoleon Bonaparte
dikalahkan. Eropa kembali menghirup suasana kemerdekaan. Kemerdekaan yang
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diraih, diisi dengan membangun kembali yang telah hancur akibat revolusi
Perancis tersebut. Di tengah situasi ini Gereja Katolik menyadari tugasnya yang
Mulia yang dipercayakan oleh Kristus yakni melaksanakan ajaran cinta kasih.
Tugas ini tidak dapat dilaksanakan karena ordo-ordo atau kongregasi yang
melaksanakan karya cinta kasih itu telah hilang akibat perang. Menghadapi situasi
kekosongan banyak pastor berinisiatif mendirikan kongregasi biara agar tugas
mulia yakni karya cinta kasih segera terlaksana.
Di kota Maastricht seorang pastor deken bernama Paulus Antonius Van Baer
bersama Bunda Elisabeth Gruyters bekerja sama mendirikan sebuah tarekat yang
bernaung di bawah perlindungan St. Carolus Boromeus. Kongregasi inilah yang
kemudian menjadi tempat pertama ibu Seraphine membaktikan diri pada Tuhan.
Selama sepuluh tahun Suster Seraphine bekerja melayani anak-anak miskin
dan merawat orang-orang sakit di kota Maastricht. Tugas ini dilaksanakan dengan
penuh iman dan tanggungjawab serta semangat cinta yang berkobar. Kota Praja
dan pengurus pemeliharaan orang miskin di Sittrad, dengan dipelopori oleh Pastor
Roesch pada tahun 1857 menemui overste dari perkumpulan rohani Suster-suster
Pengasihan dari St. Vinsentius a Paulo di Maastricht, untuk mendapatkan
beberapa Suster bagi Sittard. Setelah mengajukan permohonan dan mengalami
banyak kekecewaan maka Suster Elisabeth Gruyters CB bersama dewannya
meluluskan permohonan setelah meminta pertimbangan dari Mgr. Van Baer,
pastor deken dari St. Servaas, Kamer Heer, rahasia yang suci St. Bapa dan direktur
dari perkumpulan para Suster maka pada 6 Oktober 1857 Sr. Seraphine sebagai
pimpinan bersama enam orang suster yaitu Sr. Magdalena, Sr. Philomena, Sr.
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Dorothea, Sr. Celestine, Sr. Rosalia, Sr. Aloysia diutus oleh Bunda Elisabeth
Gruyters sebagai pimpinan umum ke kota Sittard untuk menjalankan karya cinta
kasih. Perutusan ini dilaksanakan untuk menjawab permintaan pastor Roersch
sebagai pastor kepala paroki di kota tersebut. Demikian berdirilah sebuah rumah
cabang baru kongregasi Suster-suster cinta kasih St. Carolus Borromeus di kota
Sittard. Di kota inilah Suster Seraphine bersama keenam rekan suster
melaksanakan karya cinta kasih dengan memelihara, merawat anak-anak yatim
piatu, orang-orang jompo, orang-orang sakit dan mengajar puteri-puteri putus
sekolah.
Pelaksanaan tugas perutusan baru bagi keenam suster di kota Sittard menuntut
banyak korban dalam tugas pengabdian yang dilaksanakan. Seringkali para suster
menghadapi banyak kesulitan dan penderitaan yang tak terpecahkan. Bagi Suster
Seraphine kekuatan, keberanian, dan hiburan terdalam dalam menghadapi setiap
kesulitan yang tak terpecahkan tersebut hanyalah imannya kepada Yesus yang
tersalib. Suster Seraphine yakin bahwa Yesus selalu hadir menyertai, menguatkan
dan mengibur mereka dalam menghadapi kesulitan. Di depan kaki salib Yesus
yang rela memikul salib dan mencurahkan darah-Nya yang mulia demi
keselamatan semua umat manusia, Suster Seraphine mengalami perjumpaan
mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk menghibur dan menguatkan para
suster melalui perkataan dan teladannya di sanalah beliau belajar membuat dirinya
”segala-galanya bagi sesama” untuk membawa semua orang ke hadapan Tuhan.
Di sanalah Suster Seraphine mendapatkan kepercayaannya kepada Tuhan yang
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kokoh kuat yang menjadikannya mampu menghasilkan pekerjaan yang sangat
banyak.
Dengan keutamaan keramahan dan kemesraannya sebagai seorang ibu
membuat umat menaruh kepercayaan penuh kepada mereka. Meskipun keadaan
bertambah baik namun masih mengalami banyak kekurangan dalam hal ekonomi,
tempat penginapan dan kesulitan dalam menjalankan karya cinta kasih kepada
mereka dilayani. Dalam menghadapi situasi kesulitan itu, Suster Seraphine
bersama para suster berdoa menyerahkan diri dan situasi mereka kepada Tuhan.
Tuhan selalu hadir menolong para suster pada waktu yang tepat lewat sesama para
penderma. Kesulitan lain yang dialami oleh Suster Seraphine yaitu dalam
menghadapi dua pilihan yaitu taat kepada pimpinan di Maastricht dengan kembali
ke rumah induk atau pilihan untuk tetap di kota Sittard untuk melanjutkan karya
cinta kasih bagi umat yang miskin dan menderita. Gereja setempat menghendaki
para suster tetap tinggal untuk melanjutkan karya cinta kasih sementara Suster
Elisabeth Gruyters sebagai pemimpin tidak menghendaki Suster Seraphine dan
para suster menanggung beban berat untuk melanjutkan karya cinta kasih, Suster
Elisabeth Gruyters merencanakan untuk menarik kembali para suster ke kota
Sittard. Namun beliau tidak berkeberatan jikalau Suster Seraphine tetap bersedia
tinggal di Sittard dengan menyatakan:
Jikalau Suster Seraphine cukup berani memberikan korban yang berat ini, dan
tidak gentar akan tugas yang berat ini lagi pula kalau ada Suster-suster yang
cukup berani untuk melanjutkan pekerjaan ini, maka pengurus akan tunduk
kepada keputusan uskup dari Roermond. Kalau yang mulia memutuskan,
bahwa Sittard akan terus berlangsung, maka kongregasi akan bersedia
memberikan korban besar itu (NN, tanpa tahun: 8).
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Dalam ketaatan iman kepada kehendak Allah dan melalui doa dan diskresi
Suster Seraphine menyatakan kerelasediaannya yang tinggi untuk tetap
melanjutkan karya cinta kasih Allah di kota Sittard walaupun menghadapi
berbagai kesulitan. Hal inilah yang kemudian menjadi jelas bahwa berdirinya
kongregasi Suster-suster ADM semata-mata atas rencana dan penyelenggaraan
Ilahi. Maka dapat dikatakan bahwa penderitaan yang dialami oleh suster
Seraphine dan para suster perintis menjadi jalan untuk membaktikan diri pada
Kristus yang tersalib sekaligus memiliki nilai positif yang berguna untuk
meletakkan dasar yang kuat bagi lahirnya kongregasi baru.
Berkat penyelenggaraan Allah secara resmi kongregasi Suster-suster ADM
berdiri pada 18 Juni 1862 melalui keputusan berkat Apostolik Uskup di daerah
Roermond Mgr. J.A. Paredis sebagai kepala Gereja lokal menyatakan ”adalah
kehendakku bahwa para Suster tinggal di Sittard dan berkarya terus In Nomine
Domini (demi nama Tuhan). Mereka kurestui” (Konst, art. 2, 4). Dengan
keputusan ini Suster Seraphine dan para suster perintis berpisah dari komunitas
induk di Maastricht dan tinggal melayani orang-orang miskin di Sittard.
Kongregasi ADM mendapat pengakuan dari tahta suci pada tanggal 24
September 1890 oleh Paus Leo ke XIII, dan diberi nama” kongregasi cinta kasih
kristiani, puteri-puteri darah mulia. Beberapa tahun kemudian Tahta Suci
memberikan penugasan kepada kongregasi ADM yaitu penyembahan atau devosi
aktif kepada darah mulia Tuhan kita Yesus Kristus dengan sembah sujud yang
mendalam, menghormati Ibu Santa Perawan Maria yang dikandung dengan tidak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
42
bernoda dan ibu dukacita, serta menghormati Santo Yusuf suami Santa Perawan
Maria yang tidak bernoda (Aguinata, 1974: 16-25).

2. Komunitas Religius Suster-suster ADM Berdasarkan Konstitusi
Komunitas religius ADM merupakan kelompok persaudaraan kristiani yang
dipersatukan dalam panggilan kasih Allah dan atas dasar ketaatan iman.
Kelompok persaudaraan religius ini memiliki penghayatan iman bersama dalam
melaksanakan karya kerasulan, peka akan kebutuhan jaman dan kepentingan
Gereja serta masyarakat, melaksanakan tugas perutusan sesuai dengan kharisma
kongregasi dan konstitusi kongregasi yang diintegrasikan dengan visi dan misi
Gereja setempat.
Hakikat mendasar komunitas religius ADM yaitu kelompok orang beriman
yang ingin mengikuti Kristus dengan mengabdikan diri demi Kerajaan Allah demi
cita-cita Injil Yesus Kristus dengan saling meneguhkan janji dalam tiga Kaul:
keperawanan, kemiskinan dan ketaatan untuk membaktikan diri bagi suatu citacita yang sama. Komunitas religius ADM merupakan kelompok orang-orang yang
dengan sadar, rela mau mengikuti Kristus dengan hidup sehati sejiwa serta
mengikatkan diri kepada Tuhan dan sesama suster dalam komunitas biara (Konst,
art. 57).
Konstitusi bagi para Suster ADM merupakan pedoman atau pegangan hidup,
bagaimana setiap anggota harus hidup dan mengambil keputusan sehubungan
dengan perjalanan hidup religius. Di dalam konstitusi disampaikan pula kehendak
Allah yang menguduskan, secara nyata dalam hidup religius. Semangat hidup
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religius dituangkan dalam bentuk petunjuk, aturan hukum maupun nasehat dan
anjuran.
Untuk mengenali ciri-ciri hakiki komunitas ADM perlu mengingat bahwa
yang menjadi fokus ialah membangun hidup yang memberi kesaksian mengenai
cinta kasih penebusan Kristus (Konst, art. 61) yang menyatakan “Agar kita
sebagai suster Amalkasih Darah Mulia dapat memberikan kesaksian mengenai
cinta kasih penebusan Kristus maka tiap-tiap anggota maupun komunitas dalam
keseluruhannya hendaknya mewujudkan kesaksian itu dalam kelakuannya”.
Menebus berarti dengan membayar tebusan membebaskan manusia dari
perbudakan, penindasan, kesengsaraan untuk menjadi merdeka dan hidup dalam
kemerdekaan penuh kelimpahan susu dan madu (Kel 3:7-9). Cinta kasih Allah
yang menebus itu diwujudkan secara simbolik dengan penyembelihan anak
domba dan darahnya yang dibubuhkan pada pintu rumah serta mereka makan
daging anak domba itu (Kel 12:1-28). Cinta kasih seperti itulah yang diwujudkan
oleh Kristus dengan menyerahkan tubuh dan darah-Nya untuk tebusan bagi
banyak orang (Mrk 14:22-25) Kristus menebus dengan bayaran tubuh dan darahNya untuk disantap dan diminum agar menjadi kekuatan hidup yang
memerdekakan.
Ciri-ciri hakiki komunitas religius Suster-suster Amalkasih Darah Mulia
terdiri dari dua bagian yaitu ciri hakiki komunitas berdasarkan konstitusi dan ciri
mistik komunitas suster ADM. Ciri hakiki komunitas berdasarkan konstitusi yang
meliputi; komunitas cinta yang saling membasuh, komunitas cinta yang terlibat,
komunitas yang ditandai oleh kesederhanaan dan penuh hormat, komunitas yang
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menghargai kemerdekaan, komunitas yang ditandai dengan kearifan, komunitas
penuh syukur karena rasa sakralitas yang kuat, komunitas yang berwawasan ke
depan.

a. Ciri-ciri Hakiki Komunitas Suster-suster Amalkasih Darah Mulia Berdasarkan
Konstitusi
1) Komunitas Cinta yang Saling Membasuh Kaki
Tiap-tiap anggota komunitas dalam keseluruhannya hendaknya mewujudkan
kesaksian itu dalam kelakuannya (Kons, art. 61) kelakuan dalam mewujudkan
cinta

yang

sehabis-habisnya

diteladankan

dengan

”Yesus

bangun

dan

menanggalkan jubah-Nya, menuangkan air dan mulai membasuh kaki muridmurid-Nya lalu menyeka dengan kain yang diikat pada pinggang-Nya itu (Yoh
13:4) dengan kelakuan seperti yang diteladan Yesus inilah hidup saling mengasihi
harus diwujudkan bila komunitas mau memberi keksaksian akan cinta Kristus
yang menebus. Cinta yang menebus menjadi efektif ditandai oleh tidak hanya
kerendahan hati tetapi berani merendahkan diri dan akhirnya direndahkan dan
dihina seperti yang dialami oleh Tuhan yaitu penghianatan (Yoh 13:18) kepada
yang menghina dengan menghianati Yesus tetap memberikan diri-Nya (Yoh
13:20). Cinta yang menebus tidak ditarik dari orang yang menghianati (Sustersuster ADM, 2005: 4).

2) Komunitas Cinta yang Terlibat
Dengan berinspirasi pada Kolose 3:12-17, secara jelas dikatakan bahwa
komunitas ADM mau mengenakan kekuatan menciptakan saling keterlibatan
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untuk tumbuh, untuk berubah dan untuk dapat mengatasi kesukaran dengan
memupuk jiwa saling membantu dan saling mempercayai dengan kemauan untuk
masuk dalam hidup sesama dalam suka dan duka, yang ditandai dengan menjadi
pendengar dan kesanggupan untuk rela berkorban. Kons, art. 62 menyatakan:
Kebersatuan dan kerukunan kita ingin kita nyatakan dengan saling membantu
bila mengalami kesukaran saling memahami dan saling mempercayai saling
memberikan peluang bagi gerak hidup, dengan mengambil bagian dalam suka
dan duka sesama suster, dengan kesanggupan untuk saling mendengarkan
dengan kesanggupan untuk berkorban dengan kejujuran dan memperhatikan
pekerjaan kita masing-masing.
Cinta yang menebus dinyatakan dengan keterlibatan hidup yang ditandai oleh
kerelaan berkorban, karena yakin bahwa itulah yang dikehendaki oleh Allah.

3) Komunitas yang Ditandai oleh Kesederhanaan Penuh Hormat
Komunitas religius ADM mau mengenakan ciri persaudaraan yang saling
mendahulukan dan saling memberi hormat. Hormat yang dimaksud ialah pertamatama melihat dan yakin bahwa setiap pribadi telah ditebus dengan bayaran yang
mahal oleh Tuhan kita Yesus Kristus Sang anak domba Allah yang menghapus
dosa dunia (Yoh 1:29) dengan Darah-Nya (Mat 26:28). Maka hormat yang
ditandai oleh iman yang dewasa berarti mampu melihat harga dan martabat
seseorang dalam dan karena tebusan yang mahal dari Tuhan Yesus sebab
meyakini bahwa inilah yang akan membuahkan gaya hidup yang bersahaja artinya
dalam keterbukaan mampu menangkap kuasa cinta penebusan Kristus. Kuasa
Darah penebusan inilah yang memberi makna hidup yang mendasari
kesetiakawanan sebagai yang bersama-sama dengan bayaran yang sama.
Kesadaran ini membuat orang penuh kegembiraan dalam pengabdian. Konst, art.
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63 menyatakan: “Cita-cita ini menuntut dari kita masing-masing penghayatan
iman yang dewasa, sikap hidup yang bersahaja, kesetiakawanan yang tulus dan
pengabdian yang gembira”.

4) Komunitas yang Menghargai Kemerdekaan
Komunitas

ADM

menemukan

bahwa

buah

dari

penebusan adalah

kemerdekaan Roh, yang menjadikan kita manusia hidup dalam kesadaran yang
memampukan untuk melihat bahwa kemerdekaan itu mendarat dalam kenyataan
yang majemuk, dalam arti secara rohani dalam kondisi yang bermacam-macam
dan karena itu memerlukan ruang gerak yang berbeda-beda pula. Anugerah
kemerdekaan membuat kita mampu melihat titik temu dari berbagai kondisi
hidup, yaitu harkat dan martabat yang sama serta panggilan yang sama. Anugerah
kemerdekaan yang dihayati dalam kondisi kemanusiaan dengan kelemahan dan
kekuatan yang berbeda-beda diyakini memiliki pengaturan, sebagai penopang
untuk mengatasi kelemahan manusia. Kons, art. 64 menyatakan “kita ingin
memberi ruang gerak bagi kemajemukan agar tiap-tiap anggota dengan bebas
dapat mengembangkan diri tanpa merugikan semangat kebersamaan yang sejati”.

5) Komunitas yang Ditandai dengan Kearifan
Menghadapi berbagai kenyataan hidup dengan segala kemungkinan yang
terjadi, baik yang menyangkut tugas, kesehatan dan panggilan yang perlu
ditegaskan (Konst, art. 65). Komunitas dalam hal ini pemimpin perlu bertindak
secara arif dengan sungguh menggunakan penegasan rohani berhadapan dengan
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kemajuan teknologi; sarana komunikasi yang sampai saat ini memperbudak
dengan tawaran memikat yang dapat membawa dampak tidak hanya
memperlemah panggilan tetapi juga dapat daya-daya hidup memiliki kekuatan
dalam Tuhan (Konst, art. 66). Kearifan yang ditandai dan dilandasi oleh
kerohanian yang mendalam diharapkan dapat membawa buah yaitu kemampuan
untuk menemukan nilai makna bagi kerasulan misalnya usia tua dan sakit,
sehingga dapat menemukan bahwa kerasulan tidaklah sama dengan pekerjaan
(Konst, art. 68). Dari berbagai kenyataan yang ada dapatlah diyakini bahwa
komunitas perlu memiliki kearifan dalam mengambil sikap dan keputusan, yang
dilandasi oleh penegasan rohani.

6) Komunitas Penuh Syukur karena Rasa Sakralitas yang Kuat
Komunitas ADM senantiasa berkembang dan menjadi kuat dalam rasa syukur
karena kesadaran mendalam akan cinta Allah kepada siapapun. Rasa syukur yang
dimaksud bukan pertama-tama melimpahnya barang atau persediaan yang
diberikan melainkan karena merasakan melimpahnya cinta Allah yang tiada
habisnya baik karena adanya prasarana hidup yang berkecukupan maupun tidak
berkecukupan, semuanya memiliki nilai sama untuk melimpahnya cinta Allah.
Kesadaran ini memampukan para suster ADM memuliakan Allah melalui
kekurangan dan kelebihan dengan penuh kegembiraan menerima segala suatu
yang ada dalam komunitas dan terdorong untuk terus bersyukur lewat pengabdi
an kepada sesama sebab meyakini bahwa pengabdian merupakan ungkapan
syukur yang tiada taranya, dan oleh rasa sakralitas semakin dimampukan untuk
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melihat dan merasakan bahwa semua orang menjadi anggota tubuh mistik Kristus
yang adalah Sang Anak Domba Allah yang mencurahkan darah penebusan bagi
siapa pun (Konst, art. 69).

7) Komunitas yang Berwawasan Kedepan
Komunitas Suster-suster ADM memiliki tatapan akan masa depan, hidup yang
bersumber pada Yesus Kristus yaitu kesatuan hidup dalam Allah bagi seluruh
umat manusia. Tatapan ke depan ini yang membuahkan rasa diutus untuk
memperjuangkannya. Kekuatan untuk memperjuangkanya ialah kenyataan bahwa
kepada seluruh umat manusia telah ditunjukan rahasia kekuatan Allah yang
menyatukan, dibawa oleh Kristus dalam gambaran Anak Domba Allah yang telah
disembelih sehingga menjadi kekuatan Gereja dan kekuatan komunitas untuk
berjuang meraih masa depan melalui keterbatasan kemanusiaan Gereja dan
komunitas ADM. Keterbatasan tidak hanya diterima dan diakui tetapi dengan
kekuatan Roh Kudus siap diutus untuk meraih masa depan hidup manusia.
Komunitas suster ADM menyadari bahwa orang yang berwawasan ke depan
perlu menyadari keterbatasan, tetapi tidak menjadikan keterbatasan sebagai dalih
untuk tidak berjuang (Konst, art. 70).

b. Ciri Mistik Komunitas Suster-suster Amalkasih Darah Mulia
”Sebagai komunitas religius kita telah mengikatkan diri kepada Tuhan dan
sesama suster lewat kaul, maka sesuai dengan teladan Gereja purba pada abad
pertama kita ingin hidup sejati sejiwa” (Konst, art. 57). Suster-suster Amalkasih
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Darah Mulia menyadari bahwa ikatan ini muncul dari rasa religius, yaitu rasa
bahwa Allah menyapa, menyentuh serta memandang dirinya, meski secara samar
sehingga ada rasa bahwa dipanggil, disapa dan dimiliki oleh Allah. Suster
Amalkasih Darah Mulia menyadari bahwa Allah-lah yang menyapa dan
memanggil untuk hidup dalam komunitas sebagaimana komunitas Gereja perdana.
Ciri mistik komunitas suster-suster Amalkasih Darah Mulia meliputi; milik
Kristus, tekun dalam doa dan pemecahan roti.

1) Milik Kristus
Komunitas Suster ADM menjadi milik Kristus dan bersama Kristus menjadi
milik Allah. Menjadi milik Allah berarti hidup menepati kehendak Allah. Puncak
penggenapan

kehendak

Allah

terjadi

dalam

diri

Kristus

sebagaimana

diungkapkan” sungguh Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu” (Ibr 10:8-9).
Dengan menjadi milik Allah Kristus mempersembahkan diri seutuhnya untuk
selamanya, oleh persembahan tubuh-Nya artinya seluruh hidup Yesus Kristus di
dunia dalam kemanusiaan-Nya yang tinggal bersama umat manusia.
Rahasia panggilan hidup bersama tumbuh karena sentuhan, pandangan dan
sapaan Allah yang membangkitkan iman dan karena itu ada suasana religius dan
membawa kepada hidup Kristus, yang adalah milik Allah (1 Kor 3:23). Menjadi
milik Kristus berarti hidup seperti Kristus, bersama Kristus dan bekerja bersama
dan seperti Yesus Kristus untuk menggenapi dan melakukan kehendak Allah,
yang merupakan kedalaman hidup religius.
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2) Tekun dalam Doa dan Pemecahan Roti
Komunitas perdana menjadi contoh membangun hidup bersama dalam ikatan
kasih karena terlebih dahulu telah diikat untuk menjadi milik Allah dalam diri
Yesus Kristus dinyatakan dan dirayakan dalam doa dan pemecahan roti yang
mengalir keluar untuk saling berbagi kasih dan hidup. Ketaatan iman pertamatama yang perlu diperhatikan adalah kasih yang penuh perhatian, kemurahan hati
dan pengampunan mendasari kedalaman hidup Suster-suster ADM. Ketaatan iman
berarti ketersediaan, bersedia dan siap mendengarkan dan melaksanakan kehendak
Allah kapan, di mana, bagaimana, dengan siapa dan kepada siapa. Melaksanakan
kehendak Allah dalam penghayatan panggilan dilakukan dengan kesadaran
sepenuh hati lewat perjuangan pengolahan hidup dan dalam keakraban dengan
Allah yang dibangun lewat hidup doa, lewat sakramen-sakramen dan refleksi.
Dalam hal ini Kons, art. 58 menyatakan ”Kita ingin memberi bentuk nyata doa
Kristus ”Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di
dalam Aku dan Aku di dalam Engkau” dengan merayakan Ekaristi, dengan
menekuni doa bersama dengan kerukunan dan saling mengasihi”. Dalam doa mau
membangun dan berada dalam gerak mencari Allah, menyatukan diri dengan
gerak doa Yesus sendiri. Demikian pula dalam perayaan Ekaristi Suster-suster
ADM menyatukan diri dengan perbuatan-perbuatan hidup Yesus yang dalam
kedalamannya memberikan diri, Tubuh dan Darah-Nya sebagai ikatan hidup
kepada Allah dan manusia sampai wafat untuk membawa kehidupan baru. Usaha
mengenakan kedalaman hati Yesus inilah yang dirasakan sebagai perjuangan
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mengenakan

kedalaman

hidup

Yesus

dalam

karya

penebusan

melalui

pendamaian-pendamaian yang menyatukan (Darminta, 2005: 6).
Untuk kepentingan ini Suster-suster ADM dianugerahi inspirasi melalui
kontemplasi serta penyembahan terhadap Kristus yang menebus kita dengan
darah-Nya (Konst, art. 3). Dalam kontemplasi kita mendengar suara nyaring”
Anak Domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat
dan kekuatan, hormat dan kemuliaan, dan puji-pujian (Why 5:12). Dengan
kontemplasi Suster-suster ADM ingin tumbuh dalam penyembahan terhadap
Kristus yang menebus kita dengan Darah-Nya, ”sehingga dalam hidup bergema
suara semua makhluk yang ada disurga dan di bawah bumi, berkata” Bagi Dia
yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan
kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya” (Why 5:13). Kontemplasi pada
Kristus yang mengalirkan Darah penebusan bagi kita yang memandang dan
menyembah Anak Domba, yang membawa kekuasaan melalui kelembutan,
sebagaimana terungkap pada kata-kata ”Inilah tubuh-Ku ambillah, makanlah dan
minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah Darah-Ku, Darah perjanjian
yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa (Mat 26:26-28)
(Darminta, 2005: 6-7).

3. Dinamika Hidup Komunitas Suster-suster ADM
Komunitas Suster-suster Amalkasih Darah Mulia dibentuk karena ingin
membantu agar karya penebusan Kristus di dunia dapat diselesaikan, lagi pula
memberi kesaksian mengenai kepercayaan akan penebusan paripurna yang akan
datang ”supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia” (Konst, art. 5).
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Kehidupan dalam komunitas tidak dapat dipisahkan dari kehidupan karya.
Komunitas dan karya saling mendukung dan memperkembangkan. Dengan
demikian komunitas bukan tempat tinggal para pekerja, melainkan sebagai tempat
para suster hidup dan berkembang sebagai pribadi dan kelompok persaudaraan.
Komunitas bertanggungjawab terhadap kebahagiaan sesama anggota dalam
komunitas. Setiap anggota dalam komunitas akan menjadi milik komunitas
apabila terjalin relasi antar pribadi yang baik dan mendalam sehingga
memungkinkan

adanya

kerinduan

untuk

menemukan

nilai-nilai

yang

diperjuangkan bersama sebagai anggota komunitas. Nilai hidup yang ditemukan
direalisasikan secara nyata sehingga relasi antar pribadi menjadi semakin kokoh
dan kuat.
Komunitas Suster-suster Amalkasih Darah Mulia terbentuk karena karya
kerasulan. Sejauh Karya kerasulan yang ada mendukung hidup terbentuknya
komunitas artinya bahwa karya-karya yang ada memperkaya hidup berkomunitas
sebab karya terlaksana atas dukungan dan kepercayaan komunitas. Dinamika
kehidupan berkomunitas turut mempengaruhi perkembangan karya demikian pula
sebaliknya karya mempengaruhi perkembangan komunitas. Karya berkembang
atas dukungan komunitas, maka karya membutuhkan suasana komunitas yang
saling menghargai, saling memahami, saling mengampuni, saling memberikan
peluang dan gerak hidup dengan mengambil bagian dalam suka dan duka sesama
suster, saling memberikan kepercayaan penuh ketulusan yang jujur dari setiap
anggota komunitas. Dengan demikian karya kerasulan komunitas berpengaruh
atas ritme hidup komunitas, oleh karena itu sangat dibutuhan kematangan dan
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kedewasaan dalam pengembangan diri

dari setiap anggota komunitas demi

mengembangkan komunitas.
Komunitas suster-suster Amalkasih Darah Mulia perlu terus-menerus
membangun ritme hidup berkomunitas yang sesuai dengan spiritualitas, pedoman
konstitusi dan kharisma kongregasi, setiap anggota harus kembali kepada pusat
hidup yakni Yesus, senantiasa mengusakan keakraban dengan-Nya dalam doa dan
penghayatan sakramen-sakramen, menciptakan persaudaraan yang dijiwai oleh
cinta Kristus tersalib yang mencurahkan Darah-Nya yang Mulia dengan penuh
kasih, yang mendorong setiap anggota untuk bersikap murah hati dan penuh
perhatian satu dengan yang lain dalam hidup berkomunitas. Setiap anggota
komunitas diutus dan ditempatkan dari satu komunitas ke komunitas yang lain.
Kehadiran masing-masing anggota dituntut untuk saling menerima dan
menyesuaikan diri satu dengan yang lain (Konst, art. 59). Dinamika kehidupan
berkomunitas mempengaruhi pengembangan karya dalam suatu komunitas. Pada
umumnya harapan dan cita-cita komunitas terwujud dengan berbagai faktor
pendukung, tetapi dilain pihak perwujudan komunitas juga mengalami banyak
hambatan.
Faktor-faktor penghambat antara lain: perkembangan jaman yang semakin
modern dirasakan mempengaruhi kehidupan komunitas. Nilai-nilai yang
diperjuangkan mengalami kemunduran, rasa tidak berdaya, sikap ketidak pedulian
terhadap sesama, merasa diri paling benar, sikap ingin menang sendiri sedikitdemi sedikit merasuk masuk dalam kehidupan komunitas. Suara hati mulai kurang
didengarkan karena merasa disibukkan dengan berbagai pekerjaan dan keinginan-
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keinginan yang ingin segera dipenuhi, dunia dirasakan sebagai dunia kerja
sehingga kehidupan komunitas kurang mendapat tempat, relasi dengan Allah
mulai mengendor karena merasa disibukkan oleh karya-karya, perkembangan
emosi yang kurang seimbang, cenderung tidak puas, mudah marah dan cepat
tersinggung, konflik pribadi dan kelompok kurang terolah secara tuntas sehingga
menghambat kerja sama; konstitusi yang kurang dipahami secara mendalam dan
kurang menjadi milik yang setiap hari harus dintegrasikan dalam hidup seharihari. Kharisma pribadi belum terintegrasi dengan kharisma kongregasi. Faktorfaktor pendukung bagi para Suster ADM dalam menghayati hidup berkomunitas
sesuai dengan konstitusi sebagai pedoman hidup dan direktorium adalah sebagai
berikut: mengadakan pembinaan secara teratur bagi seluruh anggota baik
pembinaan awal sejak masa postulat dan pembinaan lanjut dengan pembinaan
masa yuniorat, pembinaan bagi para suster medior dan senior; keterlibatan para
suster seluruh anggota dalam persiapan kapitel kongregasi sampai pada selesainya
kapitel, memberi kesempatan bagi para anggota suster untuk membina diri dan
mengembangkan diri demi perkembangan pribadi dan pengembangan karya
dengan menempuh studi pada bidang-bidang yang ditentukan, memberi
kesempatan kepada para suster untuk semakin memurnikan motivasi dengan
mengikuti pembinaan-pembinaan dan pertemuan yang diadakan kongregasi
maupun pihak lain, membuat komitmen bersama dalam setiap komunitas sesuai
dengan situasi dan kebutuhan komunitas, adanya kesempatan untuk mengolah diri
secara mendalam dalam rekoleksi-rekoleksi dan retret, mengadakan pengkaderan
tenaga pembina dan pemimpin-pemimpin karya atau komunitas, mengintensifkan
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studi tentang visi dan misi kongregasi dan Gereja lokal baik secara pribadi
maupun kelompok, dalam komunitas atau di luar komunitas, meningkatkan fungsi
pemimpin dan pembina, kongregasi menyediakan sarana dan prasarana yang
dapat menunjang pengembangan diri maupun karya dengan membangun
kesadaran penting untuk menjadi manusia proaktif dan kreatif menghadapi setiap
tantangan dan masalah yang ada. Faktor-faktor pendukung di atas merupakan
usaha kongregasi ADM dalam upaya membangun hidup berkomunitas sesuai
dengan konstitusi kongregasi dalam semangat dan perjuangan serius terusmenerus (Darminta, 2005: 6-7).

4. Kembali pada Kharisma dalam Menjawab Undangan Gereja
Hidup religius secara istimewa didirikan untuk menghayati dimensi
kharismatis Gereja. Dengan demikian Hidup religius dipanggil untuk menghayati
hidup iman dan rohani menurut gerak kedalaman hidup yaitu dibawah bimbingan
dan gerakkan Roh Kudus seperti Yesus dibimbing dan digerakkan oleh Roh
Allah. Kekhasan hidup religius berasal dari kharisma hidup religius. Kharisma
adalah daya hidup ilahi yang dianugerahkan kepada manusia, agar manusia
mampu mengubah keadaan hidup yang tidak baik dan membangun kehidupan
yang lebih baik. Kharisma dianugerahkan seturut perkenanan Allah. Allah tetap
berkenan kepada manusia karena itu Allah tetap menjadikan segala-galanya baik
apapun yang terjadi dalam hidup ini (Mrk 7:37) ditegaskan bahwa kharisma
berasal dari hati Allah, karena dari hati Allah-lah mengalir daya penyebar,
pembelaan dan pemberdayaan kehidupan (Yoh 19:30.34). Kedalaman hidup
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religius berdasarkan kharisma yang diterima akan nampak dalam orientasi hidup
yang menyebar, membela dan memberdaya kehidupan (Driscoll, 2003: 187-189).
Salah satu kharisma dalam Gereja adalah panggilan untuk hidup membiara.
Hidup membiara adalah bentuk penghayatan injil yang khusus bila dibandingkan
dengan panggilan hidup berkeluarga. Kekhususan ini berdasarkan kharisma
kebiaraan dan biasanya berasal dari kharisma khusus pendiri tarekat biara.
Kharisma disebut panggilan yakni dorongan Roh kudus untuk menghayati Injil
dalam bentuk atau dengan cara yang khusus (Jacobs, 1980: 25-26).
Kharisma Suster-suster Amalkasih Darah Mulia yakni cinta kasih Krisus
tersalib ”Caritas Christi Crucifixa”. Komunitas ADM sebagai komunitas religius
diundang Gereja untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah
menghadirkan Kerajaan Allah di tengah dunia dengan menyebar, membela dan
memberdayakan hidup. Komunitas ADM sebagai komunitas yang kontemplasi
dan menyembah Kristus yang menebus dunia dengan darah-Nya, dalam gambaran
anak domba diharapkan tumbuh dalam mengamini akan kuasa anak domba yaitu
darah yang mengalirkan kelembutan sehingga tidak dapat mengingkari janji,
apalagi mengingkari diri sendiri dihadapan Allah dan manusia, sekaligus percaya
kepada kuasa Allah yang bekerja melalui dan dalam kelembutan.
Hidup Kristus diberikan atau dikorbankan demi penebusan seluruh umat
manusia, cinta yang membawa manusia kembali kepada kesatuan dengan Allah
Bapa. Agar kesatuan ini terwujud setiap orang diundang untuk turut berpartisipasi
dalam hidup dan cinta Kristus, Sang penebus dan pengantara seluruh umat
manusia kepada Allah (Sukmanajati, 1989: 81).
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Perhatian kepada pribadi Kristus, bagi cinta-Nya yang melimpah sampai akhir,
bagi karya penyelamatan-Nya bagi derita dan sakit-Nya dalam menumpahkan
Darah, menarik dan mendorong setiap suster ADM untuk berpartisipasi dalam
cinta yang sama. Inilah pembatinan dalam diri semangat cinta dalam cara seperti
”Caritas Christi Crucifixa” inilah cinta yang memberi inspirasi bagi hidup, karya
dan persaudaraan ADM (Sukmanajati, 1989: 70).
Sebab seperti yang telah dikatakan dalam komunitas hidup bakti menurut Vita
Consecrata yakni hidup bersaudara dalam arti hidup bersama dalam cinta kasih
merupakan lambang yang jelas bagi Gerejawi. Corak hidup itu dipraktekan secara
khas dalam kongregasi-kongregasi religius dan serikat-serikat hidup apostolik; di
sini komunitas beroleh relevansinya. Hidup dalam suasana persaudaraan penuh
cinta kasih menjadi kekhasan kongregasi religus ADM sebab diyakini sebagai
lambang persekutuan dengan Yesus sebagai sumber cinta kasih.
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BAB III
MENGAMPUNI DAN BEKERJA SAMA SEBAGAI KEKUATAN
MEMBANGUN HIDUP BERKOMUNITAS

A. Mengampuni
1. Arti Pengampunan
Pengampunan dalam membangun hidup berkomunitas merupakan kebutuhan
mendasar bagi setiap orang dalam membangun relasi dengan sesama.
Pengampunan merupakan landasan yang kokoh kuat, perlu dibangun dalam diri
masing-masing pribadi agar cita-cita untuk hidup damai, tenteram dan penuh
persaudaraan terwujud dalam kebersamaan. Pengampunan merupakan suatu
proses. Dalam proses pengolahan pengampunan perlu mengenali kelemahan dan
kekuatan untuk menemukan keadaan luka di mana penyembuhan dapat dilakukan.
Pengampunan membuat orang mampu melihat keadaan dirinya, orang lain dan
peristiwa yang terjadi dalam hidupnya sebagaimana adanya. Di dalam buku yang
berjudul menjadi pribadi utuh menjelaskan pengertian pengampunan sebagai
berikut:
Pengampunan adalah ketetapan hati yang menyatakan tidak ada gunanya lagi
bersembunyi, menderita, membenci, membalas dan mendendam. Mengampuni
berarti sadar bahwa hal-hal yang kita lakukan terhadap diri sendiri tidak ada
akibatnya bagi orang-orang yang bersalah kepada kita, bahkan dengan
demikian ia terus menyakiti diri sendiri (Maninger, 1999: 37).
Pengampunan tidak berarti menyangkal, tidak ambil pusing, berpura-pura atau
tidak menganggap serius apa yang telah dilakukan orang lain. Pengampunan
berarti orang tidak mau lagi membalas orang-orang yang bersalah terhadap
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dirinya. Energi yang ada dalam diri dibebaskan untuk mengerjakan hal-hal yang
lebih baik dan mencari jalan yang positif untuk

mengembangkan hidupnya

sendiri. Pengampunan membuat orang sungguh-sungguh mengalami damai
apabila ia mau menghentikan usahanya yang sia-sia untuk menghukum orang lain
yang bersalah kepadanya. Pengampunan membuat orang sadar bahwa dirinya
adalah lebih daripada sekedar korban pelecehan atau perlakuan tidak adil.
Pengampunan memberi kekuatan dan kemerdekaan atas dirinya sendiri dan orang
lain.
Selanjutnya Maninger menjelaskan bahwa pengampunan adalah kemerdekaan
sejati artinya, pengampunan membebaskan orang dari jerat peristiwa masa lampau
yang menghentikan perkembangan hidupnya dan membuat seseorang pahit dan
menyesal. Dengan pengampunan orang menjadi bebas untuk menempuh jalan
yang memungkinkan perkembangan yang sejati menuju kematangan pribadi.
Kematangan pribadi dapat mengembangkan diri sebagaimana seharusnya dan
tidak menjadi pribadi yang kerdil sebagai anak kecil yang ketakutan karena tidak
dapat melepaskan diri dari pengalaman terhina di masa lampau yang tetap
menghantuinya (Maninger, 1999: 37).
Pengampunan dapat membuat orang menghormati orang lain yang
terhadapnya dan membiarkan mereka bertanggungjawab atas tindakan mereka
sendiri. Mengampuni adalah melepaskan semua emosi negatif yang berkaitan
dengan peristiwa masa lampau. Dengan demikian pengampunan dapat
menghilangkan reaksi-reaksi aneh dan berakibat buruk yang dapat dipancing oleh
pengalaman pahit masa lampau dan memasukan orang dalam lingkaran setan.
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Pengampunan adalah tanda landasan adanya harga diri yang positif dalam diri
seseorang. Pengampunan dipandang lebih dari pada sekedar jawaban terhadap
perintah Yesus untuk mencintai sesama yang diterima sebagai suatu keharusan
etis dan kewajiban moral. Pengampunan semacam ini membuat orang mampu
mencintai diri sendiri bukan karena Tuhan memerintahkannya tetapi karena ia
yakin bahwa pengampunan merupakan anugerah Tuhan. Ia menyadari bahwa
dirinya memang pantas dicintai (Maninger, 1999: 39). Seperti yang disebutkan di
atas bahwa pengampunan adalah suatu proses yang memerlukan waktu, atau lebih
tepat penyembuhan membutuhkan waktu dan pengampunan adalah buah dari
penyembuhan itu. Pengampunan bukan sekedar keputusan kehendak yang dengan
memaksa diri kemudian dilaksanakan. Pengampunan bukan sesuatu yang kita
kerjakan tetapi sesuatu yang terjadi pada diri sesorang.

2. Tahap-tahap Pengampunan
Pengampunan merupakan proses, dan dilalui tahap demi tahap.

Tahap

pengampunan merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan antar yang satu
dengan yang lainnya. Seseorang perlu mengetahui tahap-tahap pengampunan
apabila ingin sampai pada pengampunan yang sepenuh hati. Pengetahuan
mengenai tahap pengampunan dapat membantu seseorang melangkah maju
dengan pasti dalam menghadapi proses pengampunan (Maninger, 1999: 53-57)
menjelaskan tahap proses pengampunan meliputi; tahap menerima rasa sakit,
tahap rasa salah, tahap korban, tahap marah, tahap keutuhan.
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a. Tahap pertama: Menerima Rasa Sakit
Tahap ini kadang-kadang disebut tahap penolakan. Menerima rasa sakit adalah
hal yang berat dan tidak mudah. Menipu atau melupakan jauh lebih mudah
daripada menerima.
Kalau anda menerima sesuatu, Anda menjadikan dan mengakui bahwa hal itu
adalah milik anda. Anda tidak hanya harus menerima dan mengakui rasa sakit
itu, tetapi juga melihat dan mengakui apakah pengaruh rasa sakit itu dalam
hidup Anda, hak-hak dan kerinduan hati anda akan kebutuhan dan
kebahagiaan hidup. Anda juga harus memikirkan secara realistis apa pengaruh
rasa sakit itu dalam hidup Anda selanjutnya kalau rasa sakit itu tidak
disembuhkan (Maninger, 1999: 53)
Sikap sombong membuat orang tidak mau mengakui betapa dalam pengaruh
rasa sakit dalam dirinya dan sebagai akibatnya dan betapa hidupnya telah menjadi
makin tidak baik. Menerima luka atau rasa sakit berarti menerima luka sendiri
bukan luka-luka orang lain juga jikalau ada hubungan yang amat erat. Luka dalam
diri seseorang mempunyai pengaruh dalam pribadi dan masa depannya. Luka atau
rasa sakit itu berperan besar dalam pembentukan hidup sampai kini dan akan terus
demikian.
Dengan demikian orang harus mengenali sejauhmana akibatnya dalam dirinya
dan

mengerti

sejauhmana

pengalaman

buruk

itu

berpengaruh

dalam

kemampuannya untuk percaya, pada rasa keadilan, harga diri dan kemampuan
untuk dengan bebas berhubungan dengan dunia luar. Orang harus mampu
mengolah pengalaman sakit atau luka secara jujur dan seterus terang mungkin,
tanpa terlalu memperhitungkan diri sendiri dan orang lain. Jikalau orang benarbenar mengingat dan mengerti segala sesuatu (sebagaimana Allah mengingat dan
mengerti) mungkin pengampunan tidak perlu namun jikalau orang mengingat
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kebodohan, kelemahan, egoisme manusia, termasuk dirinya pengampunan tidak
hanya menjadi lebih realistis tetapi juga sedikit lebih mudah (Maninger 1999: 5455).

b. Tahap kedua: Rasa Salah
Pada tahap ini orang akan mencari penjelasan atas perlakuan yang mereka
terima. Dalam arti tertentu wajar kalau orang mencari alasan dalam dirinya
sendiri. Namun yang perlu diketahui adalah bahwa pada umumnya orang lebih
mudah menyalahkan diri sendiri. Tidak ada orang yang sempurna dan setiap kisah
ada dua sisi, tetapi dalam tahap ini tanggung jawab pribadi terlalu dibesarbesarkan secara tidak masuk akal. Inilah yang disebut salah satu bentuk pelarian.
Banyak orang terjerat pada sikap menyalahkan diri sendiri dan menunjukkan
reaksi-reaksi yang biasa muncul pada tahap ini. Seringkali mereka mengalami
depresi, pusing, harga dirinya menjadi hancur sampai putus asa. Hal yang perlu
diperhatikan agar dapat keluar dari tahap ini; mengenali tahap ini dengan baik,
karena jika orang mengenal dan mengerti dengan baik maka ia dapat memutuskan
sesuatu mengenai hal itu. Yang kedua adalah usaha untuk meneguhkan diri. Pada
langkah ini orang menyadari bahwa dirinya membutuhkan dukungan, hiburan, dan
pengertian bahwa ia sendiri mampu memberikannya. Kemudian langkah
selanjutnya dalam doa, orang mencoba memikirkannya dan membicarakannya
dengan Tuhan bahwa ia amat bernilai sebagai anak-Nya. Mengingat Tuhan dan
diri sendiri bahwa Ia selalu hadir bersamanya. Bersama dan dalam Tuhan dapat
melakukan segala sesuatu (Maninger, 1999: 58-60).
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c. Tahap ketiga: Korban
Pada tahap ini orang diajak untuk menyadari diri sebagai korban. Perlakuan
buruk yang terjadi pada dirinya itu menyakitkan dan orang lain yang telah
melakukannya. Semua itu terjadi di luar kemampuannya maka ia merasa tak
berdaya dan merasa dirinya sebagai korban. Setiap orang merasa kasihan padanya.
Ia sendiri merasa menyesal.
Tanda-tanda orang yang merasa dirinya sebagai korban adalah jelas bahwa ia
mengalami depresi, merasa sendiri, terasing dan tidak mengerti, pahit. Ia tergoda
dan cenderung untuk mencari hiburan dalam berbagai bentuk. Ketika ia
merasakan kesedihan mendalam ia merasa mempunyai alasan cukup dalam
tindakan pasif- agresif yang ia lakukan. Namun kadang-kadang ia menunjukkan
kemarahan tidak terhadap dirinya sendiri dan keadaanya tetapi terhadap orangorang di sekitarnya. Orang yang berada dalam tahap ini menjadi orang terluka
yang berjalan-jalan.
Pada tahap ini orang mendambakan simpati, dukungan, penghiburan, tetapi
tidak amat jelas dan terselubung. Agar dapat keluar dari tahap ini maka pertama
orang mau menggabungkan diri dengan kelompok pendukung artinya bahwa ia
harus menyadari bahwa luka-luka yang ia alami itu bukan hanya ia yang
mengalaminya tetapi ada banyak orang lain yang dapat mengerti dan memahami
serta bersimpati. Kedua, mengenali bakat-bakat, kelebihan, keistimewaan yang ia
miliki, ketiga, menerima masa lampau dengan sakitnya. Masa lampau adalah
kenyataan kehendak Allah yang ia alami. Kehendak Allah bukanlah kesusahan di
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masa lampau yang dihidupkan kembali tetapi cakrawala baru yang dilandaskan
pada janji Allah cinta serta belaskasihan-Nya.

d. Tahap keempat: Marah
Kemarahan pada tahap ini mempunyai arti positif dan mengarah ke depan,
tidak sama dengan kemarahan yang ditahan dan diungkapkan pada tahap
sebelumnya. Pada tahap ini orang tidak lagi menerima dirinya sebagai korban.
Orang membebaskan diri dari rantai yang menjerat dan mulai melihat ke depan.
Kemarahan digunakan secara positif. Kemarahan tidak merusak tetapi mempunyai
tempatnya, namun bila tidak dikuasai maka ia akan dikuasai oleh kemarahan itu.
Agar proses menjadi pribadi utuh benar-benar berdaya menyembuhkan dan
mengampuni, maka orang harus membiarkan diri merasakan luka-luka dan
mengungkapkan kemarahan secara benar. Orang membutuhkan kesadaran akan
rasa sakit atau luka yang dimiliki dan dorongan energi untuk melakukan sesuatu
yang konstruktif untuk penyembuhannya. Walaupun dalam kenyataan orang
sering tidak mampu mengontrol perasaan marah yang dihadapinya, maka perlu
melatih diri terus menerus (Maninger, 1999: 65-70).

e. Tahap kelima: Keutuhan
Pada tahap ini biasanya mencakup usaha untuk tidak menyalahkan diri sendiri
dan orang yang bersalah. Orang menyadari dan merasa bahwa dirinya menjadi
pribadi yang utuh dan bahagia. Ia tidak membiarkan dirinya ditentukan oleh
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kesalahan-kesalahan masa lampau, entah kesalahanya sendiri atau kesalahan
orang lain, karena ia adalah tuan atas dirinya sendiri.
Orang mulai menyadari bahwa ia sudah merugikan dirinya sendiri dan orang
lain dan ia mempunyai rasa salah yang menyesatkan. Ia bertekad mengolahnya
sebab ”seorang pengampun hidup dalam dunia pengampun”. Ia sungguh menyesal
atas kesempatan-kesempatan yang hilang, tetapi ia tahu bahwa tidak beralasan
untuk hanya menengok ke belakang kalau ia dapat mengarahkan pandangannya ke
masa depan. Pada titik ini pula ia mungkin mengusahakan perdamaian membuka
jalan baru dan akhirnya pada tahap pengampunan (Maninger, 1999: 71-75).

3. Pengampunan dalam Komunitas Religius secara Umum
Pengampunan amat penting bagi keutuhan dan kebahagiaan pribadi serta
hidup bersama dalam suatu komunitas tarekat religius. Mengapa mengampuni
tampak begitu sulit? J. Vanier (1998: 18) mengatakan bahwa:
Komunitas adalah tempat kegelapan, rasa marah, iri hati, dan sikap
bermusuhan yang tersembunyi dalam hati setiap anggota yang tersembunyi
dalam hati setiap anggota menjadi nyata kelihatan. Komunitas adalah tempat
mengalami rasa sakit karena komunitas adalah tempat mengalami kehilangan,
konflik dan kematian. Namun komunitas juga merupakan tempat orang
mengalami kebangkitan.
Komunitas merupakan tempat konflik maksudnya adalah konflik yang terjadi
dalam diri setiap anggota tetapi pertama-tama konflik antara nilai-nilai dunia dan
nilai yang diperjuangkan komunitas, antara kebebasan dan ketidaktergantungan.
Kehilangan ketidaktergantungan merupakan pengalaman sakit demikian juga yang
dimaksud dengan masuk dalam kebersamaan, tidak sekedar tinggal bersama dan
membuat keputusan bersama. Dalam komunitas orang mengalami kesulitan untuk
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mundur menunggu orang lain dan membantu agar mereka tumbuh dan
mengembangkan bakat-bakat serta kekayaan pribadi. Dengan ini orang kehilangan
nafsu bersaing sebagaimana terjadi dalam masyarakat pada umumnya.
Hidup berkomunitas dalam jumlah yang besar, tampaknya menampilkan
kehidupan komunitas yang terbuka, namun jarang terjadi kesatuan suku, sehingga
menuntut orang untuk rela mengorbankan kesadaran pribadi dan mengambil alih
kesadaran kolektif. Dalam komunitas macam ini tumbuh keterikatan yang kuat
dalam kelompok namun perkembangan pribadi mati. Komunitas seharusnya
terbuka menerima resiko dan tidak hanya menerima dan tinggal dalam rasa aman
serta mengandalkan kekuasaan pribadi.
Setiap orang karena keterbatasannya pasti pernah mempunyai kesalahan.
Perbedaan watak dan sifat dalam komunitas dapat menyebabkan timbulnya
konflik, pertentangan dan ketidakcocokan. Semua ini dapat membuat orang
merasa tidak suka dan jengkel, walaupun diakui bahwa setiap orang dapat jatuh
pada perbuatan yang tidak terpuji, tetapi semua itu harus diterima kenyataanya
dan terbuka untuk mengampuni segala kesalahannya. Dan barangkali dengan
pengampunan itu orang dapat bertobat, merubah diri dan kembali ke jalan yang
benar (Suparno, 2000: 16).
Pengampunan sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Mengampuni
berarti terbuka untuk menerima kenyataan yang ada. Orang yang mau
mengampuni berarti mau memikirkan dan menyadari sungguh-sungguh, apa yang
terjadi dalam kehidupannya bersama orang lain. Kesulitan untuk mengampuni
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bagi setiap anggota komunitas merupakan nilai bersama yang harus diperjuangkan
bersama dalam panggilan (Maninger, 1999: 25).

4. Pengampunan dalam Komunitas Suster-suster Amalkasih Darah Mulia
Landasan utama untuk membangun hidup berkomunitas ADM adalah relasi
keakraban dengan Allah dan senantiasa dijiwai oleh semangat cinta kasih. Dengan
semangat cinta kasih, kualitas relasi yang harus dimiliki oleh setiap anggota
adalah daya pengampunan tanpa batas sesuai dengan teladan Yesus sendiri.
Pendiri kongregasi, Suster Seraphine telah memberikan teladan hidup dengan
semangat cinta kasih.
Kita ingin memberi bentuk nyata kepada Doa Kristus :”supaya mereka semua
menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam
Engkau”, dengan merayakan Ekaristi, dengan menekuni doa bersama, dengan
kerukunan dan saling mengasihi. Dengan demikian selaku suatu komunitas
yang terkumpul atas nama Tuhan, kita memberi kesaksian mengenai
kehadiran-Nya serta mengenai cinta kasih-Nya yang menyatukan kita (Konst,
art. 58-59)
Sebagai pengikut Kristus tersalib Suster Seraphine dan para suster pendahulu
telah bersemangat meneladan Yesus dalam seluruh hidup-Nya yang senantiasa
bersatu dengan Bapa-Nya dalam cinta kasih. Kesatuan hidup Allah dalam diri
Yesus lewat Roh-Nya memberikan kekuatan kepada setiap anggota komunitas
dalam mengusahakan penghayatan semangat pengampunan. Pengampunan yang
didasari oleh cinta, karena seluruh hidup komunitas diarahkan pada cinta kasih
Allah. Sebab Allah adalah kasih dan dalam kasih-Nya mengalir sikap
pengampunan yang tanpa batas.
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Pengampunan merupakan kekuatan yang memampukan manusia mengalahkan
setiap godaan dosa dan kebencian, mampu melepaskan diri dari keinginan untuk
membalas rasa sakit dan luka di hati dengan hal yang sama pada orang lain.
Kesediaan untuk memberi pengampunan merupakan rahmat dan karya Allah
dalam diri manusia agar dapat hidup selaras dengan kehidupan dunia ini, yang
dihuni oleh pribadi manusia yang memiliki keinginan dan kehendak hidup baik,
sekaligus juga manusia yang hidup saling menyakiti dan melukai (Smedes, 1991:
10).
Hasil keputusan kapitel provinsi Suster-suster ADM tahun 2002 dan 2005
merumuskan beberapa hal berkaitan dengan membangun hidup berkomunitas
dengan mengenal ciri hakiki komunitas ADM. Hal penting untuk diingat bahwa
yang menjadi fokus adalah membangun hidup yang memberi kesaksian mengenai
cinta kasih penebusan Kristus. Menebus berarti dengan membayar tebusan
membebaskan manusia dari perbudakan, penindasan dan kesengsaraan untuk
menjadi merdeka dan hidup dalam kemerdekaan penuh kelimpahan susu dan
madu (Kel 3:7-9). Hidup dalam semangat pengampunan menjadi efektif tidak
hanya ditandai dengan

kerendahan hati tetapi berani merendahkan diri dan

akhirnya direndahkan dan dihina seperti yang dialami oleh Tuhan yaitu
penghianatan (Yoh 3:18) kepada yang menghina dan menghianati Yesus tetap
memberikan diri-Nya (Yoh 3:20) sebab cinta yang menebus, mengampuni tidak
ditarik dari orang yang menghianati.
Semangat rekonsiliasi dan pengampunan dihayati oleh setiap anggota
komunitas suster ADM. Rekonsiliasi nampak dalam kehidupan bersama yang
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akan menjadi persatuan dalam hidup keseharian, hasrat untuk mendengarkan
dengan lebih baik dan bersikap toleran walaupun ada konflik, benturan dalam
hidup bersama. Dalam hidup bersama para suster menyadari keterbatasan dan
kelemahan sebagai manusia pendosa namun tidak berhenti pada kesadaran ini.
Semangat hidup untuk bangkit dan berusaha untuk saling mengampuni satu
dengan yang lainnya. Pengalaman kebangkitan untuk saling mengampuni
merupakan hal yang penting dalam hidup berkomunitas untuk mengembangkan
persatuan dan kasih bagi sesama (Suster-suster ADM, 2002: 14).
Suster Seraphine dalam hidup dan cintanya akan Kristus tersalib yang
mencurahkan darah-Nya yang Mulia untuk menebus umat manusia telah
mengilhami hidup dan pelayanannya. Semangat hidup iman yang besar ini telah
diwariskan kepada para pengikut ADM menjadi pembawa damai bagi sesama.
Hal yang sangat penting jika mau menjadi pembawa damai adalah damai di hati
karena relasi yang mendalam dengan Dia Sang sumber damai sejati yakni Allah
dalam diri Yesus Kristus putera-Nya melalui doa dan Ekaristi (Konst, art. 9),
sebab tingkah laku lahiriah tidak cukup kalau digerogoti rasa sakit atau pahit.
Penting sikap rendah hati untuk mengakui kesalahan, mengampuni dan tetap
mencintai. Membawa damai ke tengah dunia jikalau mau terbuka untuk saling
mengampuni dalam komunitas dan membimbing banyak orang dalam jalan
rekonsiliasi ini. Dengan demikian setiap anggota suster ADM menjadi pembawa
damai ke lingkungan yang lebih luas.
Kemungkinan lain bagi setiap anggota komunitas ADM untuk membina
semangat rekonsiliasi adalah kerja sama dengan kaum awan dalam karya
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pelayanan. Kehadiran yang mempersatukan, membuat orang melihat perbedaaanperbedaan dan menghayatinya sebagai kesempatan untuk saling melengkapi, ini
merupakan jalan yang tidak mudah. Namun pengalaman kesulitan ini memiliki
nilai positif yaitu semakin mengenal keterbatasan sendiri dan kebutuhan untuk
terus berelasi dengan Yesus Kristus.
Sikap pengampunan tanpa batas sangat ditekankan dalam komunitas ADM,
karena dengan pengampunan berarti menempatkan kembali orang-orang pada
posisi yang benar. Pengampunan menuntut kerendahan hati dan kelembutan hati
untuk menerima diri dan sesama melawan kekerasan perhatian yang tulus dan
bersikap murah hati. Maka setiap anggota memiliki makna, tempat dan peranan
yang sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pengampunan merupakan
salah satu contoh kekuatan membangun hidup berkomunitas ADM, pengampunan
sangat penting dalam membangun komunitas sehati sejiwa, karena semangat
pengampunan memiliki kedalaman hidup sebagai daya kekuatan untuk melawan
arus pendangkalan diri dalam menghadapi individualisme.
Mengampuni berarti mempunyai cara pandang baru dan cara merasa baru
terhadap permasalahan yang dihadapi dengan sesama. Pengampunan yang
dimaksud adalah setiap orang dengan caranya sendiri mewujudkan kerinduan
untuk mengabdi Tuhan dan sesama secara total sesuai dengan semangat hidup
bersama yang dihayati. Semangat pengampunan merupakan salah satu nilai hidup
yang masih harus terus diperjuangkan bersama seluruh anggota komunitas.
Dasarnya adalah Yesus sendiri yang telah merintis dan menunjukan jalan hidup,
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serta mendorong setiap pribadi untuk terbuka pada setiap tawaran untuk berani
mengampuni (Konst, art. 7).

B. Kerja Sama
1. Arti Kerja Sama
Kerja sama adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan
saling mempengaruhi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dipahami
bersama (two or more people who interact and influence each other toward a
common purpose). Dari definisi ini maka kerja sama memiliki kerakteristik
sebagai berikut; merupakan kumpulan orang yang beranggotakan lebih dari satu
orang, yang berarti adanya kerakteristik yang berbeda dari tiap orang, adanya
interaksi diantara kumpulan orang tersebut dan adanya tujuan bersama yang ingin
dicapai bersama (Saefullah, 2005: 281).

2. Tujuan Kerja Sama
Tujuan kerja sama adalah untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait
dengan pencapaian tujuan kelompok atau organisasi. Komunikasi menjadi faktor
kunci bagaimana anggota-anggota dalam kelompok dapat berinteraksi dan bekerja
sama dengan baik (Saefullah, 2005: 281). Pengertian kerja sama menunjuk pada
upaya untuk secara efektif mencapai suatu karya yang memiliki sasaran tertentu
melalui suatu kelompok atau tim. Alasan umum yang membuat orang bekerja
sama dalam suatu komunitas atau kelompok adalah karena mereka dapat berbagi
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dalam pencapaian suatu tujuan atau keinginan yang diyakini dapat berhasil jika
dilakukan bersama dari pada sendiri-sendiri (West, 1998: 21).

3. Kerja Sama dalam Gereja
Kerja sama, kemitraan dan persekutuan sebagai saudara merupakan buah
penemuan kembali harta rohani Gereja yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus.
Kerja sama merupakan cara kerja Tuhan Yesus Kristus dalam mengatasi situasi
yang tidak mudah (Luk 9: 2-17), dalam peristiwa pengggandaan roti itu terjadilah
proses penyatuan keprihatianan, penyatuan komitmen, pembagian tugas dan
permintaan sumbangan untuk tujuan tindakan yang sama yaitu memberi makan
orang banyak. Kemitraan yang ditawarkan Yesus adalah bukan sekedar
berdasarkan kepentingan pribadi atau kepentingan bersama antara dua belah
pihak, melainkan lebih didasarkan atas perjuangan yang sama, yang dilandasi oleh
komitmen yang sama yaitu mewujudkan hukum kehidupan, sebagaimana
dikatakan oleh Yesus “Kamu adalah sahabat-Ku jikalau kamu berbuat apa yang
Ku-perintahkan kepadamu” (Yoh 15:14), Inilah perintah-Ku kepadamu” Kasihilah
seorang akan yang lain” (Yoh 15:17), sama seperti Aku telah mengasihi kamu
demikian pula kamu harus saling mengasihi” (Yoh 13:34).
Dalam hidup pelayanan Gereja nampak kerja sama antara berbagai pihak
sehingga perutusan Gereja dapat berjalan dengan baik di jaman sekarang, kerja
sama sangat diperlukan karena tantangan dan perutusan jaman yang lebih
kompleks dan sulit. Sendirian saja tidak mungkin melaksanakan perutusan Tuhan
di jaman ini. Relasi dan kerja sama antar Gereja pusat (pimpinan Roma) dengan
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Gereja lokal (para uskup, imam, jemaat) sangat nampak jelas. Dalam seri
dokumen Gerejawi bertolak segar dalam Kristus dikatakan bahwa:
Persatuan yang dijalani dalam panggilan oleh kaum hidup bakti jauh melebihi
keluarga religius atau institut mereka sendiri. Membuka diri terhadap
persatuan dengan institut lain pentakdisan, mereka bisa menyebarkan
persatuan menemukan kembali akar-akar injil bersama mereka dan bersama
menangkap keindahan identitas mereka sendiri dalam keanekaragaman
kharisma dengan lebih jelas lagi. Mereka perlu bersaing dalam saling
menghargai (Rm 12:10) menuju pada karunia lebih besar, karitas (1 Kor
12:31) (BSDK, art. 30).
Kaum hidup bakti diharapkan untuk selalu mengusahakan persatuan dan
solidaritas antar Institut untuk menggugah kesadaran bagi mereka yang membawa
persatuan barkaitan dengan kemampuan persekutuan kristiani untuk menyediakan
ruang bagi semua karunia Roh. Kesatuan Gereja bukan keseragaman, tetapi
perpaduan organis keagamaan yang legitim. Itulah kenyataan sekian banyak
anggota yang tergabungkan dalam satu tubuh, yakni tubuh Kristus (1 Kor 12:12;
bdk. BSDK, art. 30).
Hal ini dapat menjadi

awal dari penelitian bersama buat jalan umum

mengabdi Gereja. Faktor eksternal seperti keluhan terhadap tuntutan negara dan
faktor internal institut seperti menurunnya jumlah anggota menjadi bahan refleksi
bagi setiap anggota kongregasi hidup bakti. Untuk itu perlu memperhatikan
koordinasi usaha dalam bidang pembinaan, manajemen benda-benda, pendidikan
dan penginjilan. Bahkan dalam situasi demikian dapat menemukan undangan Roh
untuk persekutuan yang lebih intens. Konferensi pimpinan kongregasi dan
konfrensi institut sekular dalam usaha untuk menjalin kerja sama (BSDK, art. 30).
Masa depan tidak dapat dihadapi secara terisolir. Perlu menjadi Gereja,
bersama

menghayati

petualangan

Roh

dan

pengikutan

Kristus,
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mengkomunikasikan pengalaman Injil, belajar mencintai komunitas dan keluarga
religus lain sebagai keluarga sendiri. Kegembiraan dan kesusahan, keprihatinan
dan sukses menjadi bagian masing-masing dan juga dapat berbagi dengan yang
lain.
Hal yang lebih ditekankan adalah relasi pengertian dan kerja sama,
penghargaan dan berbagi yang tidak hanya terjadi secara individu tetapi juga
dalam kongregasi, gerakkan Gerejani dan bentuk-bentuk baru hidup bakti dalam
rangka pertumbuhan hidup dalam Roh dan membawa perutusan Gereja yang satu.
Kaum hidup bakti diharapkan mengenali kembali yang dibawa oleh dorongan Roh
yang sama kepada kepenuhan hidup Injili dalam dunia, kumpul bersama untuk
mewujudkan rencana Allah yang satu untuk penyelamatan semua. Spiritualitas
persekutuan dilaksanakan dalam dialog yang luas bagi persaudaraan Injili di
antara segenap umat Allah (BSDK, art. 30).
Kerja sama komunitas religius dalam Gereja dalam mewujudkan misi kerajaan
Allah meliputi; persatuan dan kerja sama dengan para uskup, persatuan dan kerja
sama dengan kaum awam, persatuan dan kerja sama Gereja dengan lembaga lain
yang berkemauan baik.

a. Persatuan dan Kerja sama dengan para Uskup
Komunitas kongregasi hidup bakti tidak dapat berdiri sendiri dalam
pengembangan karya di dunia ini. Maka perlu menjalin persatuan dengan para
uskup setempat di mana kongregasi hidup bakti berada dan berkarya. Hal ini
ditegaskan dalam seri dokumen Gerejawi, bertolak segar dalam Kristus
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mengatakan; Aspek unik dalam relasi persatuan Grejani dengan semua panggilan
dan status hidup adalah kesatuan dengan para Uskup. Harapan memupuk
spiritualitas persatuan tanpa relasi efektif dan afektif dengan para Uskup, terutama
dengan Paus, pusat kesatuan Gereja dan dengan Magisteriumnya, akan sia-sia saja
(BSDK, art. 32).
Persatuan komunitas hidup bakti dengan para uskup akan sangat membantu
karya kerasulan yang menjadi misi yang khas dalam setiap bentuk hidup bakti.
Oleh karena itu relasi efektif dan afektif menjadi hal yang penting. Relasi itu
terutama dengan Paus yang menjadi pusat kesatuan dengan Gereja dan berkat
kuasa magisteriumnya akan sangat membantu pelayanan kaum hidup bakti.
Persatuan dengan para uskup merupakan penerapan konkret secita rasa
dengan Gereja sesuai dengan kalangan beriman yang terutama memancar dari
para pendiri hidup bakti dan yang merupakan tugas karismatik semua Institut.
Apabila tidak ada persatuan dengan para Uskup maka akan menjadi mustahil bila
komunitas hidup bakti mengamati wajah Allah tanpa melihat itu bersinar dalam
wajah Gereja. Mencintai Kristus adalah mencintai Gereja dalam pribadi-pribadi
dan tarekat. Pada masa yang silam kaum hidup bakti dipanggil untuk menghadapi
kekuatan sentrifugal yang menarik-narik yang menjadikan prinsip fundamental
iman dan moral katolik meragukan, tetapi pada masa sekarang kaum hidup bakti
dan Institut-institut dipanggil untuk membuktikan persatuannya tanpa ketidak
setujuan dengan kuasa mengajar Gereja (BSDK, art. 32).
Hal ini ditegaskan dalam dokumen KV II yang mengatakan bahwa para
anggota hidup bakti mempunyai tempat yang khas dalam Gereja, sikap mereka
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dalam hal itu amat sangat penting bagi segenap umat Allah. Kesaksian cinta kasih
mereka selaku putera-puteri Gereja akan memberi daya kekuatan kepada kegiatan
apostolis atau kerasulan mereka, yang dalam konteks misi kenabian semua orang
yang dibaptis pada umumnya diwarnai bentuk-bentuk khas kerja sama dengan
hirarki. Secara istimewa karena kekayaan karisma-karisma mereka, para anggota
hidup bakti mendukung Gereja untuk makin mendalam mengungkapkan hakekat
sebagai sakramen persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan dengan segenap
umat manusia (GS, art. 1).

b. Persatuan dan Kerja sama dengan Kaum Awam
Komunitas hidup bakti dalam mengembangkan Kerajaan Allah tidak dapat
bekerja sendiri di dunia ini. Untuk itu kongregasi hidup bakti perlu bekerja
bersama dengan kaum awam, menjalin persaudaraan dengan mereka dan
mengusahakan suasana damai dipenuhi cinta kasih diantara sesama umat manusia
yang hidup di muka bumi ini. Di dalam seri dokumen Gerejawi bertolak segar
dalam Kristus mengatakan bahwa:
Pengalaman persatuan antar kaum hidup bakti bermuara dalam keterbukaan
makin lebar anggota-anggota lain dalam Gereja perintah saling mengasihi
yang dialami dalam hidup internal persekutuan perlu dialihkan dari tingkat
personal ke berbagai realitas Gerejani. Hanya dalam Eklesiologi yang
terintegrasikan, di mana berbagai panggilan dikumpulkan sebagai satu umat
Allah, panggilan kepada hidup bakti bisa sekali lagi menemukan indentitasnya
yang spesifik sebagai tanda dan kesaksian. Bahwa kharisma pendiri lahir dari
Roh demi kebaikan orang banyak, perlu sekali lagi ditempatkan dalam pusat
Gereja, terbuka bagi persekutuan dan partisipasi oleh seluruh umat Allah
lama-lama ditemukan kembali (BSDK, art. 31).
Pernyataan di atas dengan jelas dapat melihat tipe baru persatuan dan kerja
sama dalam keanekaragan panggilan dan status hidup kaum hidup bakti dan kaum

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77
awam sudah mulai. Kongregasi monastik dan kontemplatif dapat memberi kepada
kaum awam relasi yang terutama rohani dan ruang yang diperlukan buat
keheningan untuk keheningan dan doa. Kongregasi yang komit pada kerasulan
dapat mengikutkan mereka dalam bentuk kerja sama pastoral. Anggota institut
sekular, awam atau klerus, berhubungan dengan anggota lain dari umat pada taraf
hidup sehari-hari (BSDK, art. 31). Semua orang yang menerima baptisan
menerima tugas perutusan menjadi saksi Allah dalam tugas pelayan setiap hari.
Maka kerja sama yang baik antara kaum awam dan kaum hidup bakti akan sangat
membantu mewujudkan karya keselamatan Allah yang menghendaki manusia
menjadi saksi cinta Allah yang menyelamatkan.
Perkembangan baru yang terjadi dan dialami di zaman ini adalah bahwa
beberapa kaum awam diminta untuk berpartisipasi dalam cita-cita kharismatis
kongregasi. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik yang menampilkan
persatuan dan kerja sama yang baik dalam membangun Kerajaan Allah di dunia
ini. Dengan demikian mereka akan mengalami perkembangan otentik dari
kongregasi kuno, seperti ordo sekular atau ordo ketiga dan kelahiran keterlibatan
awam yang baru dan gerakkan yang terkait dengan keluarga religius dan institut
sekular. Pertumbuhan masa kini adalah perlunya tanggung jawab tidak hanya
melaksanakan karya tetapi terutama dalam harapan berbagi dalam aspek spesifik
dan momen spiritualitas dan kerasulan dari kongregasi. Hal ini memerlukan
pembentukan dari kaum hidup bakti dan kaum awam untuk memastikan kerja
sama yang saling mendukung dan memperkaya (BSDK, art. 31).
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Di masa lampau tugas kaum religius adalah menciptakan, memupuk spiritual
dan mengatur bentuk-bentuk kumpulan kaum awam, namun pada masa sekarang
kaum awam yang makin maju bisa ada saling membantu yang memperkuat
pemahaman kekhususan dan keindahan dari tiap status hidup. Persatuan timbal
balik dalam Gereja tidak pernah menjadi jalan satu arah. Dalam persatuan
Gerejani, imami, religius dan awam, jauh dari mengingkari satu dengan yang lain
atau kumpulan hanya bila ada aktivitas bersama, akan dapat menemukan lagi
relasi yang tepat persekutuan dan pengalaman yang diperbaharui dari persatuan
Injili dan saling penghargaan kharismatik dalam saling melengkapi sehubungan
dengan penghargaan terhadap perbedaan. Dinamika ini akan membantu
pembaharuan dan identitas hidup bakti. Bila pemahaman kharisma makin
mendalam, ada jalan baru untuk melaksanakan dan menemukannya (BSDK, art.
31).

c. Persatuan dan Kerja sama Gereja dengan Lembaga lain yang Berkemauan Baik
Usaha Gereja untuk terlibat dalam kedamaian dunia dan juga terlibat dalam
karya keadilan, sangat tidak mungkin dilakukan sendiri tanpa bekerja sama
dengan pihak lain. Usaha ini hanya berdampak besar bila kerja sama dalam
lembaga lain, bahkan di luar Gereja yang memberi perhatian pada persoalan
kedamaian dan keadilan.
Bangkit segar dari Kristus berarti, mengikuti Dia di mana Dia membuat diriNya hadir dalam karya keselamatan dan hidup dalam cakrawala luas yang
dibukanya. Kaum hidup bakti tidak bisa puas hanya dalam dan buat Gereja. Itu
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menjangkau jauh bersama Kristus sampai pada Gereja-gereja kristen lain, agamaagama lain dan tiap pria dan wanita yang tidak mengikuti keyakinan agama
apapun (BSDK, art. 40).
Kaum hidup bakti dipanggil untuk memberi sumbangan khusus pada semua
dialog yang dibuka bagi Gereja oleh Konsili Vatikan II “terlibat dalam dialog
dengan tiap orang”. Dalam dokumen Vita Consecrata mengatakan bahwa:
Doa Kristus kepada Bapa sebelum Ia menderita sengsara, supaya para muridNya bersatu (Yoh 17:21-23) tetap hidup dalam doa maupun kegiatan Gereja.
Bagaimana mungkin mereka yang dipanggil untuk hidup bakti tidak merasa
diri terlibat? luka-luka perpecahan yang masih ada antar umat yang beriman
akan Kristus dan keperluan mendesak untuk mendoakan dan mengusahakan
kemajuan kesatuan Kristiani dirasakan mendalam (VC, art. 100).
Hal yang ditekankan di sini adalah eratnya kaitan antara hidup bakti dan
ekumenisme karena jiwa ekumenisme ialah doa dan pertobatan, kongregasikongregasi hidup bakti dan serikat hidup apostolik mempunyai kewajiban khusus
untuk memupuk komitmen ini. Kebutuhan mendesak bagi kaum hidup bakti
adalah memberi ruang lebih pada hidup ekumenik dan kesaksian Injili sejati
sehingga oleh kuasa Roh Kudus tembok pemisah dan prasangka bisa dirobohkan.
Dokumen Vita Consecrata menempatkan dua tuntutan fundamental untuk
dialog antar agama yakni kesaksian Injil dan semangat kebebasan serta
menyarankan semangat hidup dengan saling memahami, saling menghargai,
persahabatan tulus dan saling jujur dengan komunitas monastik dan agama lain.
Dialog antar umat beragama termasuk misi Gereja mewartakan Injil. Corak
pewartaan Injil berkenaan dengan saudara-saudari penganut agama lain hendaklah
kesaksian hidup dalam kemiskinan, kerendahan hati dan kemurnian, dirasuki cinta
kasih persaudaraan terhadap semua orang. Kebebasan dialog yang khas bagi hidup
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bakti akan mendukung “dialog kehidupan” yang mewarnai pola dasar misi dan
pewartaan Injil Kristus. Guna memelihara pengertian, sikap hormat dan cinta
kasih kongregasi-kongregasi religius dapat memajukan berbagai dialog yang
cocok, diwarnai dengan persabatan yang tulus dan kejujuran timbal balik dengan
komunitas-komunitas monastik agama-agama lain. Kerja sama yang lain dengan
para penganut berbagai tradisi keagamaan lain adalah kepedulian bersama
terhadap hidup manusiawi, meliputi belaskasih terhadap mereka yang mengalami
penderitaan fisik dan rohani hingga komitmen terhadap keadilan, damai dan
perlindungan alam ciptaan Allah. Di bidang-bidang ini kongregasi-kongregasi
hidup aktif khususnya mengusahakan pengertian pada umat beragama lain
melaluai “dialog karya” yang merintis jalan bagi pertukaran-pertukaran lebih
mendalam (VC, art. 102).

4. Kerja Sama dalam Komunitas Suster-suster Amalkasih Darah Mulia
Komunitas hidup bakti Suster-suster Amalkasih Darah Mulia terdiri dari
berbagai anggota yang berbeda latar belakang budaya, suku, tingkat ekonomi,
pemikiran sifat karakter. Dalam menghadapi kenyataan seperti ini komunitas
hanya akan dapat berkembang secara baik, bila anggota yang berbeda-beda itu
mau bersatu untuk bekerja sama dalam mengembangkan karya dan hidup
kongregasi. Sebab tanpa kerja sama yang baik maka komunitas tidak akan dapat
maju, bahkan dapat mati. Beberapa kerja sama yang diperlukan antara lain kerja
sama dalam kongregasi secara internasional sangat diperlukan agar secara
keseluruhan karya dan hidup kongregasi dapat berkembang. Kekurangan tenaga di
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suatu daerah, misalnya di Eropa dan berkembangnya anggota di Indonesia jelas
mengharuskan untuk mengadakan kerja sama dan bahkan pengiriman tenaga.
Kerja sama internasional ini hanya akan terjadi dengan baik, bila didasari oleh
semangat kerelaan berbagi seperti yang dialami oleh Gereja perdana (Kis 2:4147), yang mempunyai lebih rela memberikan kepada yang berkekurangan.
Demikian juga dalam tataran lokal kerja sama antar anggota komunitas perlu dan
terus dikembangkan. Kerja sama yang mengatasi budaya, suku, sifat, dan
latarbelakang. Semangat Bhineka Tunggal Ika menjadi penting yakni meskipun
berbeda dalam banyak hal tetapi mau tetap bekerja sama dalam mengembangkan
komunitas lokal. Semangat dasar kasih menjadi dasar meningkatkan kerja sama
dan juga dibutuhkan kerelaan berkorban, melayani dan peka terhadap kebutuhan
rekan yang lain dibutuhkan di tempat lain. Kerelaan untuk berbagi akan menjadi
sangat nampak bila tidak hanya menekankan tempat asal, tetapi memikirkan
kebutuhan kongregasi, provinsi secara lebih luas, bahkan tempat yang lebih
membutuhkan akan menjadi pilihan prioritas untuk lebih didahulukan (Suparno,
2005: 2-3)
Komunitas hidup bakti Suster-suster Amalkasih Darah Mulia menghayati
kerja sama sebagai bentuk kesaksian kasih. Seperti Yesus sendiri mengungkapkan
“Hendaklah kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu (Yoh
15:12), semangat kasih yang ditawarkan Yesus sendiri dilaksanakan dalam hidupNya yang selalu memperhatikan orang lain dengan kebutuhannya. Seluruh hidup
Yesus jelas mencerminkan semangat kasih itu, bahkan kasih-Nya begitu besar
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sampai Ia rela menyerahkan nyawa-Nya bagi keselamatan seluruh umat manusia
(Yoh 3:16).
Kasih Yesus kepada manusia dengan sangat jelas juga diungkapkan dalam
wujud kerelaan Yesus bekerja sama dengan manusia untuk mengangkat derajat
manusia. Itulah yang dibuat dengan para murid-Nya. Para murid yang sebenarnya
tidak pantas tidak pandai tidak mempunyai kemampuan besar di berdayakan oleh
Yesus. Mereka diajak bekerja sama dalam mewartakan kasih Allah dengan
memanggil para murid, memberikan kepercayaan kepada mereka dengan
mengutus mereka berkarya (Mrk 1:16-20; bdk. Luk 9:1-6). Bahkan setelah
peristiwa pentekosta, Yesus mempercayakan secara penuh karya keselamatan
kepada para murid dan Gereja agar kesaksian kasih diwartakan kepada seluruh
dunia. Di sini menjadi jelas bahwa kerja sama sungguh merupakan bentuk dari
semangat kasih itu sendiri. Kasih perlu diwujudkan secara nyata dalam hidup dan
salah satu bentuknya dari kasih adalah kerja sama dengan orang lain seperti telah
dimulai oleh Yesus (Suparno, 2005: 3).
Dalam komunitas hidup bakti anggota kongregasi Suter-suster Amalkasih
Darah Mulia mencoba menanggapi kasih Tuhan itu dengan kerelaan mau bekerja
sama dengan rahmat Tuhan lewat kerelaan jawaban “Ya” lewat kaul religius yang
diikhrarkan (Konst, art. 57). Dalam tahap selanjutnya kesaksian kasih diwujudkan
dalam kemauan bekerja sama dengan sesama suster dalam kongregasi, dalam
wujud kerelaan hidup bersama, saling membantu, saling memperhatikan saling
meneguhkan bahkan juga secara real dengan saling berbagi dalam pekerjaan
sehari-hari, saling berbagi pemikiran, saling membantu dalam kelemahan, saling
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menerima kekurangan dan kelebihan satu dengan yang lain dalam melakukan
suatu karya dengan tanggungjawab (Konst, art. 60, 62).
Komunitas hidup bakti Suster-suster ADM meluaskan bentuk kasih itu dengan
mau bekerja sama dengan pihak lain di luar kongregasi melalui formasio dan
karya-karya yang dipercayakan Gereja yakni karya sosial, karya pendidikan, karya
kesehatan, karya pastoral. Dengan mengembangkan kerja sama dalam kongregasi
dan dengan pihak luar ada banyak dampak positif yang diperoleh terutama bagi
perutusan kasih antara lain membangun persaudaraan, tugas perutusan atau
pekerjaan akan lebih ringan karena dilakukan bersama, wawasan dan gagasan
menjadi luas tentang persoalan yang dihadapi karena banyaknya sumbangan
pemikiran dari orang atau lembaga lain dan tidak mudah frustrasi karena
tantangan besar yang dihadapi dapat ditanggung bersama. Dalam kenyataan
membangun kerja sama yang terjadi dalam komunitas suster-suster ADM tidak
selalu berjalan lancar atau mudah. Banyak hambatan dan kendala yang dijumpai
di lapangan antara lain egoisme dalam diri dengan lebih mementingkan pendapat
dan keinginan sendiri sehingga sulit menerima orang lain, kesulitan menyesuaikan
diri dengan karakter, sifat, situasi atau lembaga lain karena tradisi hidup yang
sudah lama, kadang masih ada kepentingan kelompok yang ingin untuk
didahulukan daripada kepentingan bersama, berhadapan dengan gengsi dari
pribadi atau kelompok tertentu, ada pihak yang merasa pekerjaan menjadi lebih
lama karena harus mengadakan penyesuaian lebih dulu dengan yang lain
(Suparno, 2005: 3-4).
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Berhadapan dengan kendala-kendala dalam membangun kerja sama seperti
yang disebutkan di atas maka perlu diusahakan sikap agar kerja sama berjalan
atau berkembang baik antara lain mengembangkan komunikasi dan dialog,
kesetaraan, partisipatif, kerendahan hati untuk tidak mau menang sendiri tetapi
berpikir demi kebaikan keseluruhan, meningkatkan kerelaan berbagi dengan pihak
lain, saling menyumbangkan kekayaan, gagasan pikiran tenaga dan lain-lain,
saling menerima dan menghargai pihak lain serta meningkatkan keterbukaan,
transparansi dan mau membuka diri.

C. Gambaran Komunitas Religius Pengampunan dan Kerja Sama.
1. Kenyataan Sehari-hari
Hidup bersama merupakan panggilan sekaligus inti hakekat manusia. Hidup
bersama dalam suatu komunitas merupakan salah satu ciri pokok hidup religius.
Penghayatan konkret hidup religius terlaksana dalam hidup sehari-hari dalam
suatu komunitas. Dalam komunitas hidup bersama mendapatkan bentuk konkret
dan peraturan yang menunjang tumbuh dan perkembangan hidup rohani maupun
terlaksanannya tugas perutusan. Hidup bersama dalam suatu komunitas
merupakan tuntutan mutlak bagi seorang religius. Salah satu syarat untuk dapat
bergabung dan diterima dalam suatu tarekat religius ialah tidak adanya hambatan
yang berat untuk membangun dan menghayati hidup bersama. Hidup bersama di
suatu komunitas religius terjadilah suatu pertemuan dalam iman, di mana orang
menghayati spiritualitas dan kharisma kongregasi yang sama, mengikuti Kristus
bersama-sama, merasul dalam kebersamaan, berdoa bersama, berbagi rasa hidup
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dan pengalaman, berbagi milik dan harta, berbagi kesediaan dan kemauan untuk
mengabdi Kristus. Secara singkat hidup bersama merupakan hidup dalam
persekutuan di mana orang sanggup dan rela untuk saling membantu, menopang,
menghibur dan memberi semangat maupun saling memberi koreksi. Dasar dari
semuanya adalah cinta, sebab manusia dipanggil untuk hidup mencinta (Darminta,
1982: 7-13).
Hidup religius diterima oleh Gereja sebagai anugerah Allah, hidup dalam
lingkup persekutuan Gereja, sejauh digerakkan oleh Roh Kudus, prinsip dan
kesatuan Gereja. Hidup religius secara khusus dipanggil untuk menampakan
persekutuan hidup Gereja. Hanya dalam kebersamaan dalam suatu komunitas
orang akan mendapatkan kepenuhan. Hidup bersama digambarkan sebagai suatu
perjumpaan tetap dari pribadi-pribadi yang dipersatukan dalam suatu keluarga
sejati atas nama Tuhan. Hidup bersama ikut mengambil bagian pada kharisma
yang sama, dijiwai oleh cinta kasih, diperkuat oleh kehadiran Kristus dan
sekaligus diikat oleh ikatan-ikatan hukum Gereja dan sanggup untuk menyerahkan
segala-galanya untuk saling

melayani

dan

membangun

tubuh

Kristus.

Menyerahkan segala-galanya berarti membangun bersama orang lain suatu proyek
hidup, saling bertanggung jawab untuk suatu penjabaran cita-cita hidup bersama
dalam diri masing-masing dan dalam diri orang lain. Hal ini menuntut bahwa
semua anggota menyerahkan segala sumber yang dimiliki baik rohani maupun
jasmani demi membangun hidup bersama. Buah dari perjumpaan akan nampak
dalam persekutuan rohani yang subur, persekutan sosial apostolis, yuridis dan
ekonomis hidup bersama pada akhirnya merupakan perjumpaan dan kebersamaan
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orang-orang di dalam Kristus dan Gereja yang saling membagi dan menerima roh
dan kharisma yang sama (Darminta, 1982: 11).
Pada dasarnya hidup bersama ada persaudaraan yang dibangun oleh Roh
Kudus dalam iman yang sama. Hidup bersama religius merupakan usaha bersama
menghayati secara penuh hidup kristiani dengan memberi nilai secara khusus
kepada aspek kebersamaan hidup secara radikal. Persekutuan hidup diungkapkan
dengan adanya perlakuan sosial yang sama, meski berbeda tugas dengan aturan
dan kewajiban yang mengikat semua dalam hidup komunitas, struktur hidup yang
disepakati yang mengatur perjumpaan antara semua anggota dan antara anggota
dan komunitas sehingga semua anggota dapat hidup, berdoa dan dan bekerja sama
(Darminta, 1982: 11).
Yesus Kristus adalah tali pemersatu, sebab Kristus merupakan titik pertemuan
dan ikatan, yang mempersatukan anggota-anggota komunitas. Secara khas hidup
bersama tumbuh dan berkembang dalam persatuan dengan misteri paskah.
Komunitas menjadi religius sejauh ada persaudaraan dan persaudaraan yang
mengikat anggota masing-masing diresapi oleh kehadiran Kristus, sebab cinta
kasih sejati menyatakan kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus nampak nyata
dalam perayaan Ekaristi sebagai pusat hidup komunitas. Ekaristi mempersatukan
komunitas sebab menyatakan di dalam Yesus persekutuan dengan Tuhan dan
sesama saudara. Ekaristi menjadi sakramen yang membangun persatuan dalam
hidup setiap orang dengan membina perjumpaan tetap dengan Yesus (Darminta,
1982: 12). Ikatan dan pemupuk persatuan lain adalah sabda Allah dan ajaran Injili.
Pengetahuan tentang Kristus yang diperoleh dengan membaca dan merenungkan
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Kitab Suci selain menopang hidup religius dan komunitas juga menjamin
kesatuan dalam Roh.

2. Konflik sebagai Pergulatan Salib
Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur konflik, pertentangan
pribadi atau perbedaan kepentingan. Konflik adalah situasi di mana tindakan salah
satu pihak berakibat atau menghalangi, menghambat atau menggangu tindakan
pihak lain. Pada umumnya orang memandang konflik sebagai keadaan yang buruk
dan harus dihindarkan. Konflik sering dipandang sebagai faktor yang merusak
hubungan maka harus dicegah (Supratiknya, 1995: 94-95).
Dalam pengalaman hidup berkomunitas adanya ketegangan atau konflik
merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Bagi sebagian anggota
komunitas konflik membuat gelisah, memberontak, dan penghargaan satu sama
lain merosot artinya bahwa konflik membuat tidak merasa nyaman. Hal ini
dipandang sebagai sesuatu yang wajar karena seluruh hidup mengandung segi
pertentangan dan bahkan pertentangan merupakan perjuangan yang membuat
semakin berkembang dalam ikatan kesatuan yang lebih mendalam. Pada
umumnya konflik dalam anggota komunitas meliputi perjuangan antara jarak dan
keakraban; dan adanya tekanan yang terjadi akibat konflik tidak diselesaikan
dengan baik. Beberapa sebab ketegangan misalnya adanya anggota yang berwatak
sulit, perbedaan antara suster tua dan suster muda, konflik dengan pemimpin,
kurang saling memperhatikan sehingga jarak melebar, perbedaan pandangan dan
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prinsip, kepentingan serta idealisme sehingga sikap realistis tertutupi oleh
idealisme masing-masing (Chandra, 1985: 28).
Sumber konflik lain menurut Vanier antara lain konflik antara nilai-nilai dunia
dan nilai-nilai komunitas, antara kebersamaan dan ketidaktergantungan.
Kehilangan ketidaktergantungan rasanya sakit; demikian juga masuk dalam
kebersamaan tidak sekadar tinggal bersama dan membuat keputusan bersama,
tidak sendiri-sendiri. Sumber konflik lain ialah belajar memberi tempat kepada
orang lain agar berkembang bukannya persaingan. Kita semua sejak kecil sudah
dilatih untuk hidup dalam dunia persaingan, untuk menang, untuk berhasil. Oleh
karena itu dalam komunitas kita seringkali mengalami kesulitan untuk mundur
menunggu orang lain dan membantu mereka agar dapat tumbuh dan
mengembangkan bakat serta kekayaan pribadi mereka. Sumber konflik lain yang
mirip dengan sumber konflik yang disebutkan adalah memberi tempat kepada
orang lain agar menjadi manusia bebas yang menuntut kehilangan kekebasan
pribadi. Kita diajak untuk melihat dan mengalami bahwa kebebasan sejati berarti
membantu orang lain berjalan menuju kebebasan. Sumber konflik berikutnya
adalah membuka diri atau menutup diri terhadap budaya modern yang
mengarahkan orang untuk selalu ingin berhasil (Vanier, 1998: 20-23).
Hidup bersama dalam komunitas dengan latar belakang anggota yang berbedabeda menuntut dari setiap anggota konsekuensi untuk membina keakraban bahwa
harus berani jujur dengan orang lain. Dasar pokok untuk hidup dalam hubungan
yang jujur dengan sesama adalah menerima diri dan sesama apa adanya. Setiap
pribadi membutuhkan pengakuan bahwa dirinya diterima walau apapun yang telah
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dilakukannya. Hal ini mengundang untuk mengambil sikap mendengarkan tanpa
merasa terancam sebab penerimaan tanpa prasangka dan penolakan akan
menolong untuk mengatasi ketegangan atau konflik yang terjadi sebaiknya
diselesaikan secara dewasa untuk itu perlu mengembangkan kemampuan untuk
mengenali kemarahan, kekecewaan, luka-luka dan kemampuan mengungkapkan
konflik secara positif dalam cara yang meredakan ketegangan. Dengan demikian
konflik dapat diselesaikan dan terjadi perubahan dan pembaharuan dalam
komunikasi (Chandra, 1985: 28-29).
Berhadapan dengan berbagai konflik yang ada. Konflik seringkali
dihubungkan dengan salib. Salib dalam kenyataan hidup manusia seringkali
dihindari sebab dipandang sebagai jalan derita yang tidak mengenakan. Ada
banyak kesukaran yang memberatkan hidup manusia selama di dunia ini. Tetapi
semuanya boleh disebut “salib”. Ada kesukaran yang harus dihadapi demi
kemajuan, ada kesukaran yang menantang atau mengubah situasi atau untuk
memperbaiki hidup. Ada hal yang perlu dilepaskan dan dikorbankan demi sesuatu
yang dianggap lebih bernilai namun ada motif jelas itupun bukan salib. Salib
adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari tetapi harus dipikul (Verbeek, 1981: 6067).
Manusia menderita kerap disebabkan oleh rasa frustrasi atau putus asa, karena
tidak berhasil membangun kerajaan harta, hormat dan kuasa bagi dirinya. Hal itu
masih diperdalam dengan semakin mengenal dan menemukan diri yang
dihinggapi rasa kecil, karena macam hal seperti kelemahan fisik, kelambanankelambanan, ketidakmampuan untuk mencintai dan dicintai

dan banyak
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kesukaran dan kesulitan yang diakibatkan oleh watak, perangai dan prilaku.
Dalam situasi seperti ini kita malahan menjadi penyebab derita bagi orang lain
bukan meringankan beban hidup sesama. Kita kerap menderita bukan karena
keterlibatan kita kepada pembangunan kepada Kerajaan Allah, melainkan karena
kita mau membangun kerajaan kita sendiri karena itu ketakutan semakin besar.
Karena ketakutan semakin besar kita tidak mampu menemukan makna dalam
derita hal ini disebabkan karena hati kita terarah kepada hal-hal yang dianggap
memberi makna, seperti uang, kedudukan, gengsi, status sosial yang tidak
mengarahkan hati kita kepada Dia yang sesungguhnya memberi makna kepada
kita yaitu Allah (Darminta, 2006: 19- 20).
Paulus berkata; ”kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus pokok
keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber pembebasan kita (Gal
6:14). Menurut Paulus salib merupakan jalan perendahan. Peristiwa penyaliban
Yesus oleh para pengarang Injil dilukiskan dengan sangat jelas disertai olokolokan, ejekan dan perendahan (Luk 23:42-47) (Darminta, 2006: 38). Perendahan
Yesus yang paling dalam adalah merendahkan iman kepercayaan Yesus kepada
Allah” Ia menaruh harapannya pada Allah: baiklah Allah menyelamatkan Dia,
jikalau Allah berkenan kepada-Nya. Karena Ia berkata; Aku adalah Anak Allah”
(Mat 27:43. Iman dan penyerahan diri merupakan kekuatan yang memancarkan
kehidupan penyelamatan dan penebusan dari salib. Yesus secara sadar memilih
untuk mengambil jalan perendahan dan penghinaan, suatu pengosongan yang
membawa kepenuhan bagi yang memandang. Salib adalah jalan perendahan jalan
pilihan Allah untuk menyatakan kuasa kehidupan dan penebusan kepada manusia
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yang seringkali terpuruk dalam ketidakberdayaan dan kebebasan semu belaka
(Darminta, 2006: 38-39).
Suster-suster ADM menghayati salib dalam spiritualitas darah mulia sebagai
usaha untuk melihat kembali relevansinya dalam zaman modern khususnya bagi
anggota komunitas dan mereka semua yang dengan yakin memilih semangat
hidup yang secara umum diungkapkan dalam semangat ikut ambil bagian dalam
pencurahan darah Kristus atau ingin menambahkan apa yang kurang penderitaan
Kristus (Konst, art. 4,5, 7, 73, 74,75).
Dinamika

yang

disajikan

pertama-tama

mengandaikan

pengalaman

eksistensial di sekitar penderitaan dan kesengsaraan, bagaimana pengalaman
tersebut dihadapkan dengan sengsara dan penderitaan Kristus. Dari salah satu
dimensi ini muncul devosi kepada Kristus yang kemudian mendasari devosi dan
kultus penyembahan kepada darah mulia. Dari praktek kepada darah mulia ini
dalam perjalanan waktu muncul juga spiritualitas darah mulia dasar ini yang
memungkinkan untuk merefleksikan secara lebih mendalam arti salib dan
konsekuensi praktisnya dalam hidup sebagai suster ADM.
Untuk dapat membedakan setiap bentuk penderitaan yang ada dan
dikategorikan sebagai salib artinya dapat diikutkan pada apa yang kurang pada
penderitaan Kristus maka diharapkan untuk mampu membedakan penderitaan
dengan segala macam motivasi dan sebab yang mendasarinya. Motivasi yang
dimaksud di sini adalah gerak hati dan dorongan di dalam diri yang membuat
seseorang dengan rela atau dengan terpaksa menerima penderitaan yang dialami.
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Dasar Teologis Salib dalam Spiritualitas Darah Mulia dan konsekuensi praktis
dalam hidup kita (Mardi Prasetyo, 1990: 3-5).
Dasar Biblis
(Yoh 19: 31-37)

Dasar Kristologis
Seluruh Hidup Yesus
Kristus Total

Motivasi Yesus
Membangun Kerajaan Bapa
dengan membawa semua orang kepada Bapa
lewat Salib dan Penebusan

Cinta

Salib

Simbol Hati Kudus

Simbol Darah Anak Domba

Keselamatan

Nama Simbol Yesus

Pencurahan Darah Kristus
(Karya Penebusan)

Kita ambil bagian
dalam Pencurahan Darah Kristus
(Karya Penebusan)

Devosi Aktif
kepada Darah Mulia Tuhan Kita Yesus Kristus

Devosi Hati Kudus

Devosi Nama Yesus
Dari Devosi Ke Spiritualitas
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Mardi Prasetyo SJ, menguraikan skema dasar teologis salib dalam spiritualitas
darah mulia meliputi: dasar biblis, dasar kristologis, dasar devosi kristologis.

a. Dasar Biblis
Tidak seluruh dasar biblis yang berbicara tentang salib akan dilihat tetapi
khusus tentang pencurahan darah Kristus yang berpusat pada peristiwa lambung
Yesus ditikam (Yoh 19:34), dalam konteks Yoh 19:31-37. Fakta historis yang
ditulis dalam injil Yohanes mengandung makna simbolis. Konkretnya kejadian
historis hidup Yesus dipakai Yohanes untuk mewartakan makna teologis yang
lebih mendalam. Demikian pula dalam merenungkan makna Yoh 19:34, lambung
Yesus ditikam dan segera keluarlah darah dan air. Penikaman dan mengalirnya
darah dan air menunjukan bahwa Yesus sungguh-sungguh telah wafat. Bagi
Yohanes peristiwa ini melambangkan pencurahan seluruh kedalaman hati Yesus
untuk kehidupan umat manusia. Darah melambangkan keprihatinan Yesus,
sedangkan air melambangkan Roh-Nya (Yoh 7:39).

b. Dasar Kristologis
“Seluruh Hidup Yesus” mengandung tiap sabda, tetes darah, tiap langkah
sengsara, tiap luka sampai detak jantung terakhir bahkan kematian Yesus di salib
senantiasa didasari oleh semangat ketaatan Putera pada Bapa demi menebus dan
menyelamatkan manusia. Inilah yang kemudian disebut cinta Kristus tersalib yang
dalam bahasa Latin disebut “Caritas Christi Crucifixa” yang mendasari misteri
Paskah.
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“Motivasi Yesus” Seluruh hidup Yesus diresapi oleh Roh Bapa digerakkan
oleh motivasi dasar untuk mengemban tugas perutusan Bapa yaitu membangun
Kerajaan Bapa dan membawa semua orang masuk ke dalam Kerajaan Bapa lewat
cinta-Nya yang radikal yang berakhir pada Salib. Inilah penebusan yang
menghasilkan keselamatan umat manusia. Hidup Yesus secara radikal digerakkan
oleh cinta-Nya pada Bapa untuk menyelamatkan seluruh umat manusia (Mardi
Prasetyo, 1990: 4).

c. Dasar Devosi Kristologis
Seluruh hidup Yesus bila dilihat dari cinta-Nya yakni keprihatinan untuk
menyelamatkan disintesekan dalam simbol hati yang kemudian mendasari devosi
kepada Hati Kudus atau spiritualitas kongregasi di bawah nama hati kudus.
Seluruh hidup Yesus dilihat dari pencurahan darah-Nya atau penebusan lewat
sengsara dan salib-Nya disintesekan dalam simbol darah anak domba atau juga
salib yang kemudian mendasari devosi darah mulia dan spiritualitas kongregasi
Suster-suster Amalkasih Darah Mulia. Seluruh hidup Yesus bila dilihat dari
hasilnya yaitu keselamatan umat manusia disintesekan dalam simbol nama Yesus
dan mendasari devosi nama Yesus (Mardi Prasetyo, 1990: 5).
Paulus berkata “Kita harus bangga akan salib Tuhan Yesus Kristus pokok
keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan
kita” (Gal 6:14). Dalam salib Tuhan Yesus Kristus terkandung dan terpancar
misteri cinta Allah kepada manusia sebab cinta Allah menyelamatkan,
menghidupkan, mendamaikan, membangkitkan, menebus dan membebaskan kita
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dengan menyerahkan putera-Nya yang tunggal sampai wafat di salib. Oleh karena
itu setiap dari umat manusia yang mengimani-Nya diundang untuk mengambil
bagian dalam karya penyelamatan-Nya.

3. Mengampuni, Berdamai, dan Bekerja Sama
Membawa damai, pembebasan-pembebasan dari rasa takut, membangun hidup
bermartabat merupakan tujuan hidup Yesus. Dengan memasuki kota Yerusalem
Yesus masuk dalam derita dan kematian para nabi, demi damai dan kedaulatan
Allah yang dibawa dan diperjuangkan (Mrk 11:1-10). Demi pendamaian yang
membawa kehidupan lebih baik bagi yang miskin dan menderita, Yesus tidak
memalingkan wajah-Nya dari cercaan dan yakin bahwa tidak akan dipermalukan
(Yes 50:4-7). Yesus mampu menghadapi semuanya karena Yesus hidup dalam
pengosongan diri sepenuhnya demi misi perdamaian dari Kerajaan Allah (Flp 2:611) menderita untuk menegakan kebenaran, perdamaian dan keadilan itulah yang
memberi makna akan derita (Darminta, 2006: 20).
Komunitas Suster-suster Amalkasih Darah Mulia dipanggil untuk mengambil
bagian dalam perutusan Yesus dengan menjadi saksi kasih dengan membawa dan
menyebarkan penebusan Kristus yang karena cinta dan taat kepada kehendak
BapaNya mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia
dihina hingga wafat di kayu salib (Konst, art. 30). Untuk memancarkan kasih akan
kehadiran cinta Allah dalam Yesus Sang anak domba sehabis-habisnya (Yoh
13:13) yang berarti pula memancar dalam kelembutan sebagai hamba (Mat
12:15b-21; bdk. Yes 42:1-4). Komunitas Suster-suster ADM mau mengenakan
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kekuatan rohani yaitu mengenakan spiritualitas keanakan, bersama Yesus sebagai
anak Bapa, yang ditandai oleh kerendahan hati percaya dan penyerahan diri,
sebagaimana dikatakan oleh Yesus: “Aku berkata kapadamu sesungguhnya
jikalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan
masuk ke dalam kerajaan Surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan
menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga” (Mat
18:3-4). Dalam spiritualitas keanakan setiap anggota komunitas ADM
mengenakan kain lenan yang halus putih bersih artinya mengamalkan perbuatanperbuatan baik dalam membangun hidup berkomunitas yang berdamai dan bekerja
sama dengan penuh pengampunan (Mat 18:21-35), menasehati dan menegur
sesama tanpa membuat malu (Mat 18:15-17), sepakat dalam gerak hidup bersama
dalam kuasa Allah (Mat 18:19), dalam hidup bersama tidak membuat batu
sandungan (Mat 18:6-11), yang hilang dicari dan diajak kembali (Mat 18:12-14).
Semua hal yang telah sebutkan di atas adalah kekuatan-kekuatan yang dipilih
untuk memancarkan kehadiran-Nya yang menyatukan dalam hidup berkomunitas
(Konst, art. 59). Interioritas kelembutan karena Amin yang memancar lewat
kelima kekuatan yang membuat hidup berkomunitas untuk penuh harapan meraih
cita-cita yang sama (Suster-suster ADM, 2005: 7).
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BAB IV
SUMBANGAN KATEKESE DALAM UPAYA MEMBANGUN
HIDUP BERKOMUNITAS YANG PENGAMPUN DAN BEKERJA SAMA

Pada bab III penulis telah memaparkan beberapa pokok gagasan bahwa untuk
membangun komunitas diperlukan sikap keterbukaan untuk saling mengampuni
dan bekerja sama. Dengan demikian terbentuk komunitas sehati sejiwa yang
sungguh menampakan perwujudan pembaktian diri secara total kepada Tuhan dan
sesama. Usaha untuk membangun sikap keterbukaan untuk mengampuni dan
bekerja sama dibutuhkan sikap pertobatan terus-menerus dan merupakan suatu
proses perkembangan masing-masing anggota yang tidak pernah lepas dari
pembinaan diri, baik secara pribadi maupun melalui bantuan orang lain.
Pada bab IV ini, penulis akan memaparkan sumbangan katekese yang dapat
digunakan dalam

membangun hidup berkomunitas Suster-suster Amalkasih

Darah Mulia sesuai yang dicita-citakan dalam konstitusi dan spiritualitas
kongregasi. Katekese di sini diartikan sebagai salah satu bentuk pembinaan iman.
Pembinaan iman antara lain bertujuan menumbuhkan kematangan rohani dan
kematangan manusiawi dengan demikian diharapkan dapat menumbuhkan
kesadaran untuk mengampuni dan bekerja sama dalam hidup berkomunitas. Bab
IV ini, penulis memaparkan beberapa gagasan pokok yakni; bagian pertama,
Gambaran umum katekese dan pemilihan model katekese. Bagian kedua,
gambaran umum katekese meliputi; pengertian katekese, tujuan katekese, isi
katekese, tugas katekese dan unsur katekese. Bagian ketiga penulis memilih
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bentuk katekese Shared Christian Praxis (SCP) sebagai salah satu model katekese
yang meliputi: langkah-langkah katekese model SCP, penjabaran program
katekese sebagai bentuk konkret dalam usaha membangun hidup berkomunitas
yang mengampuni dan bekerja sama yang dituangkan dalam bentuk matriks
beserta contoh persiapan katekese.

A. Gambaran Umum Katekese
Katekese sebagai salah satu usaha membantu mengembangkan dan
mendewasakan iman umat selalu mengalami perkembangan sesuai dengan
kebutuhan, situasi dan kondisi umat. Proses katekese tidak dapat dipisahkan dari
subyek atau pelaku katekese dan lingkungannya. Dengan kata lain ketekese
memiliki arti yang luas dan dalam sejarah Gereja pengertian ini selalu
berkembang sesuai dengan situasi, tuntutan dan perkembangan zaman.
Katekese pada hakikatnya adalah pembinaan sekaligus pendidikan iman yang
mengarahkan ke pendalaman dan pendewasaan iman. Di bawah ini penulis akan
memaparkan arti, tujuan, tugas, isi dan unsur-unsur katekese berdasarkan para ahli
dan teolog.

1. Pengertian Katekese
Secara etimologi katekese berasal dari bahasa Yunani yakni kata: “Katechein”
dari kata “kat” yang artinya pergi atau meluas, dan kata “echo’ yang berarti
menggemakan atau menyuarakan. Jadi katekese berarti menggemakan atau
menyuarakan keluar. Kata ini mengandung dua pengertian yaitu; Katechein
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berarti pewartaan yang sedang disampaikan dan, Katechein yang berarti ajaran
dari pimpinan.
Telaumbanua menguraikan pengertian katekese berdasarkan Kitab Suci.
Katekese memiliki arti yang asli yakni membuat bergema atau bergaung.
Telaumbanua mengungkapkan pula bahwa di dalam Kitab Suci ditemukan
beberapa istilah katekese sebagai berikut:
Luk 1:4 (diajarkan); Kis 18:25 (pengajaran dalam jalan Tuhan); Kis 21:21
(mengajar); Rm 2:18 (diajar) 1Kor14:19 (mengajar); Gal 6:6 (pengajaran).
Dalam konteks ini katekese dimengerti sebagai pengajaran, pendalaman, dan
pendidikan iman agar seorang kristen semakin dewasa dalam iman. Jadi,
katekese diperuntukan bagi orang-orang yang sudah dibaptis agar dibimbing
menuju kedewasaan iman (Telaumbanua, 1999: 4).

Katekese berpusat pada iman akan Yesus Kristus. Paus Yohanes Palulus II
memahami ketekese sebagai pengajaran atau pendidikan dalam iman anak-anak,
kaum muda, dan orang-orang dewasa menuju kesatuan kepenuhan hidup dengan
Yesus Kristus. Katekese adalah pendidikan iman mengenai misteri Yesus Kristus
sebagai pewarta utama dan guru sejati semua umat beriman. Kitab Suci dan ajaran
gereja merupakan sumber utama katekese. Hal ini secara jelas dalam anjuran
apostoliknya Catechesi Trandendae di mana didefenisikan katekese sebagai
berikut: “Katekese adalah pembinaan anak-anak, kaum muda dan orang-orang
dewasa dalam iman yang khususnya mencakup penyampaiaan ajaran Kristen yang
pada umumnya diberikan secara

sistematis dengan maksud mengantar para

pendengar memasuki kepenuhan hidup Kristen” (CT, art. 18)
Katekese sebagai pendidikan dalam iman meliputi penyampaian ajaran yang
diberikan oleh para pemimpin Gereja secara sistematis dan organis didukung
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dengan studi refleksi yang mendalam tentang misteri pribadi Kristus, sesuai
dengan situasi dan kebutuhan umat. Maksudnya adalah menghantar orang
beriman masuk ke dalam kepenuhan hidup Kristen yakni, makin percaya pada
Yesus Kristus dan hidup semakin serupa dengan-Nya. Maka Paus Yohanes Paulus
II menekankan integritas, isi dan refleksi yang mendalam baik mengenai
kebudayaan atau realitas hidup manusia. Dalam konteks ini katekese juga
dimengerti sebagai proses sosialisasi dan integrasi umat beriman di dalam
kehidupan Gereja. Katekese adalah bentuk pelayanan dan pembinaan yang
diselenggerakan oleh Gereja supaya iman seluruh umat dapat berkembang matang
dan dewasa. Sedangkan dari pihak umat beriman katekese adalah proses
pempribadian dan pengakaran nilai-nilai kristiani di dalam hidupnya sehari-hari.
Dalam keseluruhan tugas perutusan Gereja berusaha membantu manusia
menjadi murid Kristus (agar semakin percaya) dengan mendidik dan mengajar
tentang nilai-nilai Injili dengan cara itu Gereja membangun diri serta
mengaktualisasi panggilannya. Katekese dipandang sebagai proses sosialisasi
hidup umat di dalam kehidupan dan pengutusan Gereja. Dalam konteks ini
katekese dipahami sebagai pendidikan dan pembinaan dalam iman. Sebagai
pendidikan dalam iman katekese membantu umat untuk makin memahami dan
mengikuti Yesus Kristus dengan jalan menghayati dan mewujudkan imannya
menuju iman yang dewasa. Pembinaan dan pendidikan iman dimaksudkan agar
umat kristen semakin dewasa. Dengan demikian mampu menjadi saksi Kristus di
tengah masyarakat. Oleh karena itu setiap anggota Kristus tidak dapat dibebaskan
dari kewajiban “menerima” katekese, sebab dengan menerima katekese umat
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dibantu semakin mendalami arti dan kata-kata perbuatan Yesus Kristus Putera
Allah sehingga mereka dimampukan untuk mempribadikan-Nya di dalam seluruh
tindakan dalam kehidupan sehari-hari.
Hasil PKKI II yang dilaksanakan di Klender pada tahun 1997. PKKI II
memahami katekese sebagai komunikasi iman atau tukar pengalaman iman antar
anggota jemaat sehingga dengan komunikasi iman umat mengalami pembinaan ke
arah pendewasaan iman. Dengan jelas PKKI II mengartikan katekese umat
sebagai berikut:
Ketekese diartikan sebagai komunikasi iman atau tukar-menukar pengalaman
penghayatan iman antar anggota jemaat atau kelompok. Melalui kesaksian
para peserta saling membantu sedemikian rupa, sehingga iman masing-masing
diteguhkan dan dihayati secara semakin sempurna. Dalam katekese umat
tekanan terutama diletakkan pada penghayatan iman, meskipun pengetahuan
tidak dilupakan. Ketekese umat mengandaikan ada perencanaan (Setyakarjana,
1997: 68)
Katekese dimengerti sebagai komunikasi iman. Dalam komunikasi iman
masing-masing

peserta

diharapkan

secara

bebas,

jujur

dan

terbuka

mengungkapkan pengalaman iman masing-masing dan terbuka pula untuk
menerima pengalaman orang lain sehingga masing-masing anggota saling
membantu, mengembangkan, memperkaya dan mendewasakan iman. Maksud
saling membantu untuk semakin peka dan tanggap terhadap gerakkan Roh Kudus
yang selalu hadir dalam kehidupan manusia dan dunia. Dengan demikian mereka
semakin dikuatkan dalam mengambil keputusan untuk menanggapi panggilan dan
karya Allah yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan dan
pendewasaan iman ini merupakan suatu proses karena itu katekese dilaksanakan
secara teratur dan terencana (Groome, 1997: 19).
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Dalam komunikasi iman yang ditekankan tidak hanya pembimbing dan
peserta tetapi terlebih peserta dengan peserta. Sebab arah katekese menuntut agar
peserta semakin mampu mengungkapkan diri demi pembangunan jemaat. Yang
berkatekese adalah umat artinya semua orang beriman, yang secara pribadi
memilih Kristus secara bebas berkumpul untuk memahami Kristus. Kristus
menjadi pola hidup pribadi pun pula pola kehidupan kelompok. Komunikasi iman
dalam katekese memandang peserta sebagai subjek, sesama dalam iman yang
sederajat, yang saling bersaksi tentang iman, berdialog dalam suasana terbuka
yang ditandai sikap saling menghargai, saling mendengarkan satu dengan yang
lain. Sedangkan pemimpin katekese bertindak sebagai pengarah dan pemudah
(fasilitator). Pemimpin katekese bertindak sebagai pelayan yang siap menciptakan
suasana yang komunikatif agar proses katekese dapat berjalan dengan lancar
(Lalu, 2007: 12).

2. Tujuan Katekese
Pada hakikatnya katekese bertujuan untuk mengembangkan hidup beriman
orang Kristen. Dalam konteks itu Paus Yohanes Paulus II menjelaskan tujuan
katekese sebagai berikut:
Berkat bantuan Allah mengembangkan iman yang baru mulai tumbuh, dan
dari hari ke hari memekarkan menuju kepenuhannya serta makin
memantapkan peri hidup Kristen umat beriman, muda maupun tua.
kenyataannya itu berarti: merangsang, pada taraf pengetahuan maupun
penghayatan, pertumbuhan benih iman yang ditaburkan oleh Roh Kudus
melalui pewartaan awal, dan yang dikurniakan secara efektif melalui baptis
(CT, art. 20a)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103
Tujuan katekese menurut Paus Yohanes Paulus II adalah mendewasakan iman
yang masih ada dalam tahap awal dengan memelihara, merawat dan
mempertumbuhkan iman, pengetahuan dalam hidup kristen pada umumnya.
Katekese bertujuan mengembangkan pemahaman tentang misteri Kristus,
mengembangkan rasa cinta dan kebanggaan sebagai umat kristen serta mendorong
umat Kristen menghayati iman dalam kehidupan setiap hari. Dengan demikian
umat semakin hidup dari iman yang diresapi oleh sabda Allah dan mengikuti
Kristus secara total (Sequila Christi) kemudian menjadi Kristus yang lain (Alter
Christi ).
Katekese bertujuan membantu mendampingi, membina iman, umat beriman
yang baru mulai tumbuh sehingga mengalami perkembangan. Dengan demikian
diharapkan umat semakin dimantapkan untuk percaya kepada Kristus. Katekese
merangsang pengetahuan dan penghayatan iman sesuai dengan perkembangannya.
Katekese tidak hanya mengajarkan iman tetapi berusaha mengembangkan
penghayatan iman yang sudah tumbuh.
Katekese merupakan bagian dari evangelisasi. Maka katekese bertujuan
sebagai tahap pengajaran dan pendewasaan iman. Melalui katekese umat beriman
menerima pengajaran dan pendewasaan semakin mengenal dan mantap menerima
pribadi Kristus sebagai Tuhan serta semakin berani menyerahkan diri seutuhnya
kepada Yesus yang diimani dan diyakini sebagai tumpuan hidup. Katekese
membantu membuka hati untuk terus-menerus mengusahakan pertobatan hati
yang jujur dan mengenal Yesus lebih dekat dengan seluruh misteri hidup-Nya
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dalam Injil. Paus Yohanes Paulus II lebih lanjut merumuskan tujuan katekese
sebagi berikut:
Tujuan katekese adalah menjadi tahap pengajaran dan pendewasaan, artinya:
masa orang Kristen sesudah dalam iman menerima pribadi Yesus Kristus
sebagai satu-satunya Tuhan, dan sesudah menyerahkan diri seutuh-utuhnya
kepada-Nya melalui pertobatan hati yang jujur, berusaha mengenal Yesus,
yang menjadi tumpuan kepercayaannya: mengerti “misteri”-Nya, Kerajaan
Allah yang diwartakan oleh-Nya, tuntutan-tuntutan maupun janji-janji yang
tercantum dalam amanat Injil-Nya, dan jalan yang telah digariskan-Nya bagi
siapa pun yang ingin mengikuti-Nya (CT, art. 20b)

Katekese merupakan bagian dari evangelisasi yang bertujuan menjadi tahap
pengajaran dan pendewasaan, artinya: melalui katekese umat kristen dalam iman
menerima pribadi Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan berani
menyerahkan diri seutuhnya kepada-Nya terdorong untuk terus-menerus
mengusahakan pertobatan hati yang jujur, berusaha makin mengenal Yesus, yang
menjadi tumpuan hidup dan kepercayaannya. Umat Kristen semakin ingin
mengenal pribadi Kristus dengan seluruh misteri hidup-Nya dan amanat dalam
Injil-Nya.
Dalam hubungan dengan tujuan katekese umat, dokumen hasil Pertemuan
Kateketik antar Keuskupan se-Indonesia II (PKKI II) memahami katekese sebagai
komunikasi iman atau tukar pengalaman iman yang memiliki tujuan sebagai
berikut:
a. Supaya dalam terang Injil kita semakin meresapi arti pengalamanpengalaman kita sehari-hari.
b. Dan kita bertobat (metanoia) kepada Allah dan semakin menyadari
kehadiran-Nya dalam kenyataan hidup sehari-hari.
c. Dengan demikian kita makin sempurna beriman, berharap,
mengamalkan cinta kasih dan makin dikukuhkan hidup Kristiani kita;
d. Pula kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjemaat, makin tegas
mewujudkan tugas Gereja setempat dan mengokohkan Gereja semesta;
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e. Sehingga kita sanggup memberikan kesaksian tentang Kristus dalam
hidup kita di tengah masyarakat (Lalu, 2007: 97).
Dari dokumen anjuran apostolik Catechesi Tradendae maupun hasil
pertemuan PKKI II, keduanya memiliki kesamaan tujuan yaitu membantu umat
atau jemaat untuk mencapai kedewasaan iman atau memperoleh kepenuhan hidup
dalam Kristus. Pada intinya katekese sungguh perlu baik bagi pendewasaan iman
maupun bagi kesaksian umat Kristen di tengah masyarakat. Tujuannya adalah
mendampingi umat Kristen, untuk ”meraih kesatuan iman serta pengertian akan
Putera Allah, kedewasaan pribadi manusia, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai
dengan kepenuhan Kristus” (CT, art. 25).

3. Isi Katekese
Isi pokok katekese adalah diri pribadi Yesus Kristus. Katekese sebagai tugas
pokok Gereja bersifat kristosentris artinya yang menjadi pusat dan sumber
katekese yakni seluruh misteri hidup Yesus dimulai dari peristiwa inkarnasi, karya
hidup dan sabda-Nya, sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya, yang secara penuh
menampakan cinta kasih dan kesetiaan Allah Bapa (Setyakarjana, 1997: 69).

4. Tugas Katekese
Katekese sebagai pembinaan menuju kedewasaan iman mempunyai tugas
sebagai pendidikan iman (Telaumbanua, 1999: 9-10) menguraikan tugas-tugas
katekese sebagai berikut; katekese memberitakan sabda Allah, katekese
mewartakan Kristus, katekese mendidik umat beriman, katekese mengembangkan
Gereja.
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a. Katekese Memberitakan Sabda Allah, Mewartakan Kristus
Sabda Allah dalam kehidupan termuat dalam Kitab Suci. Isi pokok sabda
Allah adalah kabar gembira penyelamatan seluruh umat manusia yang memuncak
pada pribadi Yesus Kristus. Melalui dan dalam Kristus umat kristen berjumpa
dengan Allah dan memperoleh keselamatan. Ketekese bertugas mewartakan
Kristus agar jemaat makin mengenal, mencintai dan mengikuti-Nya, serta semakin
peka mengenali kehadiran-Nya di dalam hidup sehari-hari. Karena itu katekese
harus bersifat kristosentris. Kesaksian merupakan bentuk pewartaan yang efektif.
Jantung hati katekese adalah Yesus Kristus, isi pokok dan pelakunya Yesus
Kristus, demikian pula tujuannya.
Katekese sebagai warta gembira meneguhkan harapan, memberi ilham hidup
dan pertolongan iman. Katekese diharapkan menolong umat keluar dari ketakutan
dan kecemasan sehingga dapat menemukan bantuan Allah yang penuh cinta kasih
serta menerangi jalan hidup manusia dan mewartakan kabar pembebasan. Sebagai
warta gembira katekese tidak dihafalkan tetapi ditanggapi (Telaumbanua 1999: 9).

b. Katekese Mendidik untuk Beriman
Iman sungguh anugerah dari Allah sehingga seseorang mau terpaut pada-Nya
(Yoh 6:65-66), berserah dan menaati Allah. Ketekese mencari kemungkinan agar
jawaban manusia terhadap tawaran Allah dapat terjawab dengan semestinya.
Katekese menolong agar umat terpikat pada Allah yang diwartakan Yesus Kristus
dan agar semakin terdorong untuk melakukan kehendak dan perintah Allah.
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Peranan katekese membantu, menyemangati dan meneguhkan jemaat supaya
makin beriman. Iman bertumbuh dalam proses oleh karena itu yang ditekankan
adalah pendidikan yang bersifat utuh yang mencakup secara serentak dan
seimbang segi kognitif, afektif dan operatif praktis. Maksudnya bahwa dalam
katekese disajikan pemahaman agar umat semakin yakin dan bertanggungjawab
atas imannya (kofnitif). Dalam katekese perlu dibangkitkan perasaan atau
penghayatan sehingga semakin mencintai Allah dan berkobar untuk berbakti dan
bersyukur (afektif) serta terdorong untuk bertindak mewujudkan imannya dalam
kehidupan nyata setiap hari (operatif) (Telaumbanua, 1999: 9-10).

c. Katekese Mengembangkan Gereja
Umat Allah yang mengimani Kristus sebagai pemimpin dan juruselamatnya
disebut Gereja. Usaha untuk mengukuhkan persaudaraan dan mengobarkan
semangat anggota Gereja merupakan tugas utama katekese. Sebagai tindakan
gerejawi (bagian utuh pastoral) katekese bertujuan untuk mengembangkan
(memperbaharui dan menggerakkan) Gereja. Pengembangan Gereja juga
dilakukan melalui liturgi, pewartaan dan pelayanan gereja lainnya. Pengembangan
Gereja merupakan tanggungjawab seluruh jemaat (Telaumbanua, 1999: 10).

5. Unsur-unsur Katekese
Unsur-unsur yang dapat membantu sehingga proses katekese dapat membantu
menumbuhkan dan mengembangkan iman umat. Unsur-unsur yang dimaksud
didasarkan pada kebutuhan pembinaan katekese yang sesuai dengan situasi
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konkret yang dialami oleh setiap pribadi. Menurut dokumen hasil pertemuan
PKKI III di Pacet, Mojokerto tahun 1984 yang dikumpulkan oleh (Setyakarjana,
1997: 74-75) mengemukakan unsur-unsur yang harus ada dalam katekese antara
lain; unsur pengalaman atau praktek hidup, unsur komunikasi pengalaman iman,
unsur komunikasi dengan tradisi kristiani, unsur arah keterlibatan baru.

a. Unsur Pengalaman atau Praktek Hidup
Ketekese umat sebagai komunikasi merupakan kesaksian yang berpangkal
pada apa yang sungguh dialami. Maka proses ini sebaiknya bertolak dari
pengalaman konkret peserta. Pengalaman adalah apa yang terjadi pada hidup
anggota atau kelompok umat. Termasuk pengalaman ini adalah situasi umat
beriman aktual dalam masyarakat dan lingkungannya. Pengalaman ini
menyangkut keseluruhan fungsi dan kegiatan umat dengan macam-macam
pandangan dan sikap hidup (Setyakarjana, 1997: 74).

b. Unsur Komunikasi Pengalaman Iman
Pengalaman konkret dalam hidup nyata sehari-hari baik pengalaman
kegembiraan maupun keprihatinan dikomunikasikan dan diolah oleh peserta
katekese umat. Unsur penting yang perlu dikomunikasikan adalah keterlibatan
Allah dalam setiap pengalaman manusiawi. Dalam komunikasi ini diungkapkan
keprihatinan maupun kegembiraan iman yang merupakan keadaan dan sikap umat
pada saat itu (Setyakarjana, 1997: 75).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
109
c. Unsur Komunikasi dengan Tradisi Kristiani
Iman umat Kristiani didasari oleh pribadi Kristus dan iman para rasul yang
mengimani Allah sebagai sumber keselamatan. Katekese tidak dapat terlepas dari
kesaksian para rasul yang pertama-tama terungkap dalam Kitab Suci dan dihayati
oleh Gereja sepanjang masa hingga saat ini. Maka dari itu komunikasi iman juga
menyangkut ajaran Gereja yang secara resmi diteruskan oleh hirarki. Ajaran
Kristiani perlu dimengerti secara luas menyangkut tradisi, spiritualitas, liturgi dan
segala praktek hidup Gereja yang menampakan Kristus (Setyakarjana, 1997: 75).

d. Unsur Arah Keterlibatan Baru
Kelompok murid Kristus adalah kelompok yang dipanggil dan diutus. Maka
katekese umat sebagai komunikasi iman harus menolong para peserta katekese
umat untuk mengalami panggilan mereka itu dan menjalankan pengutusan
mereka. Untuk itu komunikasi iman terarah kepada pembaharuan hidup dan
keterlibatan kelompok umat dalam pengembangan masyarakat. Dengan demikian
panggilan dan perutusan sebagai murid semakin nyata di dunia yakni banyak
orang mengalami karya keselamatan Allah (Setyakarjana, 1997: 7).

B. Katekese Model Shared Christian Praxis (SCP)
Di dalam Gereja ditemukan berbagai macam model katekese yang dapat
digunakan untuk mendewasakan iman umat. Dari berbagai model katekese yang
ada, penulis memilih salah satu model katekese yaitu model katekese Shared
Christian Praxis sebagai upaya yang ditempuh untuk membantu para Suster ADM
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dalam upaya membangun hidup berkomunitas yang mengampuni dan bekerja
sama. Katekese model SCP adalah suatu alternatif katekese model pengalaman
hidup. Katekese model SCP menekankan proses berkatekese yang bersifat
dialogal dan partisipatif yang bermaksud mendorong peserta, berdasarkar
konfrontasi antar “tradisi” dan “visi” hidup peserta dengan “tradisi” dan “visi”
kristiani agar

baik secara pribadi maupun bersama, mampu mengadakan

penegasan dan mengambil keputusan demi terwujudnya nilai-nilai Kerajaan Allah
di dalam kehidupan manusia yang terlibat dalam dunia.
Model katekese SCP bermula dari pengalaman hidup umat, yang direfleksikan
secara kritis dan dikonfrontasikan dengan pengalaman iman supaya muncul sikap
dan kesadaran baru yang memberi motivasi pada keterlibatan baru. Maka sejak
awal orientasi pendekatan ini pada “praxis” peserta.

1. Pengertian Shared Christian Praxis
a. Praxis
Praxis mengaju pada tindakan manusia yang sudah direfleksikan dan
mempunyai tujuan untuk mencapai suatu transformasi kehidupan atau perubahan
hidup. Tindakan manusia ini meliputi kesatuan antara praktek, dan teori yaitu
kreativitas, antara kesadaran historis dan refleksi kritis yang mengarah pada
keterlibatan baru. Maksudnya bahwa ada hubungan timbal balik antara
pengalaman hidup dan refleksi yang dilaksanakan secara kritis diharapkan
menumbuhkan kesadaran baru dan sikap yang baru kearah transformasi hidup.
Perbuatan dan tindakan ini merupakan ungkapan pribadi yang meliputi sesuatu
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yang kumiliki, kurasakan, kualami. Sesuatu yang faktual bukan teoritis dan juga
tidak dapat dilepaskan dari masa lampau dan masa depan.
Praxis mempunyai tiga unsur yang saling berkaitan yaitu aktivitas, refleksi
dan kreativitas. Ketiga unsur ini berfungsi membangkitkan perkembangan
imajinasi, meneguhkan kehendak dan mendorong praksis baru yang secara etis
dan moral dapat dipertanggungjawabkan. Secara ketiga, unsur tersebut dijelaskan
sebagai berikut:

1) Aktivitas
Aktivitas meliputi kegiatan mental dan fisik, kesadaran tindakan personal dan
sosial, bukan hanya menyangkut kehidupan pribadi semata melainkan dalam
hubungannya dengan orang lain, dalam lingkungan dan keadaan konkret
masyarakat di mana ia berada. Dalam aktivitas ini, tindakan manusia sangat
diutamakan, sebab tindakan ini merupakan medan untuk perwujudan diri manusia
sebagai subjek yang memberikan makna dalam kehidupan pribadi maupun orang
lain.

2) Refleksi Kritis
Refleksi kristis merupakan suatu kegiatan manusia yang mencakup unsur akal
budi kritis, dalam mengevaluasi masa sekarang, ingatan kritis dalam menyingkap
masa lalu dalam masa sekarang, dan imajinasi kreatif untuk menghadapi masa
depan dalam masa sekarang. Refleksi kritis terhadap suatu tindakan artinya suatu
refleksi atas pengalaman hidup dalam hubungannya dengan masyarakat serta
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terhadap tradisi dan visi iman kristiani sepanjang sejarah. Refleksi hidup sangat
penting untuk memahami tempat dan perannya dalam masyarakat. Dengan
refleksi hidup setiap orang dapat mengambil makna dari setiap pengalaman yang
kelihatan sangat biasa menjadi suatu kekayaan iman. Refleksi hidup sangat
diperlukan untuk membaharui komitmen-komitmen hidup manusia. Kristis berarti
bahwa memisah-misahkan, mengandaikan suatu kemampuan untuk membedakan
mana yang baik, yang benar dalam masa sekarang.

3) Kreativitas
Kreativitas merupakan hasil perpaduan pengolahan aktivitas tindakan dan
refleksi hidup yang menggarisbawahi “sifat transenden” manusia dalam dinamika
menuju masa depan untuk praxis baru.

b. Christian
Visi kristiani merupakan suatu kenyataan konkret jawaban hidup orang
beriman terhadap apa yang ditawarkan dalam pengalaman iman kristiani dan
terhadap janji Allah yang terungkap dalam tradisi pengalaman iman kristiani. Jadi
visi kristiani merupakan manifestasi konkret jawaban manusia terhadap janji yang
terwujud dalam tradisi. Setiap manusia dalam menjalani hidupnya di dunia ini
berusaha untuk menanggapi janji Allah dalam hidupnya dan meneruskannya
dalam visi kristianinya atas dasar pengenalannya akan tradisi atau pengalaman
yang dihayatinya (Groome, 1997: 3).
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Shared Christian Praxis sebagai salah satu model berkatekese mengusahakan
agar kekayaan iman kristiani sepanjang sejarah dan visinya makin terjangkau,
dekat dan relevan untuk kehidupan peserta pada zaman sekarang. Kekayaan iman
kristiani meliputi dua hal pokok yaitu pengalaman iman kristiani sepanjang
sejarah (Tradisi) dan visinya.
Tradisi kristiani merupakan tanggapan manusia atas pewahyuan Allah yang
sungguh terlaksana di tengah kehidupan manusia. Dalam konteks ini tradisi
dipahami sebagai perjumpaan antara rahmat Allah dan Kristus serta tanggapan
manusia. Visi kristiani mengandung tuntutan dan janji yang perlu dilaksanakan
dengan mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan manusia. Visi
menunjuk pada proses sejarah kehidupan umat kristiani yang berkesinambungan
dan bersifat dinamis dan mengundang penilaian, penegasan, pilihan dan keputusan
(Groome, 1997: 2-3).

c. Shared
Shared menunjuk pengertian komunikasi yang timbal balik, sikap partisipasi
aktif dan kritis dari semua peserta sikap terbuka (inklusif) baik untuk kedalaman
hidup pribadi, kehadiran sesama maupun untuk rahmat Tuhan. Shared
menekankan proses katekese yang menggaris bawahi aspek dialog, kebersamaan,
keterlibatan dan solidaritas.

Dalam “sharing” semua peserta diharapkan siap

mendengarkan dengan hati dan berkomunikasi dengan kebebasan hati. Unsur
kebersamaan menggaris bawahi hubungan antar subjek yaitu antar pendamping
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dengan peserta dan antar peserta sendiri (Intersubyektifitas, relasi Aku-Engkau)
hubungan yang bersifat dialogis tidak bersifat alienatif atau manipulatif.
Sharing atau dialog bukanlah berarti peserta harus berbicara terus menerus dan
bergantian dalam suatu pertemuan. Sharing berarti berbagi rasa, pengalaman,
pengetahuan serta saling mendengarkan pengalaman orang lain. Dialog dimulai
dari diri sendiri dan diungkapkan selaras dengan pengalamannya sendiri dalam
suasana persaudaraan dan cinta kasih. Oleh karena itu, dialog dengan arti
‘serasehan’ yang dapat diartikan dari arti kata Jawa ‘saras’ (selaras) dan ‘asih’
(kasih): mencari keselarasan hati budi dan cinta kasih. Dalam dialog ada dua
unsur penting yakni: membicarakan dan mendengarkan. Membicarakan tidak
sama dengan berbicara. Membicarakan berarti menyampaikan apa yang menjadi
kebenaran dan pengalamanku dan mengatakan apa yang terjadi dalam diriku
sebagaimana adanya, bukan apa yang didengar dari orang lain saja atau yang
dipikirkan atau diperkirakan. Membicarakan berarti juga memberi nasehat atau
menguraikan, menjelaskan pandangan umum saja. Membicarakan didasarkan oleh
sikap keterbukaan dan kejujuran serta kerendahan hati untuk mengungkapkan
pengalaman dan pengetahuan yang nyata sebagaimana yang terjadi dan
diyakininya (Sumarno Ds., 2007: 16-17; bdk. Groome, 1997: 4-5).

2. Langkah-langkah Shared Christian Praxis
Shared Christian Praxis sebagai salah satu model katekese memiliki 5 (lima)
langkah pokok yang saling berurutan, saling terkait dan saling menunjang satu
sama lain. Dalam hal ini Sumarno Ds., 2007: 18-23 menjelaskan langkah-langkah
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SCP sesuai dengan buku kedua Thomas H. Groome yang mengemukakan
beberapa perubahan, dan tetap mengemukakan 5 (lima) langkah pokok yang
didahului langkah 0 sebagai berikut:

a. Langkah 0 : Pemusatan Aktivitas
Dalam langkah pendahuluan ini peserta diajak menemukan hal-hal penting
yang dihidupinya yang akan menjadi tema-tema dasar pertemuan yang sungguh
mencerminkan pokok-pokok hidup, keprihatinan, permasalahan dan kebutuhan
mereka. Dari pengalaman atau permasalahan yang ada, peserta memilih salah satu
tema yang menjadi arah yang akan dikembangkan lebih lanjut pada langkahlangkah berikutnya. Pengalaman hidup menyangkut permasalahan konkret
sengaja diangkat untuk menggugah kesadaran dan keterlibatan peserta secara
aktif, agar mempertanyakan permasalahan yang dihadapinya. Dalam langkah ini
sarana yang dapat digunakan antara lain simbol, cerita, bahasa foto, poster, video,
kaset suara, film atau sarana-sarana lainnya yang menunjang peserta menemukan
salah satu aspek yang dapat menjadi topik dasar untuk pertemuan. Peran
pendamping dalam langkah ini adalah menciptakan suasana yang mendukung
(kondusif), memilih sarana yang tepat dan membantu peserta merumuskan
prioritas tema yang tepat (Sumarno Ds., 2007: 18-19; bdk. Groome, 1997: 39-41).

b. Langkah pertama: Pengungkapan Pengalaman Hidup Faktual
Pada langkah pertama ini, peserta diajak untuk mengungkapkan pengalaman
hidup faktual baik pengalamannya sendiri atau kehidupan dan permasalahan yang
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terjadi dalam masyarakat, atau gabungan keduanya. Isi pengalaman yang
diungkapkan merupakan pengalaman nyata pengalaman yang sungguh-sungguh
menjadi keprihatinan mereka yang patut dihargai sebagai subjek. Bentuk
pengungkapan pengalaman dapat berupa lambang, tarian, nyanyian, puisi,
pantomim dan lain-lain. Peran pendamping pada langkah ini sebagai fasilitator
yang menciptakan suasana pertemuan menjadi hangat dan mendukung peserta
untuk membagikan praxis hidupnya berkaitan dengan tema dasar. Disamping itu
membantu peserta merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang jelas, terarah, tidak
menyinggung harga diri seseorang, sesuai dengan latar belakang peserta dan
bersifat terbuka serta objektif. Demi menunjang peran pendamping pada langkah
ini, maka sikap yang perlu diperhatikan pendamping adalah ramah, sabar, hormat,
bersahabat, peka pada latar belakang keadaan dan permasalahan peserta (Sumarno
Ds., 2007: 19; bdk. Groome, 1997: 41-43).

c. Langkah kedua: Refleksi Kritis atas Sharing Pengalaman Hidup Faktual
Pada langkah ini, peserta lebih didorong untuk mengadakan refleksi kritis atas
pengalaman yang telah dikomunikasikan pada langkah pertama sehingga sampai
kesadaran kritis pengalaman hidup dan tindakannya. Di dalam refleksi kritis
peserta diajak untuk menggunakan pemahaman, kenangan, imajinasi kreatif dan
sosial-analitis. Dengan refleksi kritis membantu peserta untuk mengetahui apa
yang ada dibalik pengalaman dan mempertanyakan secara kritis segala hal yang
berhubungan dengan pengalaman hidup tersebut, dasar asumsinya serta akibat-
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akibatnya yang ditimbulkan oleh tindakannya dengan maksud agar peserta
menemukan makna dan nilai pengalaman hidup mereka.
Peran pendamping pada langkah ini dalam memperlancar proses refleksi kritis
antara lain menciptakan suasana pertemuan yang menghormati dan mendukung
setiap gagasan peserta; mengundang refleksi kritis setiap peserta; mendorong
peserta supaya mengadakan dialog dan penegasan bersama yang bertujuan
memperdalam, menguji pemahaman, kenangan dan imajinasi peserta; mengajak
peserta untuk berbicara tetapi tidak memaksa; menggunakan pertanyaan yang
menggali dan tidak menginterogasi dan mengganggu harga diri dan apa yang
dirahasiakan peserta; menyadari kondisi peserta, lebih-lebih mereka yang tidak
biasa melakukan refleksi kritis terhadap pengalaman hidupnya (Sumarno Ds.,
2007: 20; bdk. Groome, 1997: 43-44).

d. Langkah ketiga: Mengusahakan supaya Tradisi dan Visi Kristiani Lebih
Terjangkau
Pada langkah ini, peserta diajak untuk melihat pengalaman dalam terang
tradisi dan visi kristiani agar lebih terjangkau dan lebih mengena dalam kehidupan
nyata peserta. Tradisi dan visi kristiani yaitu sabda Allah dalam Kitab Suci yang
ditafsirkan dan dipahami dalam kaitannya dengan pengalaman hidup peserta
secara konkret. Maka langkah ini bermaksud mendialogkan nilai-nilai tradisi dan
visi kristiani yang menyapa hidup mereka dalam konteks kehidupan nyata
sehingga kekayaan iman kristiani dapat menerangi pengalaman peserta dan
menemukan arti dan nilai dari setiap pengalamannya dengan demikian iman
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peserta semakin diperteguh dalam keterlibatannya untuk mewujudkan nilai-nilai
kerajaan Allah.
Langkah ini menjadi cukup penting sebagai puncak dialog dan komunikasi
iman sebab dalam langkah ini peserta berdialog dengan sabda Allah sebagai
sumber tradisi dan visi kristiani. Dalam dialog dengan sabda Allah pengalaman
peserta mendapatkan makna yang mendalam. Oleh karena itu sabda Allah perlu
ditafsirkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan peserta. Peranan pendamping
dalam langkah ini perlu menggunakan metode yang tepat tidak mendikte, tidak
menggurui tetapi menghantar peserta ke tingkat kesadaran, tafsiran pendamping
mengikutsertakan kesaksian iman, harapan dan hidupnya sendiri dan perlu
membuat persiapan yang matang dengan studi pribadi (Sumarno Ds., 2007: 20-21;
bdk. Groome, 1997: 45-47).

e. Langkah keempat: Interpretasi Dialektis antara Tradisi dan Visi Kristiani
dengan Tradisi dan Visi Peserta
Pada langkah ini, peserta mendialogkan hasil pengolahan pengalamannya pada
langkah pertama dan kedua dengan isi pokok langkah ke tiga yakni tradisi dan visi
kristiani. Peserta bertanya bagaimana tradisi dan visi kristiani meneguhkan,
mengkritik atau mempertanyakan dan mengundang peserta untuk melangkah pada
kehidupan yang lebih baik dengan semangat, nilai dan iman yang baru demi
terwujudnya kerajaan Allah. Tujuan langkah ini mengajak peserta berdasar nilai
tradisi dan visi kristiani menemukan untuk dirinya nilai hidup yang hendak digaris
bawahi, sikap-sikap pribadi yang picik yang hendak dihilangkan dan nilai-nilai
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baru yang hendak diperkembangkan. Di satu pihak peserta mengintegrasikan
nilai-nilai hidup mereka ke dalam tradisi dan visi kristiani, dilain pihak
mempersonalisasikan dan memperkaya dinamika tradisi dan visi kristiani. Peranan
pendamping pada langkah ini adalah menghormati kebebasan dan hasil penegasan
peserta, meyakinkan peserta bahwa mereka mampu mempertemukan nilai
pengalaman hidup dan visi hidup mereka dengan nilai tradisi dan visi kristiani,
mendorong peserta untuk merubah sikap dari pendengar pasif menjadi pihak yang
aktif, mendengarkan dengan hati tanggapan, pendapat dan pemikiran peserta
serta menyadari bahwa tafsiran pembimbing bukan kata mati (Sumarno Ds., 2007:
21-22; bdk. Groome, 1997: 47-49).

f. Langkah Kelima: Keterlibatan Baru demi Makin Terwujudnya Kerajaan Allah
di Dunia ini
Pada langkah ini, secara eksplisit peserta diajak agar sampai pada keputusan
praktis atau membuat niat konkret sebagai buah yang dapat dilaksanakan dalam
kehidupan selanjutnya, keputusan yang diambil dipahami sebagai tanggapan
jemaat terhadap pewahyuan Allah yang terus berlangsung di dalam sejarah
kehidupan manusia dalam kontinuitasnya dengan tradisi Gereja sepanjang sejarah
dan visi kristiani. Keprihatinannya adalah praktis, yakni mendorong keterlibatan
baru dengan jalan mengusahakan metanoia; pertobatan pribadi dan sosial yang
menyeluruh. Bentuk keterlibatan ada yang lebih menekankan aspek kognitif
(pemahaman), aspek afektif (perasaan), dan praktis-politis (tingkah laku). Peran
pendamping dalam langkah ini menyadari hakikat praktis, inovatif, dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120
transformatif; merumuskan pertanyaan operasional yang membantu kearah itu;
menekankan sikap optimis yang realistis pada peserta; merangkum hasil langkah
pertama sampai dengan langkah ke empat (isi dan proses); mengusahakan supaya
peserta sampai pada keputusan pribadi dan bersama selanjutnya sebagai penutup
peserta diajak merayakan liturgi sederhana untuk mendoakan keputusan (Sumarno
Ds., 2007: 22; bdk. Groome, 1997: 49-50).

C. Usulan Program Katekese
1. Pengertian Program
Program adalah landasan untuk menentukan isi dan urutan rencana yang akan
dilakukan (Mangunharjana, 1986: 16). Kata program mengandung bermacammacam arti. Program selalu berkaitan dengan rencana dan acara suatu kegiatan.
Kata program dapat menyangkut suatu kegiatan yang menyeluruh yakni sejumlah
urutan kegiatan atau acara pembinaan. Program dalam arti pembinaan yaitu
prosedur yang dijadikan landasan untuk menentukan sistem urutan acara-acara
pembinaan yang akan dilaksanakan

(Suhardiyanto, 2009: 3). Program yang

dimaksudkan penulis adalah kurang lebih sama seperti yang dikemukakan di atas
yakni berupa perencanaan yang sistematis dengan tujuan yang jelas.

2. Tujuan Program
Setiap kegiatan yang hendak dilaksanakan secara pribadi atau kelompok
memerlukan suatu rancangan perencanaan yang matang dan sistematis demi
tercapainya tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan setiap program memiliki tujuan
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yakni demi kemantapan dan kelancaran suatu tugas karena program sangat
mendukung keberhasilan suatu kegiatan (Suhardiyanto, 2009: 3). Apabila suatu
kegiatan tidak terprogram secara baik maka kemungkinan besar akan mengalami
kegagalan karena kegiatan yang akan dilaksanakan tidak mempunyai arah dan
tujuan yang jelas. Pada dasarnya katekese merupakan kegiatan yang
pelaksanaannya bersifat bertahap dan berkelanjutan yang di dalamnya mengajak
peserta untuk menemukan kehendak Allah. Oleh karena itu katekese
mengandaikan adanya urutan tema yang berkesinambungan.
Tujuan pembuatan program katekese dalam skripsi ini akan memperjelas arah
dan tujuan pembinaan, mempermudah pelaksanaan pembinaan, membantu setiap
anggota mengusahakan pembinaan diri sebagai anggota komunitas Suster-suster
Amalkasih Darah Mulia.

3. Latar Belakang Pemilihan Program Katekese
Pertumbuhan pemahaman dan pengertian akan ajaran Gereja yang kurang
berhadapan dengan kenyataan hidup dengan segala segi dan dimensinya di dunia
ini maka spiritualitas dan undangan Gereja dituntut pentingnya kesaksian oleh
karena itu dibutuhkan semangat penghayatan yang sungguh kuat dalam
pengertaian dan praktis. Salah satu usaha untuk mengukuhkan persaudaraan dan
mengobarkan semangat anggota Gereja merupakan tugas utama katekese. Sebagai
tindakan Gerejawi (memperbaharui dan menggerakkan) Gereja.
Katekese sebagai salah satu usaha untuk membantu meningkatkan semangat
mengampuni dan bekerja sama dalam membangun hidup berkomunitas Suster-
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suster Amalkasih Darah Mulia penting direncanakan secara matang melalui
penyusunan program yang baik. Dengan adanya penyusunan program yang baik
diharapkan dapat membantu kegiatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
Semangat saling mengampuni dan bekerja sama dalam hidup berkomunitas
merupakan salah satu ungkapan kedewasaan iman. Semangat ini dibutuhkan
dalam hidup berkomunitas sebab pada kenyataannya setiap anggota komunitas
mempunyai sifat, watak, latar belakang, pendidikan, kebudayaan yang berbeda
sangat dimungkinkan terjadi, pertentangan, konflik dan ketidakcocokan. Oleh
karena itu komunitas menjadi media yang baik dan membantu demi tumbuhnya
pemberian diri dalam pelayanan yang total kepada Allah dan sesama melalui
hidup bersama dalam komunitas.
Pola hidup kaum religius ditandai dengan hidup bersama dalam komunitas,
hidup doa, hidup karya dan hidup kaul. Dalam kenyataannya empat pola yang
telah disebutkan mengalami berbagai hambatan. Hambatan yang dialami
seringkali muncul dari diri sendiri maupun pengaruh dari lingkungan dengan lebih
mengutamakan pekerjaan dan mengabaikan hidup berkomunitas, sehingga harihari selalu disibukan dengan bekerja tanpa mempedulikan orang lain. Dalam
membangun hidup berkomunitas semangat saling mengampuni dan bekerja sama
menjadi salah satu kekuatan yang harus disadari dan ditumbuh-kembangkan
dalam komunitas. Dalam tulisan ini penulis menawarkan beberapa tema katekese
yang dapat dimanfaatkan untuk pembinaan komunitas. Tema yang dipilih dan
diangkat berdasarkan gagasan dan pemikiran penulis serta pengalaman dalam
hidup

berkomunitas

dengan

harapan

dapat

membantu

mengembangkan
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pemahaman dan penghayatan hidup berkomunitas Suster-suster Amalkasih Darah
Mulia.

4. Rumusan Tema dan Tujuan
Pada bagian ini penulis mengusulkan tema umum dan tema-tema khusus
katekese dengan tujuannya masing-masing sebagai berikut:
Tema Umum : Mengampuni dan bekerja sama membangun hidup berkomunitas.
Tujuan Umum : Bersama-sama

pendamping

peserta

semakin

menyadari

pentingnya mengampuni dan bekerjasama dalam membangun
hidup berkomunitas sehingga dapat terbuka menerima segala
kelebihan dan kekurangan yang ada sebagai sarana dan kekayaan
untuk saling mengembangkan satu dengan yang lain.
Tema I

: Komunitas yang saling mengampuni dan bekerja sama

Tujuan I

: Bersama-sama

pendamping,

peserta

semakin

menyadari

pentingnya menumbuhkan sikap keterbukaan hati untuk saling
mengampuni dan bekerja sama dalam hidup bersama, sehingga
setiap anggota semakin mampu mewujudkan komunitas sehati
sejiwa sebagaimana yang telah dicita-citakan dalam hidup
bersama.
Tema II

: Mendalami spiritualitas kongregasi dalam hidup bersama

Tujuan II

: Bersama-sama
spiritualitas
sehingga

pendamping,

kongregasi
semakin

peserta

khususnya

terdorong

semakin

mendalami

dalam hidup

untuk

bersama

menghayati

dan
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mewujudkannya dalam hidup setiap hari baik dalam komunitas
maupun masyarakat secara benar.
Tema III

: Penghayatan panggilan hidup religius dalam komunitas

Tujuan III

: Bersama-sama

pendamping,

peserta

semakin

menyadari

panggilan hidup religius dalam komunitas, sehingga semakin
mampu memahami dan mendalami hidup berkomunitas dan
mewujudkannya dalam sikap dan tindakan hidup setiap hari.
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5. Penjabaran Program Katekese Model Shared Christian Praxis

Tema Umum

: Mengampuni dan bekerja sama membangun hidup berkomunitas.

Tujuan Umum : Bersama-sama pendamping peserta semakin menyadari pentingnya mengampuni dan bekerja sama dalam membangun hidup
berkomunitas sehingga dapat terbuka menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada sebagai sarana dan kekayaan
untuk saling mengembangkan satu dengan yang lain.

No
1
a.

Tema
2
Komunitas
yang saling
mengampuni
dan bekerja
sama

Tujuan
3
Bersama-sama
pendamping peserta
semakin menyadari
pentingnya
menumbuhkan sikap
keterbukaan hati untuk
saling mengampuni dan
bekerja sama dalam
hidup bersama,
sehingga setiap anggota
semakin mampu
mewujudkan komunitas
sehati sejiwa
sebagaimana
yang telah dicitacitakan dalam hidup
bersama.

Uraian Materi
4
- Arti
mengampuni
dan bekerja
sama dalam
komunitas
- Semangat
pengampunan sebagai
kesaksian hidup
berko munitas

Metode
5
- Sharing
kelompok
- Diskusi kelompok
- Refleksi pribadi
- Informasi

-

Sarana
6
Kitab Suci
Buku Madah Bakti
Buku Kidung
Ekaristi
Konstitusi ADM
1984
Tape
Kaset Instrumen
Salib
Lilin
Teks Kitab Suci
Teks pertanyaan
pendalaman

Sumber Bahan
7
- Yoh 8:1-11.
- Konst, art. 60,
62.
- Hadiwiyata,
2008: 116-118.
- Smedes,
1991: 175-180.
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1
b.

2
Mendalami
spiritualitas
dalam hidup
bersama

3
Bersama-sama
pendamping, peserta
semakin mendalami
spiritualitas kongregasi khususnya dalam
hidup bersama sehingga semakin terdorong
untuk menghayati dan
mewujudkannya dalam
hidup setiap hari baik
dalam komunitas
maupun masyarakat
secara benar.

4
- Maksud
membangun
relasi yang dekat
dengan Allah
- Penghayatan
sakramen dalam
hidup harian

5
- Refleksi pribadi
- Sharing
- Informasi
- Diskusi
kelompok

6
- Kitab Suci
- Konstitusi ADM
1984
- Buku Madah
Bakti
- Buku Doa-doa
Darah Mulia

7
- Yoh 17:7-21.
- Konst, art. 5052.
- Verbeek,
1981: 90-92.
- Suharyo,
1988: 73-80.

c.

Penghayatan
panggilan
hidup religius
dalam
komunitas

- Memahami arti
Bersama-sama pen
dan tujuan pangdamping,
gilan hidup relipeserta semakin
gius secara benar
menyadari panggilan
bercermin pada
hidup religius dalam
komunitas
komuperdana
nitas, sehingga sema- Mengambil
kin mampu memahaperan dalam
mi dan mendalami
hidup berhidup berkomunitas dan
komunitas ADM
mewujudkannya
dalamsikap dan
tindakan hidup setiap
hari.

- Refleksi pribadi
- Sharing
kelompok
- Informasi
- Menyanyi

- Kitab Suci
- Konstitusi ADM
1984
- Buku Puji Syukur
- Buku Doa-doa
Darah Mulia

- Ef 4:1-4.
- Kis 4:32-37.
- Konst, art. 22,
57, 62.
- Jacobs,
1987: 113-130.
- Darminta, 1981:
30-42. 38-43.
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6. Contoh Persiapan Katekese
a. Identitas
1) Pelaksana

:

Maria Y. Maubanu

2) No. Mhs

:

051124031

3) Tema

:

Komunitas yang saling mengampuni dan bekerja sama

4) Tujuan

:

Bersama-sama pendamping peserta semakin menyadari
pentingnya menumbuhkan sikap keterbukaan hati untuk
saling mengampuni dan bekerja sama dalam hidup
bersama, sehingga setiap anggota semakin mampu
mewujudkan komunitas sehati sejiwa sebagaimana yang
telah dicita-citakan dalam hidup bersama.

5) Peserta

:

6) Tempat

Suster-suster ADM komunitas Kotabaru
Kapel Susteran ADM

7) Hari/Tgl

:

Kamis 10 Maret 2011

8) Waktu

:

90 menit

9) Model

:

Shared Christian Praxis

10) Metode

:

- Sharing kelompok
- Diskusi kelompok
- Refleksi pribadi
- Informasi

11) Sarana

:

- Kitab Suci
- Buku Madah Bakti
- Buku Kidung Ekaristi
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- Konstitusi ADM 1984
- Tape dan kaset instrumen
- Salib
- Lilin
- Teks/ Kitab Suci Perjanjian Baru
- Teks pertanyaan pendalaman
12) Sumber Bahan

:

- Yoh 8:1-11
- Konst, art. 59, 60, 62.
- Smedes, B Lewis. (1991). Memaafkan Kekuatan yang
Membebaskan. Yogyakarta: Kanisius. Hal. 75-80.
- Hadiwiyata, A. S. (2008). Tafsir Injil Yohanes.
Yogyakarta: Kanisius. Hal. 116-118.

b. Pemikiran Dasar
Dalam kenyataan kehidupan mengampuni merupakan hal yang seringkali sulit
untuk

diwujudkan

dalam

kebersamaan

hidup

bermasyarakat

ataupun

berkomunitas. Hal ini ditandai dengan berbagai konflik, salah paham, marah,
saling mendiamkan, sikap mementingkan diri dan tidak mau kalah satu dengan
yang lain semakin nampak, menyebabkan kehidupan berkomunitas tidak damai.
Komunitas Suster-suster ADM dalam kenyataanya terdiri dari berbagai anggota
dengan latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaaan ini kadang membuat relasi
persaudaraan renggang.
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Dalam Injil Yoh 8:1-11 menceritakan tentang perempuan yang dituduh
kedapatan berbuat zinah, dibawa oleh ahli-ahli taurat dan orang-orang Farisi
kepada Yesus agar ia dihukum sesuai dengan hukum taurat Musa. Para ahli taurat
mencobai Yesus dengan meminta pendapat Yesus sesuai hukum taurat agar
perempuan itu dilempari batu hingga mati. Namun Yesus bersikap tenang,
membungkuk menulis di tanah. Semakin Yesus didesak dengan pertanyaanpertanyaan Yesus berkata, barang siapa diantara kamu tidak berdosa hendaklah ia
yang pertama melemparkan batu kepada perempuan berzinah ini. Dengan
pernyataan ini Yesus meringkas pandangan-Nya dan orang banyak pergi
meninggalkan Dia bersama dengan perempuan itu sendirian. Tidak ada
penghukuman dari Yesus, sebagai akibat dosanya adalah perintah, pergilah dan
jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan Yesus disusul dengan suatu perintah.
Dalam pertemuan ini, kita berharap sebagai orang-orang terpanggil untuk
hidup bersama dalam komunitas maupun di masyarakat semakin mampu
menyadari dan meneladan sikap Yesus dalam membina sikap hidup saling
mengampuni, terbuka menerima satu sama lain dengan demikian akan terciptalah
kedamaian, persaudaraan, kebahagiaan dalam komunitas.

c. Pengembangan Langkah-langkah
1). Pembukaan
a). Pengantar
Para suster yang terkasih dalam Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan
atas penyelenggaraan-Nya atas hidup kita hingga saat ini. Terlebih kita bersyukur
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karena Ia telah memanggil dan mengumpulkan kita sebagai saudari dalam
komunitas ini. Kita bersyukur karena setiap saat Tuhan memberikan kesempatan
kepada kita untuk berefleksi melihat sejauhmana kita menghayati sikap
mengampuni dalam hidup bersama orang lain khususnya dalam hidup bersama di
komunitas ini. Semoga dengan keterbukaan dan kerelaan hati kita mau saling
berbagi pengalaman pengampunan sebagai kekuatan dan ciri hidup berkomunitas
orang-orang terpanggil.
b). Lagu Pembuka: KE, No. 73 (Tuhan itu baik)
Kita saling bertemu karena Tuhan baik
Kita saling menyapa karena Tuhan baik
Kita saling mencinta karena Tuhan baik semua karena Tuhan baik
Reef: Terpujilah Tuhan atas sgala yang telah direncanakanNya
Terpujilah Tuhan atas sgala yang telah diperbuatnya.... 2x
c). Doa Pembuka
Allah Bapa yang penuh kasih kami bersyukur kepadaMu untuk kasih setia dan
penyertaan-Mu atas perjalanan hidup bersama dalam komunitas. Dalam
pertemuan ini kami ingin mendalami pengalaman hidup kami sehubungan dengan
penghayatan kami saling mengampuni dan bekerja sama sehingga kami dapat
lebih meningkatkan persaudaraan dalam komunitas kami. Kami menyadari
mengampuni dengan tulus sungguh tidak mudah, oleh karena itu kami mohon
rahmat-Mu agar membantu kami dalam membuka hati melihat kembali setiap
pengalaman hidup bersama dengan Engkau dan dengan sesama sehingga dapat
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menemukan nilai berharga dalam mengembangkan hidup bersama di komunitas,
demi Kristus Tuhan dan penebus kami Amin.

2). Langkah I: Pengungkapan Pengalaman Hidup Faktual
a). Membagi artikel dan memberi kesempatan kepada peserta untuk membaca dan
mendalami artikel.
Artikel:” Frank berkata: aku begitu tegang, sedangkan Lewis begitu santai dan
nampak bahagia. Aku belum dapat melupakan perdebatan yang menyakitkan itu.
Aku tidak dapat memafkan Lewis. Aku tidak dapat menerimanya kembali”.
(Smedes, 1991: 35).
b). Pendamping meminta seorang peserta menceritakan kembali isi pokok artikel
ini dalam bahasanya sendiri.
c).

Dalam cerita ini menampilkan pribadi Frank dan Lewis yang terlibat

perdebatan yang hebat. Frank tampak tegang dan sulit melupakan peristiwa
perdebatan yang menyakitkan itu. Frank mengatakan bawa ia tidak dapat
memafkan Lewis bahkan tidak dapat menerimanya kembali. Sementara Lewis
nampak santai dan bahagia menjalani hidupnya.
d). Pengungkapan pengalaman: Peserta diajak unutk mendalami cerita tersebut
dengan bebrapa pertanyaan:
1). Kesulitan apa yang dialami Lewis dan Frank dalam mengampuni dari cerita
tersebut?
2). Ceritakanlah pengalaman saudari-saudari dalam menghadapi kesulitan dalam
mengampuni di dalam hidup berkomunitas?.
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e). Contoh arah rangkuman
Dalam cerita tersebut pribadi Frank mengambil sikap belum mau dan rela
untuk mengampuni temannya Lewis. Frank belum dapat melupakan peristiwa
perdebatan yang menyakitkan hatinya. Frank sulit untuk memaafkan Lewis
bahkan tidak dapat menerimanya kembali. Sementara Lewis tidak mengalami
kesulitan dalam mengampuni. Lewis tampak santai dan bahagia.
Begitupun dalam pengalaman hidup bersama kita dalam komunitas yang
seringkali entah disadari ataupun tidak, kita pernah berbuat seperti Frank dalam
cerita tersebut. Kita sering mengalami demikian karena sebagai pribadi kita
mempunyai harapan-harapan untuk diterima, kita juga mempunyai rasa harga diri
yang tinggi. Begitu harapan tersebut tidak tercapai maka muncullah sikap kurang
sabar yang berakibat bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri.

3). Langkah II: Refleksi Kritis atas Pengalaman Hidup Faktual
a) Peserta diajak untuk merefleksikan Sharing pengalaman atau cerita di atas
dengan dibantu pertanyaan sebagai berukut:
1). Cara mana yang dipakai Lewis dan Frank dalam menghadapi kesulitan dalam
mengampuni?
2). Cara mana saja yang digunakan saudari-saudari dalam mengahadapi kesulitan
dalam mengampuni baik dalam komunitas dan tempat pelayanan masingmasing?
b) Dari jawaban yang telah diungkapkan oleh peserta, pendamping memberikan
arahan rangkuman singkat, misalnya:
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Saudari-saudaraiku yang terkasih, dalam perjalanan hidup setiap hari sebagai
pribadi dan komunitas dalam hidup persaudaraan seharusnya kita mampu saling
mengasihi, membantu, mengendalikan dan juga terbuka menerima persoalan
hidup termasuk ketegangan-ketegangan yang terjadi dianatara satu dengan yang
lain. Dalam hidup bersama diharapkan pentingnya keterbukaan hati untuk saling
berdialog, menerima, mengampuni, mengakui segala kelebihan dan kekurangan
yang ada dalam diri setiap pribadi sebagai kekayaan hidup bersama. Dalam
menentukan sikap sebagai pribadi yang dewasa hendaknya sungguh mengetahui
latar belakang dan kondisi setiap pribadi. Hendaknya segala sesuatu yang
dilakukan didasari oleh cinta pada Tuhan dan sesama.

4). Langkah III: Mengusahakan supaya Tradisi dan Visi Kristiani Terjangkau
a). Salah satu peserta dimohon bantuannya untuk membacakan dari Injil Yoh 8:111.
b). Peserta diberi waktu hening sejenak untuk sambil secara pribadi merenungkan
dan menanggapi pembacaan Kitab Suci dengan tuntunan pertanyaaan:
1). Ayat-ayat mana saja yang menunjuk adanya sikap mengampuni?
2). Apa makna sikap pengampunan yang dapat kita petik dari perikope tersebut?
c). Pendamping memberikan tafsir dari Injil Yoh 8:1-11 dan menghubungkan
dengan pendapat peserta dalam hubungan dengan tema dan tujuan.
Ayat 9b, Barang siap tidak berdosa hendaklah ia yang pertama melemparkan
batu kepada perempuan itu dan ayat 11, Yesus berkata: Akupun tidak menghukum
engkau pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang.
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Ayat 9b dan 11 memberikan gambaran sikap Yesus menerima perempuan
berdosa itu dan mendamaikannya dengan Allah. Yesus menegaskan bahwa
kemampuan untuk mengampuni memerlukan kesadaran dalam diri sebagai
pendosa yang setiap kali membutuhkan pengampunan dari orang lain dan
memiliki pengalaman diampuni. Menyadari diri sebagai orang bersalah, berdosa
yang merusak relasi persaudaraan membuat seseorang lebih rela dan tulus
memberi dan menerima pengampunan. Relasi persaudaraan akan dapat dipulihkan
dengan keterbukaan hati untuk saling menerima dan mengampuni. Dengan
demikian kita dapat maju tumbuh dan berkembang sebagai komunitas yang saling
menyadari diri sebagai utusan yang dipersatukan oleh Allah (Konst, art. 59),
selaku komunitas kita berkumpul atas nama Tuhan, kita memberi kesaksian atas
kehadiran-Nya serta cintakasih-Nya yang menyatukan kita (Konst, art. 60), oleh
karena itu berkat dorongan Roh Kudus kita akan saling untuk mengambil sikap
hidup yang sungguh-sungguh kristiani (Konst, art. 62), dengan saling membantu
mempercayai, memberikan peluang bagi gerak hidup dengan kesanggupan untuk
mendengarkan, berkorban, menerima dengan kejujuran dan gembira.
Sikap hidup mengampuni merupakan spiritualitas hidup sebagai suster ADM.
Mengampuni merupakan hal yang mutlak dimiliki dan diperjuangkan oleh setiap
orang kristiani sebab mengampuni merupakan wujud konkret dari persaudaraan
kristiani. Perjuangan terus-menerus untuk mengampuni merupakan dasar dari
setiap orang bahwa setiap saat dirinya dapat jatuh dalam kesalahan dan dosa yang
sama sehingga membutuhkan pengampunan dari sesama. Hal ini secara tegas
dikatakan oleh Yesus kepada Petrus untuk mengampuni tanpa batas. Sikap hidup
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saling mengampuni dan bekerja sama penting diletakkan dan didasarkan pada
pengalaman iman akan Allah yang yang telah lebih dahulu mengampuni kita.
pengampunan dari Allah jauh lebih besar dibanding dengan dosa dan kesalahan
kita. Oleh karena itu kita yang telah menerima kasih pengampunan Allah itu,
harus lebih berani menjadi alat untuk menyalurkan kepada sesama. Sikap ini dapat
kita wujudkan dalam komunitas tempat kita tinggal dan berkarya.

5). Langkah IV: Interpretasi Dialektis antara Tradisi dan Visi Kristiani dengan
Tradisi dan Visi Peserta
a). Pengantar
Saudari-saudari yang terkasih dalam pembicaraan tadi kita sudah menemukan
sikap yang dibuat dalam perutusan dan penghayatannya sebagai pembawa
pengampunan. Sikap tersebut diterapkan dalam situasi peserta sebagai teman
seiman, seperjalanan dalam cita-cita kita terpanggil dan diutus untuk meneladan
dan membawa semangat hidup pengampunan Yesus yang menjadi ciri khas
spiritualitas kongregasi kita kepada sesama di sekitar kita di mulai dari dalam
komunitas kita ini selanjutnya di lingkungan masyarakat di mana kita diutus hadir
melayani. Marilah kita membuka pintu hati kita untuk mengalahkan keegoisan
kita masing-masing mau berdialog, menerima dan memberi pengampunan satu
dengan yang lain. Kita menyadari dalam perjalanan hidup seringkali kita tidak
mampu berbuat apa-apa karena kelemahan-kelemahan kita. Namun dalam
pertemuan ini merupakan saat berahmat bagi kita, Allah menyadarkan kita
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kembali sebagai puteri-puteri pilihannya yang seharusnya mendasarkan hidup
pada Yesus Sang teladan pengampunan yang sejati dalam hidup berkomunitas.
b). Sebagai bahan refleksi agar kita semakin mampu bertindak menyadari dan
menghayati kebersamaan kita yang sama-sama berjuang setia mengikuti Dia,
maka kita mencoba merenungkan pertanyaan berikut:
1). Sikap-sikap mana yang bisa kita perjuangkan agar dapat semakin menghayati
semangat mengampuni dalam hidup berkomunitas kita sesuai dengan teladan
Yesus?
2). Sejauhmana pesan teks Yoh 8:1-11 menyadarkan, menantang, meneguhkan
Anda dalam membangun hidup berkomunitas.
Saat hening untuk merenungkan secara pribadi pertanyaan refleksi dengan
iringan instrumen lagu “Damai bersama-Mu” (Sheila Marsia).
c). Suatu contoh arah rangkuman penerapan pada situasi peserta
Yesus Sang teladan pengampunan telah menawarkan nilai-nilai sangat
berguna bagi kita sebagai pengikut-Nya. Marilah kita menyadari tugas dan peran
kita sebagai pengikut-Nya dalam hidup bersama di komunitas dan di tengahtengah umat. Hendaknya kita menjadi saksi pembawa pengampunan di dalam
komunitas dengan cara hidup beriman kita bagi sesama. Oleh karena itu perlu
keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang menghambat penghayatan panggilan
hidup bersama kita sebagai pengikut-Nya dimanapun kita berada dengan
membuka pintu hati menerima dan memberi pengampunan, melepaskan keegoisan
kita untuk berdialog satu dengan yang lain. Kita juga perlu mengakui kelemahan
dan keterbatasan kita dan memohon bantuan rahmat Allah agar Ia mengubahnya
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menjadi berkat dan kekuatan baru. Tidaklah mudah menjadi pembawa
pengampunan seperti yang diteladankan oleh Yesus. Namun kita percaya bahwa
dengan kekuatan Allah, Ia setia menyertai dan menguatkan kita untuk
menciptakan dan membawa pengampunan diantara kita.

6). Langkah V: Keterlibatan Baru demi Makin Terwujudnya Kerajaan Allah di
Dunia ini
a). Pengantar
Para suster yang terkasih kita telah setelah kita bersama-sama menggali
pengalaman lewat artikel Frank dan Lewis dalam usaha untuk saling
mengampuni. Demikianpun dalam pengalaman kita bersama sebagai saudari
seperjalanan dalam membangun sikap saling mengampuni seringkali kita
mengalami kesulitan, kita kurang rendah hati, merasa diri paling benar dan tidak
bersalah, mendiamkan satu dengan yang lain

sehingga menimbulkan

kerengganan dalam relasi sebagai komunitas. Dari pengalaman iman Yohanes kita
dapat belajar dan memahami siapakah Yesus sebagai teladan pengampunan. Ia
adalah pribadi yang sungguh-sungguh terbuka menerima para pendosa bahkan
rela memberikan hidup-Nya demi keselamatan mereka. Kita telah mendapat
wawasan dan cara pandang yang baru, harapan dan kemauan baru untuk semakin
meningkatkan semangat hidup saling mengampuni dalam komunitas sesuai
dengan teladan Yesus. Dalam perjalanan hidup, kita perlu menyadari bahwa Allah
sungguh menyertai, melindungi hidup kita bahkan dalam kesulitan apapun dalam
hidup berkomunitas. Marilah sekarang kita memikirkan niat-niat dan tindakan
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yang dapat kita perbuat untuk meningkatkan pengampunan kita sebagai saudari di
tengah kehidupan kebersamaan kita sebagai bentuk pembaharuan kita.
b). Memikirkan niat-niat dengan bantuan pertanyaan, niat apa yang dapat kita
lakukan agar kita dapat meningkatkan pengampunan dalam hidup bersama di
komunitas kita?
Selanjut diberi kesempatan untuk memikirkan sendiri niat pribadi dan bersama
yang akan dilaksanakan. Sesudahnya diberi kesempatan untuk mengungkapkan
niat-niat pribadi dan bersama. Kemudian niat kelompok bersama sebagai
komunitas bila ada, dibicarakan dan didiskusikan bersama guna menentukan niat
bersama agar semakin memperbaharui sikap kelompok sebagai pendidik iman
baik di komunitas maupun di tempat pelayanan dan lingkungan sekitar.

7). Penutup
a). Setelah selesai merumuskan niat pribadi dan bersama, kemudian kesempatan
hening sejenak diringi musik instrumen.
b). Sementara itu lilin dan salib diletakkan di tengah untuk kemudian dinyalakan.
c). Kesempatan doa umat spontan yang diawali oleh pendamping dengan
menghubungkan dengan kebutuhan dan situasi hidup berkomunitas yang
mengampuni dan bekerjasama. Setelah itu doa umat disusul secara spontan oleh
para peserta yang lain.
d). Doa penutup
Bapa yang Maha kasih kami menghaturkan syukur kepada-Mu yang selalu
setia menyapa dan mendampingi kami serta memberi dukungan dan semangat
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baru bagi kami untuk semakin menghayati sikap pengampunan dan kerja sama
dalam hidup keseharian kami. Engkau telah membimbing kami dengan rahmatMu pada saat ini. Datang dan yang bukalah hati kami untuk melihat sejauhmana
kami berusaha menghayati sikap mengampuni dalam komunitas kami.
Bimbinglah agar apa yang telah kami refleksikan bersama sungguh-sungguh
membantu kami dalam menciptakan perdamaian dan persaudaraan dalam hidup
bersama. Kamipun melihat dalam setiap pengalaman bahwa banyak kali kami
mengalami berbagai kesulitan dan persoalan dalam mengampuni dan bekerja
sama dengan Dikau dan sesama. Kami menyadari tanpa bantuan-Mu kami tidak
dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu buatlah kami untuk semakin merasakan
kasih pengampunan yang kami terima daripada-Mu dan terdorong untuk saling
terbuka menerima kelemahan dan kelebihan dalam diri dan sesama kami setiap
hari khususnya dalam kebersamaan hidup di komunitas kami, di tempat kami
berkarya dan di tengah masyarakat sekitar kami. Semoga kami dapat meneladan
Yesus putera-Mu sebagai teladan pengampunan sejati yang mendamaikan kami
dengan Engkau dan juga dengan sesama kami. Ya Tuhan kami menyerahkan
segala niat baik yang telah kami temukan dan bangun bersama sebagai pribadi dan
komunitas

kiranya

Engkau

mendampingi

kami

dalam

usaha

untuk

mewujudkannya. Terpujilah Engkau dalam persekutuan Roh Kudus kini dan
sepanjang masa Amin.
d). Lagu penutup: Madah Bakti, No. 530: 1-3 (Hidup rukun dan damai)
1. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai
Di dalam persaudaraan bagai minyak yang harum. Reff
Reff: Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai
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2. Ibarat embun yang segar pada pagi yang cerah
laksana anggur yang lezat kan’ pemuas dahaga. Reff
3. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah
turun atas mereka kini dan selamanya. Reff

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
141

BAB V
PENUTUP

Pada bagian akhir dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa hal
yang perlu dipikirkan, diperhatikan dan ditegaskan lebih lanjut oleh setiap anggota
di dalam komunitas dalam usaha untuk menjadikan semangat saling mengampuni
dan bekerja sama sebagai kekuatan dalam membangun hidup berkomunitas
Suster-suster Amalkasih Darah Mulia. Maka dalam bab ini, penulis secara garis
besar akan membagi menjadi dua bagian yaitu kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan
Komunitas religius pada dasarnya merupakan komunitas rohaniah orang-orang
yang ingin membaktikan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan sesama. Komunitas
hidup bakti dibangun atas dasar semangat, kharisma dan latar belakang sosial
budaya yang berbeda namun disatukan oleh satu cita-cita yang sama. Berdasarkan
kenyataan ini menyadari atas panggilan yang sama setiap anggota komunitas tetap
mempunyai komitmen untuk berjuang terus membangun persaudaraan sehati
sejiwa dalam komunitas dengan keterbukaan hati untuk saling mengampuni dan
bekerja sama mewujudkan visi misi komunitas yaitu

mewujudkan Kerajaan

Allah. Dalam mewujudkan visi misi tersebut diperlukan dukungan dan kerja sama
yang baik dari setiap anggota. Dalam pandangan ini para Suster ADM
menanggapi undangan Gereja membangun hidup berkomunitas sebagai sekolah
cinta, komunitas hukum cinta berdasarkan semangat kongregasi, untuk menjadi
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saksi bagi dunia jaman ini dengan misi yang diemban lewat karya-karya yang
dipercayakan oleh Gereja.
Semangat mengampuni sangat penting diperlukan dalam membangun hidup
berkomunitas, sebab dengan mengampuni orang sungguh sadar bahwa pribadinya
berbeda dengan yang lain, dengan demikian orang mampu menghargai dan
menghormati orang lain. Dengan mengampuni orang menjadi bebas untuk
menempuh jalan yang memungkinkan perkembangan yang sejati menuju
kematangan pribadi yang dewasa. Mengampuni merupakan landasan adanya
harga diri yang positif dalam diri seseorang, dengan demikian mengampuni tidak
hanya sekedar perintah Yesus yang diterima sebagai suatu keharusan etis dan
jawaban moral sebab, mengampuni semacam ini membuat orang mencintai diri
sendiri bukan karena Tuhan memerintahkan tetapi karena meyakini bahwa
mengampuni merupakan anugerah Tuhan. Kesulitan untuk mengampuni
merupakan nilai bersama yang harus dapat diterima dan ditanggung bersama serta
diperjuangkan dalam panggilan mengikuti Dia.
Kerja sama merupakan cara kerja Yesus dalam mengatasi situasi yang tidak
mudah (Luk 9: 2-17). Kerja sama yang ditawarkan Yesus pertama-tama bukan
atas dasar kepentingan pribadi melainkan lebih pada perjuangan bersama yang
dilandasi oleh komitmen yang sama yaitu mewujudkan hukum kehidupan
sebagimana dikatakan ”Kamu adalah sahabat-Ku jikalau kamu melakukan apa
yang Ku-perintahkan kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu kasihilah seorang
akan yang lain (Yoh 15: 14-17) sama seperti Aku telah mengasihi kamu demikian
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pula kamu harus saling mengasihi sebagaimana Aku telah mengasihi kamu” (Yoh
13: 34).
Komunitas Suster-suster Amalkasih Darah Mulia menanggapi panggilan Allah
dengan kerelaan mau bersatu bekerja sama dengan rahmat Allah lewat kerelaan
jawaban ”Ya” lewat kaul yang diikrarkan. Selanjutnya kesaksian kasih
diwujudkan dalam sesama suster dalam komunitas dalam wujud kerelaan hidup
bersama, saling membantu, saling memperhatikan, saling meneguhkan, saling
berbagi dalam pekerjaan sehari-hari, saling berbagi dan membantu dalam
kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lain. Komunitas ADM juga
meluaskan kerja sama dengan pihak lain di luar komunitas. Dalam menghayati
kerja sama sebagai kesaksian kasih komunitas suster-suster ADM bersumber pada
Kristus Sang teladan kasih (Yoh 3: 16).
Katekese sebagai salah satu usaha untuk membantu meningkatkan semangat
mengampuni dan bekerja sama dalam membangun hidup berkomunitas Sustersuster Amalkasih Darah Mulia. Sebab katekese membantu mengembangkan dan
mendewasakan iman komunitas Suster-suster ADM, untuk semakin percaya
kepada Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan cara hidup-Nya. Dengan demikian
diharapkan setiap anggota mengalami pertumbuhan dan perkembangan dalam
iman yang dewasa, dan dengan iman yang dewasa diharapkan semakin tumbuh
kesadaran untuk membangun nilai-nilai Kristiani antara lain dengan mengampuni
dan bekerja sama satu dengan yang lain. Melalui katekese peserta menerima
pengajaran nilai-nilai hidup Kristiani yang terdapat dalam Kitab Suci dan ajaranajaran Gereja serta spiritualitas kongregasi yang kemudian dikonfrontasikan
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dengan pengalaman hidup nyata setiap hari. Pengalaman hidup nyata setiap hari
dikomunikasikan dan diolah menjadi pengalaman iman yang membantu
memperbaharui, menopang dan meneguhkan langkah hidup satu dengan yang
lain.
Di dalam Gereja ditemukan berbagai macam model katekese yang dapat
digunakan untuk mendewasakan iman umat. Dari berbagai model katekese yang
ada penulis memilih model katekese Shared Christian Praxis (SCP) yang kiranya
sesuai dan membantu para Suster ADM dalam membina iman yang semakin
dewasa. Model katekese ini lebih menekankan pengalaman nyata yang menjadi
keprihatinan sekelompok orang. Model katekese Shared Christian Praxis (SCP)
bersifat dialogal partisipatif yang bermaksud mendorong peserta berdasarkan
konfrontasi atas pengalaman hidupnya dengan pengalaman tradisi kristiani yang
terdapat dalam Kitab Suci dan ajaran-ajaran Gereja mampu mengadakan
penegasan dan mengambil keputusan demi terwujudnya nilai-nilai Kerajaan Allah
di dalam kehidupan manusia yang terlibat di dalam dunia. Gagasan pemahaman
dan pendalaman iman dituangkan dalam bentuk usulan program kegiatan
pembinaan.

B. Saran
Hidup bersama merupakan hakekat manusia. Hidup bersama dalam suatu
komunitas merupakan salah satu ciri pokok hidup religius. Hidup religius secara
khusus dipanggil untuk menampakkan persekutuan hidup Gereja. Hanya dalam
kebersamaan dalam suatu komunitas orang mendapatkan kepenuhan. Hidup
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bersama

merupakan

suatu

perjumpaan

tetap

dari

pribadi-pribadi

yang

dipersatukan sebagai satu keluarga dalam nama Tuhan. Dalam membangun hidup
bersama sebagai komunitas yang menjadi sekolah cinta bagi sesama dengan saling
mengampuni, menghargai, mempercayai, mendukung dan bekerja sama sesuai
yang dicita-citakan oleh setiap pribadi sunguh tidak mudah. Untuk itu penulis,
menawarkan beberapa saran berkaitan dengan karya tulis ini dengan tujuan
membantu pemahaman akan hidup berkomunitas Suster-suster ADM secara utuh
dan dapat diwujudkan dalam hidup nyata sehari-hari.
1. Menjadikan Allah sebagai pusat hidup komunitas dengan membina relasi
yang akrab, mendalam dan tetap dengan-Nya, membuka diri untuk bekerja
sama dengan rahmat-Nya dan berjuang mengembangkan nilai-nilai kristiani
dalam membangun hidup bersama dengan demikian memberi kesaksian iman
dan kasih bagi situasi dunia yang terus berkembang.
2. Setiap anggota komunitas religius ADM dipanggil, diundang dan dilibatkan
oleh Gereja dalam membangun hidup berkomunitas dengan saling
mengampuni dan bekerja sama sesuai dengan spiritualitas kongregasi yakni
memberi kesaksian mengenai cinta kasih penebusan Kristus.
3. Komunitas religius ADM tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan
Kerajaan Allah karena itu penting menjalin persaudaraan, bekerja sama
dengan pihak lain baik dengan pimpinan Gereja, kaum awam dan lembaga
lain yang berkemauan baik dalam membangun tubuh Kristus.
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4. Dasar hidup bersama yakni ada persaudaraan yang dibangun oleh Roh kudus
dalam iman yang sama. Oleh karena itu hidup bersama merupakan usaha
bersama menghayati secara penuh hidup kristiani.
5. Dalam hidup berkomunitas adanya ketegangan atau konflik merupakan hal
yang tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu penting memiliki semangat
kerendahan hati untuk saling mengampuni akan mendukung kualitas hidup
bersama dalam mewujudkan komunio bersama.
6. Pemahaman dan penghayatan yang benar dan utuh akan hidup berkomunitas
dari setiap anggota penting ditingkatkan, antara lain dengan membuat dan
mengevaluasi program pembinaan yang ada secara sistematis bagi seluruh
komunitas.
7. Setiap anggota komunitas penting menyadari bahwa kita tidak akan pernah
mencapai komunitas yang ideal, karena kita adalah orang-orang yang
terbatas. Namun dengan kekuatan Roh Kudus kita mau membuka diri dan
berusaha, agar di dalam Gereja kita merupakan tanda karena kita saling
mengasihi.
8. Pentingnya mengembangkan budaya dan semangat untuk mendalami
dokumen-dokumen Gereja yang mendukung pelayanan kerasulan hidup
berkomunitas.
9. Setiap anggota komunitas penting untuk membaca, mendalami konstitusi
sebagai pedoman hidup dalam membangun dan menghayati hidup
berkomunitas religius.
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LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 1: YESUS SANG PENDOA
DOA PENEBUSAN
“…… ampunilah mereka …..“ (Luk 23:34)

Sejak Yesus ditangkap di taman Getsemani, Yesus berada pada lingkaran
kekuatan kejahatan yang ditandai dengan berbagai macam kekerasan. Kekerasan
itu tidak hanya nampak dalam diri para serdadu yang membawa senjata dan
peralatan kekerasan lainnya, tetapi kekerasan seperti yang diungkapkan pemazmur
sebagai berikut: “ Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersamasama tentang aku, mereka merancangkan tentang yang jahat terhadap aku;
“penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring takkan bangun lagi.
“Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat
tumitnya terhadap aku (Mzm 41:8-10). Kekerasan-kekrasan itu memiliki arah
yang pasti, yaitu mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus (Luk
22:2), dengan tipu muslihat (Mrk 14:1; Mat 26:4). Kalau tujuan sudah jelas dan
bahkan ditegaskan oleh imam agung Kayafas bahwa lebih daripada seluruh
bangsa itu binasa (Yoh 11:50), maka segala macam kekerasan akan dipakai dan
dikenakan pada Yesus. Dan itulah yang dialami Yesus di depan Mahkamah
agung, di depan Pilatus dan Herodes, di sepanjang jalan ke gunung Kalvari dan di
gunung Kalvari.
Pada saat Yesus tergantung pada salib itulah Yesus berseru: “Ya Bapa,
ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat” (Luk
23:34). Suasana yang mewarnai semua doa itu ialah Susana permusuhan yang
memuncak, yang lahir dari kebencian, yang menghendaki musnahnya Yesus dari
peredaran hidup. Boleh ditegaskan bahwa doa itu ditegaskan oleh Yesus pada
suasana puncak kegelapan hati (Mrk 15:33; Mat 27:45; Luk 23:44). Kegelapan
hati yang pekat itulah yang mempengaruhi terjadinya kegelapan alam di sekitar
salib Yesus. Dari hati gelap dikuasai oleh kebencian mengalirlah segala bentuk
hojatan, hinaan, olok-olokan, yang memproses terjadinya penyudutan, pelemahan,
penyingkiran dan penghilangan serta pembunuhan yang menimpa Yesus.
Peristiwa olok-olok, hojatan serta penghinaan sewaktu Yesus tergantung pada
salib (Luk 23:33-43; Mrk 15:33-41; Mat 27:27-44), mengungkapkan apa yang
digambarkan sebagai berikut “Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan
sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknyapun tidak ada
sehingga kita memandang dia, dan rupapun tidak, sehingga kita menginginkanya.
Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa
menderita kesakitan; ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap
dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan” (Yes 52:2-3).
Berhadapan dengan ini semua Yesus mengambil sikap seperti yang
digambarkan sebagai berikut: ”Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas
dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian;
seperti induk domba yang yang kelu di depan orang-orang yang mengunting
bulunya, ia tidak membuka mulutnya” (Yes 53:7). Berhadapan dengan kebencian
yang memuncak.
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Yesus memilih mengadakan perlawanan dengan diam tidak bereaksi terhadap
semua itu. Dengan diam Yesus berkata kepada diri-Nya, bahwa tidak mau terbawa
arus dendam dan pembalasan serta kebencian. Balas dendam dan kebencian itulah
manifestasi kejahatan pembunuhan. Pembunuhan yang paling jahat dan kejam
ialah membunuh hukum kehidupan yaitu cintakasih. Allah adalah kasih. Kasih
yang ada pada Allah tidak dapat dimatikan. Agar kasih yang ditanam dalam hati
manusia itu tidak dapat dimatikan, maka manusia membiarkan kasih itu bekerja
dengan kekuatan kehidupannya menghadapi arus kematian dari kebencian dan
balas dendam. Oleh karena itu Yesus dalam kemanusiaan-Nya diam sebagaimana
yang digambarkan dalam nubuat sebagai berikut: “lihat itu hamba-Ku yang
Kupegang, orang pilihan-Ku, yang kepada-Nya Aku berkenan. Aku telah menaruh
Roh-Ku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak
akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan.
Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar
nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan
hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai
ia menegakan hukum di bumi: segala pulau mengharapkan pengajarannya” (Yes
42:1-4). Dalam diam dan keheningan, yang merupakan buah pergulatan iman di
Getsemani, Yesus membiarkan hukum kasih itu tegak tak tergoyahkan, bahkan
mampu mengubah hempasan-hempasannya permusuhan dan kebencian menjadi
tak berdaya. Hukum kasih dan kehidupan yang ada pada Allah tetap menang
terhadap hukum kebencian dan hukum kematian yang menyusup dalam hati
manusia. Maka hukum kasih memancar dengan pengampunan.
Yesus yang telah membiarkan diri-Nya diserap oleh Allah dan kenyataan
Allah yang adalah kasih, sebagai manusia memang menghadapi keadaan yang
serba gelap dan kacau. Yesus berhadapan dengan kekuatan yang memusuhi
manusia dan Allah. Di sinilah tantangan terdalam untuk mengasihi musuh (Mat
5:44), terutama dan terlebih musuh dalam realitas mistik manusia, yang ada dan
bekerja dalam diri manusia. Realitas mistik kejahatan yang disimbolkan dengan
Setan beserta roh-roh jahat memang hanya dapat dikalahkan dengan dikasihi dan
dicintai. Setan semakin dibenci semakin menang. Setan memiliki misi untuk
menyebarkan kebencian, permusuhan dan pembunuhan. “Cintailah setan memang
merupakan suatu kenyataan mistik yang paradoksal”. Apa maknanya? semakin
setan dibenci dia akan semakin merasa senang. Karena itu Yesus menghadapi
kebencian dengan cintakasih penuh pengampunan, bukannya dengan senjata yang
sama yang dimiliki oleh setan yaitu kebencian, permusuhan dan pembunuhan.
Cinta dan pengampunan yang penuh daya dari Bapa itulah yang dimohonkan oleh
Yesus untuk meredakan dan bahkan mengikis habis kebencian dan permusuhan.
Itulah wujud perlawanan tanpa kekerasan.
Dalam keadaan ketidakberdayaan yang memuncak karena penghinaan yang
menyakitkan, memang ada dua kemungkinan reaksi yaitu menghimpun kekuatan
yang sama dari yang menghina dan menyakiti yaitu menghimpun kebencian dan
balas dendam, atau menghimpun kekuatan dari Allah yaitu kasih dan
pengampunan. Yesus memilih menghimpun kekuatan yang dari Allah dengan
seruan doa: “Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang
mereka perbuat”. Tentulah tidak mudah dan begitu saja itu terjadi bagi Yesus
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dalam kemanusiaan-Nya. Yesus mampu menghimpun kekuatan kasih Allah
karena selama hidup Dia berjuang untuk selalu berada di rumah Bapa (Luk 2:49),
yang banyak tempat tinggal (Yoh 14:2), sehingga kehendak Bapa selalu
memenangkan dan menguasai Yesus. Bila direnungkan sejenak, akan ditemukan
bahwa dalam pengalaman kita tidak mudah mengampuni, bila orang mengalami
direndahkan dan dihina. Penghinaan dan perendahan membawa kesakitan pada
daya jiwa manusia. Orang terluka bila direndahkan. Maka tidak mengherankan
bila cerita penyaliban Yesus juga merupakan cerita penghinaan dan perendahan
bagi Yesus. Yesus dihina bukan sekedar status sosial Yesus, asal Yesus, serta
segala ciri-ciri hidup Yesus tetapi lebih dari itu ialah identitas terdalam diri Yesus.
Itulah yang paling melukai Yesus. Maka dari segi kemanusiaan Yesus mohon doa
pengampunan merupakan ungkapan kekuatan penyembuhan; Yesus yang terluka
justru menyembuhkan (Yes 53:4-5).
Kalau Yesus merupakan yang terluka namun menyembuhkan melalui doa
mohon pengampunan sebagai kekuatan penebusan, maka kebanyakan justru hidup
dalam kondisi yang luka melukai. Orang-orang seperti itulah yang dihadapi
Yesus. yang luka melukai itu hidup dalam kegelapan, tanpa sadar mengikuti
dorongan luka yang melukai dengan menghina, merendahkan dan membunuh.
Doa Yesus mohon pengampunan dengan alasan bahwa orang-orang yang
menghina tidak mengerti apa yang diperbuat bukanlah suatu doa kesalehan, tetapi
doa yang dilandasi pemahaman yang mendalam, bahwa manusia yang luka
melukai adalah manusia yang dalam kekuasaan kegelapan, yang membuat tidak
sadar akan apa yang mereka perbuat, bahkan mereka katakan. Kebencian serta
permusuhan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kesadarannya digelapkan
oleh berbagai hal dan pengalaman pahit hidup. Kebencian dan permusuhan bukan
datang dari kejernihan hati maupun pikiran, melainkan dari hati yang gelap.
Pemahaman serta pengertian mengenai kenyataan itulah yang menjadi kondisi
manusiawi Yesus untuk memohon pengampunan serta menyalurkan
pengampunan dari Allah Bapa.
Doa mohon pengampunan dan lebih lagi memohonkan pengampunan, atau
lebih tepat memohon kekuatan untuk mengampuni sesungguhnya merupakan
ungkapan hidup dalam pengampunan terus-menerus. Bagi kita manusia, hidup
dalam pengampunan itu sedemikian sukar, bila terluka, terhina dan direndahkan.
Entah bagaimana hidup manusia bagaikan dalam permainan tanpa saling melukai,
dan dengan demikian mendesak dan menggusur cintakasih (Yes 59:1-20). Maka
manusia sesungguhnya memerlukan penyembuhan dan pengutuhan dari Allah.
Itulah yang dibawa Yesus dan dicurahkan kekuatan pengampunan justru melalui
darah yang tercurah sebagai pendamaian dalam mengurbankan diri bagi
keselamatan manusia. Itulah yang dimaksud pengampunan tanpa batas yang
paling mendalam (Mat 18:22). Dengan seruan itu Yesus menunjukan jalan
pendamaian sekaligus jalan rekonsiliasi. Hidup ini akan dipulihkan dan diutuhkan
kembali bila ada pengampunan. Pengampunan yang menebus dan membebaskan
itulah yang diturunkan oleh Yesus dari surga melalui doa serta pencurahan darahNya. Yesus dengan demikian memulihkan juga kemampuan kita untuk
mengampuni dan dijadikan kuat dalam berjuang melawan kebencian, balas
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dendam, permusuhan serta dorongan untuk membunuh dan memusnahkan pihak
lain.
J. Darminta, S.J.
Diambil dari Rohani, no. 9, September (2000). Hal. 37-39.
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Lampiran 2: DARI KOMUNITAS KE KOMUNITAS

Salah satu ciri khas hidup membiara, yang menarik perhatian orang adalah
hidup bersama dalam komunitas. Mengapa menarik perhatian? karena dari
kacamata luar masyarakat kehidupan di dalam biara dilihat penuh kedamaian. Di
sisi lain bagi mereka yang menjalani hidup membiara, banyak diantara kaum
religius mengalami hidup bersama sebagai salib berat yang harus dipanggulnya.
Mengapa demikian?
Dalam hidup bersama orang diuji, apakah ia mencari diri sendiri atau mencari
Tuhan? Apakah yang Tuhan kehendaki lewat kesulitan-kesulitan yang dihadapi
dalam hidup bersama? Dari berbagai pengalaman dalam hidup bersama
ketiakcocokan atau bahkan pertengkaran merupakan hal yang wajar! seperti
halnya dalam kehidupan suatu keluarga antar suami isteri atau antara anggota
keluarga yang satu dengan dengan yang lain dapat pula terjadi perselisihan.
Apalagi di dalam biara di mana masing-masing anggota hidup bersama dalam satu
komunitas, berasal dari latar belakang yang berbeda satu sama lain, baik
keluarganya, hobby, pendidikan bangsa, suku dan lain-lain. Diantara mereka tidak
dapat memilih hidup bersama dengan pribadi-pribadi tertentu yang mereka
senangi dan sebaliknya. Segalanya sudah diatur dan ditentukan oleh pemimpin
tarekat. Inilah suatu keunikan dalam komunitas hidup kaum birawan-biarawati.
Masing-masing dan kita, mungkin pernah hidup dari komunitas yang satu ke
komunitas yang lain. Beraneka pengalaman dalam hidup bersama pasti mewarnai
peziarahan hidup membiara kita. Berpijak dalam pengalaman hidup dari
komunitas ke komunitas, baiklah kita (para religius yang hidup dalam komunitas)
di tahun penuh rahmat ini, tahun yubeleum Agung ini, sejenak berefleksi:
1. Apakah komunitas kita telah meneladan cara hidup jemaat perdana? atau
sedikit demi sedikit sudah terlukis, terbawa arus modernisasi. Di mana
masing-masing sibuk dengan diri sendiri dan tugas-tugas pribadi, perhatian
pada sesama semakin memudar, waktu habis di depan televisi dan komputer,
menumpuk hadiah dan honor untuk kepentingan pribadi dan masing-masing
berlomba meraih kesuksesan dan lain-lain.
2. Apakah komunitas kita dapat memberi kesaksian kepada dunia atau masyarakat
di mana kita tinggal, tentang nilai-nilai kerajaan Allah, antara lain hidup
rukun, damai dan mengarah kepada hidup eskatologis? atau justru komunitas
kita menjadi batu sandungan, dengan adanya pertikaian, balas dendam, saling
menjatuhkan satu sama lain, memfitnah demi keuntungan pribadi yang anehaneh, mencari enaknya sendiri, gaya hidup mewah, menuntut dilayani dan
lain-lain.
Mari kita menengok ke dalam diri dan komunitas kita masing-masing. Kalau
kita mau jujur keprihatinan demi keprihatinan sering terjadi di dalam diri dan
komunitas kita. Masyarakat atau umat di luar kita juga jeli memperhatikan dan
sekaligus mempertanyakan komunitas kita? Kisah dari seorang mantan religius
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yang pernah menjalani hidup belasan tahun di biara dan sudah kaul kekal,
mungkin dapat dijadikan salah satu permenungan kita.
- ”Bapak mengapa keluar dari biara? atas kamauan dan pemimpin tarekat atau
kemauan sendiri?
+ ”Saya keluar dari biara, karena kemauan saya sendiri. Saya mengajukan surat
permohonan untuk keluar”.
_ ”Mengapa Bapak mengajukan permohonan keluar, apakah karena ada hubungan
khusus dengan seorang wanita?”
+ ” Oh, tidak! saya tidak keluar karena wanita. Saya tidak tahan meneruskan
hidup membiara, karena saya tidak mampu untuk hidup bersama”.
- ”Mengapa demikian?
+ ”Ya.... semakin hari ternyata semakin sulit saya menjalani hidup bersama
dengan saudara-saudara se-komunitas. Lewat pengalaman demi pengalaman,
dan komunitas ke komunitas saya semakin terseok-seok untuk meneruskan
hidup panggilan saya sebagai religius”.
_ ”Apakah ada pengalaman yang sungguh melukai batin bapak, sehingga bapak
memutuskan untuk keluar dari biara?”
+ ”Ada dan banyak bahkan sejak masa postulan sampai setelah saya kaul kekal,
dan pengalaman hidup bersama banyak luka batin yang saya derita, dan sulit
disembuhkan.Terlebih saya juga mengalami kemunduruan hidup rohani dan
kepribadian. Pada hal, sebelum saya masuk biara justru saya tertarik untuk
masuk karena melihat kehidupan di dalam biara penuh kedamaian, saling
mengasihi, tolong menolong, saling menghargai satu sama lain. Tetapi, setelah
saya berada dan hidup di dalam biara, saya mengalami kepahitan dalam hidup
bersama.
Di sana saya tidak mengalami kedamaian, masing-masing pribadi lebih
menonjolkan egoismenya, perlakuan tidak adil kerap saya rasakan, perhatian
kepada sesama dikalahkan dengan hobi pribadi misalnya lebih mencintai binatang
peliharaan, daripada saudara komunitas dan lain-lain. Penggunaan sarana dan
fasilitas di komunitas seringkali juga menimbulkan permasalahan dalam hidup
bersama, dimana kerap didominasi oleh mereka yang berkuasa. Dalam tugas
kerasulan yang dipercayakan kepada masing-masing anggota, seolah-olah ada
jurang pemisah satu sama lain, sehingga terkesan membuat ”kerajaan” sendirisendiri. Dalam tugas pastoral, sampai saat ini saya masih bersemangat dan senang
menjalankannya dan ini bagi saya merupakan suatu panggilan dari Tuhan, yang
tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Tetapi cita-cita untuk mewujudkan panggilan
Tuhan ini, terkikis lewat pengalaman pahit dalam hidup berkomunitas. Saya rela
melepaskan hidup membiara sebagai religius, dengan harapan agar saudarasaudara yang masih berada di biara, dapat menjadi religius yang baik. Saya tidak
ingin menjadi batu sandungan bagi yang lain. Biarlah saya yang berkorban untuk
tidak meneruskan, tetapi saya tetap akan mewujudkan panggilan Tuhan di luar
biara. Sayapun sampai saat ini masih merasa satu dengan tarekat yang saya
tinggalkan. Saya kadangkala menyempatkan diri berkunjung ke biara dan hadir
pada acara kebiaraan atau hari raya Gerejani”.
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Bersama Tuhan yang bangkit dan hidup di dalam komunitas, marilah kita
mencoba menjadikan komunitas kita sebagai cermin persatuan, kerukunan dan
kedamaian bagi keluarga-keluarga Kristiani atau keluarga-keluarga di sekitar
tempat kita berada. Komunitas yang berpusat pada Kristus dan menyediakan
waktu yang cukup dan khusus untuk refleksi sehingga lambat laun tapi pasti,
terciptalah komunitas yang penuh pengampunan, saling melayani dan perhatian,
berbagi suka dan duka antara anggota yang satu dengan yang lain.

Sr. Marie Luise, PIJ.
Diambil dari Rohani, no. 8, Agustus (2000). Hal. 26-27.
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