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MOTTO
“marilah kita mencintai Allah, mencintai-Nya dengan berpeluh keringat
dan menyingsingkan lengan baju kita”.
(Vinsensius A Paul)
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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ RELEVANSI SPIRITUALITAS SANTO VINSENSIUS
A PAULO TERHADAP PELAYANAN KATEKIS ZAMAN SEKARANG”.
Judul skripsi ini dipilih karena terinspirasinya penulis terhadap sosok Santo
Vinsensius A Paulo dengan spiritualitasnya yang luar biasa di dalam karya
pelayanannya. Permasalahan pokok yang dibahas dalam penulisan skripsi ini
adalah spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo, tantangan dan pilihan strategi yang
dihadapi katekis zaman sekarang, dan relevansi spiritualitas santo Vinsensius A
Paulo terhadap tantangan dan pilihan strategi katekis zaman sekarang. Dalam
menjawab persoalan tersebut, penulis mencoba menggunakan metode penelitian
pustaka dan wawancara terstruktur. Berdasarkan hasil dari wawancara, diketahui
banyak sekali tantangan yang dihadapi katekis dalam karya pelayanan baik
tantangan secara internal maupun secara eksternal. Dalam menghadapi tantangan
tersebut tentunya butuh strategi yang tepat untuk menghadapinya, antara lain
semangat belajar terus menerus, pendidikan dan latihan untuk katekis, wadah
organisasi, kerjasama dan dukungan dari gereja dan masyarakat. Spiritualitas
Santo Vinsensius A Paulo seperti kesederhanaan, kerendahan hati dan cinta kasih
dapat menjadi inspirasi bagi para katekis dalam karya pelayanan untuk
menghadapi tantangan di zaman sekarang.
Kata kunci: Santo Vinsensius A Paulo, spiritualitas, Katekis, tantangan.
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ABSTRACT

This thesis is entitled "THE RELEVANCE OF THE SPIRITUALITY OF
SAINT VINCENT DE PAUL TO TODAY'S CATECHIST MINISTRY". The
title of this thesis was chosen because the writer is inspired from the figure of
Saint Vincent de Paulo with his extraordinary spirituality in his ministry. The
main problems discussed in this thesis are the spirituality of Saint Vincent de
Paul, the challenges and choice of strategies faced by catechists today, and the
relevance of the spirituality of Saint Vincent de Paul to the challenges and choices
of current catechist strategies. In answering this issue, the writer to use library
research and structured interview methods. Based on the results of the interview,
it is known that there are many challenges faced by catechists in service work
both challenges internally and externally. In dealing with these challenges, of
course, the right strategy is needed to deal with them, among others the spirit of
continuous learning, the education and training of catechists, the organization,
cooperation and the support from the church and community. The spirituality of
Saint Vincent de Paulo such as simplicity, humility and love can be an inspiration
for catechists in the ministry to face the challenges nowadays.

Keywords: St. Vincent de Paul, Spirituality, Catechist, Challenge.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Spiritualitas pertama-tama, menunjuk pada gaya atau cara hidup dalam
menghayati semangat hidup dari seluruh konteks hidup yang selaras dengan
bimbingan Roh Kudus (Kurniawan, 2012: 1). Di dalam Gereja Katolik,
spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo dapat menjadi teladan hidup. Ia
membaktikan seluruh hidupnya kepada Yesus di dalam karya pelayanannya
kepada sesama antara lain: dengan merawat penderita sakit jiwa, orang jompo
dan orang yang tersingkirkan.
Semangat dari Yesus Kristus yang sudah menjiwai pelayanan Santo
Vinsensius A Paulo adalah kerendahan hati, kelembutan, kesederhanaan,
kesabaran, kasih terhadap kaum miskin dan tertindas, kemurnian dan terutama
kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama (Kurniawan, 2012: 3). Pelayanan yang
dilakukan merupakan suatu perjumpaan bukan dengan Kristus secara langsung
melainkan Kristus yang hidup dan hadir dalam diri orang miskin.
Saat ini, zaman telah berubah sesuai dengan perkembangannya begitupun
dengan kehidupan manusia. Perkembangan zaman yang begitu cepat menuntut
setiap manusia untuk menata hidup menjadi lebih baik dan layak. Gereja berada
dalam era globalisasi yang mengharuskan untuk turut ambil bagian di dalamnya.
Gereja adalah bagian dari dunia sehingga perlu terbuka dengan perkembangan
zaman yang terjadi saat ini. Gereja perlu menerima globalisasi sebagai
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perkembangan historis dan kultural di mana Roh Allah hadir didalamnya,
sekaligus mengambil sikap profetis menentang setiap usaha yang menggalakkan
sekularisme dan menghilangkan jati diri budaya atau agama. Di dalam era
globalisasi ini, Gereja perlu menjadi mitra sekaligus nabi (Rukiyanto, 2012: 68).
Setiap kemajuan dan perkembangan yang dialami oleh Gereja tidak lepas
dari campur tangan semua umat Kristiani. Gereja biasanya diidentikan dengan
kaum berjubah sehingga orang berpikir bahwa “Maju dan mundurnya Gereja
sangat di tentukan oleh kaum berjubah”. Pemahaman semacam ini perlu dirubah
dan gereja berani membuka diri serta memberi peluang atau kesempatan yang
baru kepada kaum awam untuk lebih terlibat aktif dalam kehidupan menggereja.
Kaum awam mempunyai peran yang penting dalam kehidupan dan perkembangan
Gereja. Sebagai umat yang terpanggil, kaum awam harus terlibat dalam kegiatan
mewartakan kabar gembira, sebagai wujud untuk mengambil bagian dalam tugas
Kristus yaitu menjadi imam, nabi dan raja di dalam karya pelayanan.
Salah satu pilihan terlibat di dalam Gereja adalah menjadi seorang katekis.
Katekis adalah seorang awam yang atas nama Gereja membantu para kaum
berjubah di dalam pelayanan kepada semua umat Kristiani. Selain itu, katekis juga
memberikan pelajaran agama Katolik. Seorang Katekis profesional secara khusus
mempelajari ilmu agama Katolik atau ilmu Kateketik. Katekis-katekis yang
profesional tentunya tidak hanya memahami isi iman Kristiani, tetapi juga mampu
mengembangkan pola-pola katekese yang tepat sehingga isi pewartaan sungguh
sampai pada umat dan menggerakkan umat untuk hidup seturut nilai-nilai Injil.
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Pendidikan kateketik diharapkan dapat membantu dan mempermudah kaum awam
untuk melaksanakan karya pelayanan mereka kepada sesama.
Menjalani panggilan sebagai seorang katekis bukanlah suatu hal yang
mudah. Katekis tidak hanya mengajar dengan kata-kata tetapi dengan sikap dan
tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, seorang Katekis sejati
harus siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan untuk membuktikan diri
sebagai murid atau pengikut Kristus yang setia. Seorang murid Kristus yang setia
harus benar-benar meninggalkan hal-hal duniawi dan siap untuk di utus kemana
saja dan dalam kondisi apapun dengan segala persoalan-persoalan yang akan
dihadapi. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan sikap rendah hati, rela berkorban,
pantang menyerah dan daya juang yang tinggi.
Dalam kenyataan yang ada saat ini, kebanyakan para katekis masih belum
sungguh-sungguh menyadari akan tugas perutusan yang sedang mereka jalani dan
menganggap itu hanyalah suatu hal yang biasa-biasa saja sehingga setiap karya
pelayanan masih belum bisa dilakukan dengan sepenuh hati ditambah lagi dengan
perkembangan zaman yang begitu pesat dengan berbagai tantangannya baik itu
tantangan secara internal maupun secara eksternal yang menjadi tantangan
terbesar bagi para katekis dalam melaksanakan karya pelayanan. Ada yang
beranggapan bahwa menjadi seorang katekis belum tentu hidup bahagia karena
tuntutan pelayanannya lebih banyak dibandingkan gaji yang didapat. Dengan
mengemban tugas pewartaan yang dijalani, hendaknya para katekis juga memiliki
ketrampilan dan spiritualitas yang mendalam. Keterampilan yang dimiliki katekis
sangat membantu karya pelayanan khususnya pendampingan dan pengajaran
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kepada umat. Ketrampilan yang dimiliki katekis membuat umat dengan mudah
mengerti apa yang sudah disampaikan (Ngarani & Adinuhgra, 2016: 183-184).
Spiritualitas harus dimiliki oleh seorang katekis karena spiritualitas
menyangkut hubungan setiap pribadi katekis dengan Allah yang nampak di dalam
kehidupan sehari-hari. Spiritualitas yang dimiliki katekis akan mendorong dan
menyemangati katekis di dalam tugas pelayanannya. Sekalipun Katekis
menghadapi keterbatasan dan kekurangan, namun spiritualitas yang dimiliki
membuat ia tetap semangat dan setia melaksanakan tugas pelayanannya.
Bertolak

dari

permasalahan

di

atas,

dapat

disimpulkan

bahwa

kemungkinan besar para katekis belum benar-benar menghidupi spiritualitas di
dalam hidup karya pelayanan mereka. Oleh karena itu, sangat baik apabila para
Katekis juga dapat mendalami spiritualitas salah satu tokoh besar Gereja, yaitu
Santo Vinsensius A Paulo di dalam karya pelayanannya. Dengan melihat
kenyataan dan permasalahan yang ada di atas maka penulis memilih judul :
RELEVANSI SPIRITUALITAS SANTO VINSENSIUS A PAULO TERHADAP
PELAYANAN KATEKIS ZAMAN SEKARANG. Adapun maksud dari
penulisan ini adalah membantu para Katekis untuk semakin mendalami serta
menghayati spiritualitas St. Vinsensius a Paulo di dalam karya pelayanan di
zaman sekarang.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang pemilihan tema diatas, maka penulis
merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo?
2. Bagaimana tantangan dan pilihan strategi yang dihadapi katekis zaman
sekarang?
3. Bagaimanakah relevansi spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo terhadap
tantangan dan pilihan strategi katekis zaman sekarang?

C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan skripsi ini adalah
1. Mendalami spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo
2. Mengidentifikasi tantangan dan pilihan strategi yang dihadapi katekis zaman
sekarang.
3. Memahami bagaimana relevansi spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo
terhadap tantangan dan pilihan strategi katekis zaman sekarang.

D. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat penulisan skripsi ini sebagai berikut:
1. Menjadi pengetahuan atau pelajaran baru, untuk membantu Katekis di dalam
pelayanannya berdasarkan spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo.
2. Membantu katekis agar mampu Mengidentifikasi tantangan dan pilihan
strategi yang dihadapi katekis zaman sekarang.
3. Membantu katekis untuk mengetahui bagaimana relevansi spiritualitas Santo
Vinsensius A Paulo terhadap tantangan dan pilihan strategi katekis zaman
sekarang.
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E. Metode Penulisan
Penulisan ini merupakan Penelitian Pustaka. Pada tulisan ini, penulis akan
memaparkan dan menganalisis permasalahan dengan mengunakan kepustakaan
agar dapat memecahkan permasalahan yang ada. Penelitian Pustaka dapat juga
disebut sebagai kajian pustaka atau studi pustaka dari berbagai buku refrensi
karangan ilmiah yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.
Pengertian studi pustaka sendiri memiliki arti pengumpulan informasi dan data
dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti
dokumen, buku, catatan, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya (Mardalis,
1999). Penulis juga akan mengadakan wawancara terstruktur untuk mendapatkan
informasi secara langsung mengenai faktor yang menjadi tantangan terbesar
katekis dalam pelayanan zaman sekarang dengan cara bertanya langsung kepada
responden menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan
wawancara). Selain itu, Penulis juga akan menjelaskan spiritualitas Santo
Vinsensius a Paulo dan relevansinya terhadap pelayanan katekis di zaman
sekarang dengan menggunakan bantuan sumber-sumber buku atau referensi buku
yang ada sebagai dasar ilmu untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam
penulisan ini.

F. Sistematika Penulisan
Tulisan ini mengambil judul “Relevansi Spiritualitas Santo Vinsensius A
Paulo terhadap pelayanan Katekis zaman sekarang” dan dikembangkan menjadi
lima bab yakni :
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Bab I. Bab Pendahuluan ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri
dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan,
metode penulisan dan sistematika penulisan.
Bab II. Spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo. Untuk itu hal-hal yang
akan dibahas pada bab ini antara lain: Keutamaan hidup Santo Vinsensius A
Paulo, lima pokok spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo dan pelayanan Santo
Vinsensius A Paulo terhadap kaum miskin.
Bab III. Tantangan dan Pilihan Strategi Yang Dihadapi Katekis Zaman
Sekarang. Hal-hal yang akan dibahas pada bagian ini antara lain: Tantangan
katekis, strategi dalam menghadapi tantangan, sosok katekis, spiritualitas katekis,
tugas katekis dan keterampilan katekis
Bab IV. Relevansi Spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo Terhadap
Tantangan dan Pilihan Strategi Katekis Zaman Sekarang. Hal-hal yang akan
dibahas pada bagian ini antara lain: Spiritualitas pelayanan Santo Vinsensius A
Paulo dan relevansi spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo terhadap tantangan dan
pilihan strategi katekis zaman sekarang.
Bab V. Penutup. Bagian Ini merupakan bagian terakhir yang terdiri dari
Simpulan dan Saran.
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BAB II
SPIRITUALITAS SANTO VINSENSIUS A PAULO.

Santo Vinsensius A Paulo merupakan seorang pribadi yang sederhana.
Teladan hidup yang dimilikinya menjadi inspirasi sekaligus model hidup bagi
banyak orang. Kesetiaanya mengikuti Yesus tampak dalam setiap tindakan dan
dalam karya pelayanannya seperti merawat orang sakit dan memberi perlindungan
kepada yang miskin dan tertindas. Semangat Yesus ini menjiwai Santo Vinsensius
A Paulo dalam karya pelayanannya. Semangat pelayanan yang dimiliki Santo
Vinsensius A Paulo rupanya menjadi pedoman hidup dan motivasi bagi para
pengikutnya dalam karya mereka.
A. Keutamaan Hidup Santo Vinsensius A Paulo
Spiritualitas seorang santo tentunya bersumber dari pengalamanpengalaman hidup rohaninya dan juga pengaruh dari luar dirinya. Sumber
spiritualitas dari Santo Vinsensius A Paulo adalah pribadi Yesus. Ia begitu tertarik
pada salah satu aspek karya yang dimiliki Yesus yaitu Kristus pewarta kabar
gembira

kepada

orang

miskin

sehingga

di

dalam

hidupnya

ia

mengkontemplasikan Kristus yang selalu pergi dari desa ke desa untuk mencari
orang kecil dan tertindas serta mewartakan kabar suka cita kepada mereka
(Ngarani & Adinuhgra, 2016: 183-184).
Perjalanan hidup yang dilalui Santo Vinsensius A Paulo begitu panjang
dengan berbagai tahap sampai pertobatannya. Bagi siapa saja kehidupan rohani
merupakan usaha untuk mencintai Allah. Mencintai Allah dengan sendirinya
terlihat dalam karya yaitu usaha untuk melaksanakan kehendak Allah. Oleh sebab
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itu doa dan karya merupakan suatu kesatuan karena di dalam doa manusia
mencari kehendak Allah yang nantinya akan dilaksanakan dalam karya. Doa
diwujudnyatakan dalam karya dan karya dibawa dalam doa. Santo Vinsensius A
Paulo menganjurkan kepada para pengikutnya untuk tidak cemas dan terpaksa
meninggalkan doa untuk melayani orang miskin dan tertindas karena Allah hadir
di dalam diri orang yang teraniaya (Ponticelli & Rianto, 2002:33-34).
Untuk melanjutkan karya Kristus di dunia, SantoVinsensius A Paulo
menaruh harapan besar kepada para pengikutnya untuk memiliki semangat seperti
Kristus yang mempunyai kasih begitu besar kepada Bapa dan kepada orang
miskin. Kasih yang dimiliki tidak hanya sebatas kata-kata melainkan lewat
tindakan nyata misalnya memberi makan kepada orang yang lapar dan menghibur
orang yang sedang berduka. Perjalanan hidup Santo Vinsensius A Paulo begitu
panjang. Pada mulanya Santo Vinsensius A Paulo memiliki ambisi yang begitu
besar akan jabatan untuk dapat mengangkat martabat keluarganya. Sebelum
sampai kepada pertobatannya yang sejati, Santo Vinsensius A Paulo harus
melewati berbagai tahap yang berat dalam hidupnya. Hidup rohani sangatlah
penting untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai-Nya. Kesetiaan
Santo Vinsensius A Paulo mengikuti Kristus dengan hidup menurut injil tampak
nyata melalui tindakan kasihnya kepada orang miskin. Menurut Santo Vinsensius
A Paulo dalam Kurniawan (2012:3):
Untuk lebih menghormati Yesus dan meneladani-Nya secara lebih
sempurna ia berjanji secara tegas bahwa ia membaktikan seluruh hidupnya
untuk pelayanan orang miskin demi cintanya. Maka kasih merupakan
sumber tindakan. Menurut Vinsensius sasaran kasih itu adalah cinta
terhadap Tuhan, sesama dan orang miskin.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10

Santo Vinsensius A Paulo membaktikan seluruh hidupnya secara utuh kepada
Yesus. Janji Santo Vinsensius A Paulo ini merupakan janji seluruh hidupnya. Ia
menentukan janji ini sebagai rasa hormatnya kepada Yesus dengan lebih baik dan
meneladaninya dengan lebih sempurna. Menurut Santo Vinsensius A Paulo Yesus
sebagai sabda yang telah menjelma; Sabda harus dipahdemi dan diteladani oleh
semua umat Kristiani Dengan segala sesuatu yang dilakukan dan juga segala
sesuatu yang tidak dilakukan-Nya. Gambaran inilah yang mendorong Santo
Vinsensius A Paulo menjadikan Kristus sebagai peraturan hidupnya. Ia juga
menghormati,

meneladani

dan

mencintai-Nya

serta

memutuskan

dan

membuktikan dirinya sebagai pelayan orang miskin. Teladan hidup Santo
Vinsensius A Paulo inilah yang menginspirasi banyak orang untuk menangkap
rahmat panggilan Allah di dalam hidup mereka (Kurniawan, 2012:3).
Semangat Yesus yang menjiwai Santo Vinsensius A Paulo terdiri dari
keutamaan kesederhanaan, kerendahan hati dan cinta kasih. Dasar dari tiga
keutamaan tersebut adalah Yesus Kristus yang semasa hidup dalam menjalankan
karya-Nya Ia sangat dekat dan bahkan tinggal bersama kaum miskin. Diharapkan
dari ketiga keutamaan ini secara tidak langsung dapat menginspirasi banyak orang
untuk mampu melaksanakan pelayanan dalam karya perutusan mereka.

1. Kesederhanaan
Kesederhanaan merupakan wujud dari pribadi Yesus Kristus. Yesus
mengajarkan kepada murid-murid-Nya untuk hidup sederhana. Santo Vinsensius
A Paulo adalah salah seorang tokoh yang meneladani pribadi Yesus yang
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sederhana. Santo Vinsensius A Paulo hidup dalam lingkungan keluarga sederhana
sehingga ia juga mengajarkan kepada pengikutnya bagaimana menerapkan
kesederhanaan dalam kehidupan kita dengan meninggalkan segala hal duniawi
yang kita cintai dan inginkan yaitu mematikan semua keinginan dan hasrat untuk
memiliki dan menikmati kehidupan duniawi dan memulai kehidupan yang lebih
sederhana

sehingga

kehidupan

kita

lebih

bermakna

dihadapan

Allah

(Tondowidjojo, 1990:3).
Santo Vinsensius A Paulo dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga petani
sederhana. Sejak kecil ia telah menunjukkan sikap sederhananya. Ia selalu
membantu kedua orang tuanya bekerja di ladang dan menggembalakan ternak.
Semua itu dilakukannya tanpa mengeluh. Sejauh ia mampu melakukan, ia tidak
pernah menyerah sebelum dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal ini
tampak dalam kegigihan dan kesungguhannya dalam menyelesaikan segala tugas
yang dipercayakan kepadanya ketika ia mendapat tugas kepercayaan serta
kedudukan terhormat sebagai seorang pembimbing rohani keluarga raja de Gondi.
Tugas menjadi pembimbing rohani bangsawan memberi banyak waktu luang bagi
Vinsensius untuk bersenang-senang dan bergaul dengan orang kaya, pejabat dan
bangsawan. Namun Santo Vinsensius A Paulo lebih memilih mengisi waktu
luangnya untuk mengunjungi petani dan buruh miskin. Dengan jabatan yang
dimiliki, ia tetap memperlihatkan sikapnya yang sederhana. Sikap sederhana yang
dimiliki Vinsensius membuat keluarga de Gondi begitu menghormati Santo
Vinsensius A Paulo sebagai pembimbing rohani mereka (Budianto, 2009:7-9).
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2. Kerendahan Hati
Santo Vinsensius A Paulo meyakini bahwa kerendahan hati berasal dari
Putra Allah sendiri yaitu Yesus. Yesus menderita tidak hanya pada masa hidupnya
tetapi juga pada saat akhir hidup-Nya. Ia diludahi, diolok-olok, difitnah bahkan Ia
disalibkan dan mau menerima direndahkan di kayu salib guna menebus dosa umat
manusia. Kerendahan hati ini menjadi bagian dari cara hidup Santo Vinsensius A
Paulo dalam menjalani karya pelayanannya.
Menurut Santo Vinsensius A Paulo dalam Tondowidjojo (1990:5)
Kerendahan hati yang diajarkan oleh Kristus sebagai berikut:
a. Selalu siap untuk difitnah dan dicemohi oleh orang lain
Bagi Vinsensius untuk memperoleh kerendahan hati yang sejati seseorang
harus selalu siap untuk difitnah dan dicemohi orang lain. Ini terlihat sewaktu
Vinsensius dituduh mencuri uang. Suatu ketika Vinsensius A Paulo sakit dan
harus berbaring di tempat tidur, ia minta dikirimkan obat dari apotek terdekat.
Pembantu apotek segera mengantar obat pesanan Vinsensius A Paulo yang sedang
terbaring sakit. Ketika pembantu itu membuka lemari untuk mengambil gelas, ia
menemukan sejumlah uang milik hakim teman sekamar Vinsensius A Paulo
Karena tergoda dengan jumblah uang yang cukup banyak iapun tergoda untuk
mengambilnya. Ketika hakim itu pulang, ia melihat bahwa uang simpanannya di
lemari telah hilang dan ia langsung menuduh Vinsensius A Paulo yang
mencurinya. Meskipun Vinsensius A Paulo menyangkalnya, hakim itu tetap
menuduhnya dan mengusirnya tanpa mendengarkan penjelasan dari Vinsensius A
Paulo. Hakim juga menceritakan kepada teman-temannya bahwa Vinsensius A
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Paulo telah mencuri uangnya. Tindakannya ini merusak nama baik Vinsensius A
Paulo dihadapan teman-teman. Semua permasalahan ini dibawahkan Vinsensius
dalam doa sehingga membuat ia sabar dan dengan rendah hati dan mau
memaafkan hakim yang tega memfitnahnya mencuri (Budianto, 2009:32-33).
b. Tidak merasa ragu-ragu bila orang lain tahu kelemahan dan kekurangan kita.
Dibandingkan dengan saudara-saudarinya Santo Vinsensius A Paulo
sangat cekatan, kreatif dan cerdas. Oleh karena itu, ayahnya memutuskan untuk
menyekolahkan Vinsensius agar ia dapat mengangkat status sosial dan ekonomi
keluarga. Karena kesederhanaan keluarganya Vinsensius merasa malu ketika
ayahnya datang menjenguknya Dengan berpakaian buruk dan jalannya agak
pincang. Vinsensius tidak mau menemui ayahnya, bahkan ia mengatakan tidak
mengenal ayahnya. Pergaulan Vinsensius A Paulo dengan teman-teman sekolah
yang kebanyakan berasal dari keluarga kaya membuat Vinsensius A Paulo lupa
akan asal-usulnya. Tetapi ketika ia tersadar akan kesalahan yang ia lakukan, ia
pun menangis dan menyesali perbuatannya dan tidak lagi malu menemui ayahnya
ketika datang menjenguknya.
c. Tidak boleh berbangga diri secara berlebihan apabila Tuhan memberi berkah
dan anugerah berupa keberhasilan yang lebih.
Dibandingkan saudara-saudarinya, Vinsensius A Paulo sangat beruntung
karena diberikan anugerah berupa keberhasilan di dalam hidupnya. Meskipun
berasal dari keluarga sederhana, Vinsensius A Paulo mendapat kesempatan
bersekolah sampai perguruan tinggi. Semua itu karena kecerdasan yang
dimilikinya. Semua yang diperoleh Vinsensius A Paulo tidak membuat ia menjadi
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sombong hati

melainkan

membuat

Vinsensius

semakin

mantap

untuk

mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan lewat pelayanan kepada
orang miskin.
Santo Vinsensius A Paulo telah berhasil membuktikan bahwa dengan
kerendahan hati banyak pekerjaan dan karya pelayanan dapat terselesaikan dengan
baik dan berkenan dihati banyak orang dan juga bagi Tuhan. Menurut pengalaman
Santo Vinsensius A Paulo, kerendahan hati sangat diperlukan setiap orang
sehingga dapat menjalin dan menjaga hubungan baik dengan orang lain dan yang
terpenting sikap rendah hati membuat banyak orang menghargai kita. Santo
Vinsensius A Paulo banyak belajar sikap rendah hati dari Kardinal Pierre A
Berulle, yang tak lain adalah pembimbing serta guru rohaninya. Dialah yang
banyak mengajarkan cara hidup dengan kerendahan hati kepada St.Vinsensius A
Paulo. Kerendahan hati pada dasarnya adalah berpasrah diri kepada Tuhan. Dan
dengan kerendahan hati membuat hidup kita semakin dekat dengan Tuhan
(Tondowidjojo, 1990:6-8).

3. Cinta Kasih
Santo Vinsensius A Paulo sangat mengutamakan cinta kasih di dalam
karya pelayanannya. Cinta kasih merupakan rahasia Allah yang terdalam dan
sekaligus merupakan sikap Allah yang terdalam. Cinta kasih juga merupakan
suatu perintah yang bukan hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada sesama. Cinta
kasih kepada sesama semata-mata demi cinta kasih kita kepada Tuhan. Tuhan
memilih kita sebagai alatnya untuk menyebarkan kasih kepada sesama sehingga
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kasih itu berakar dimana-mana. Kristus menjadi saksi cinta kasih Allah. Kita
harus menyadari bahwa Tuhan menghendaki agar kita mewartakan kabar sukacita
kepada kaum yang lemah dan miskin. Karena kasih Allah yang begitu besar
kepada umat manusia, sehingga Ia mengutus putra-Nya yang tunggal datang ke
dunia untuk menyampaikan kabar baik bagi kaum miskin dan tertindas. Sebagai
pengikut Kristus kita hendaknya bersyukur dan mau mengikuti jejak-Nya
(Tondowidjojo, 2003:50).
Sumber cinta kasih tidak lain adalah hidup doa. Melalui doa terpeliharalah
hubungan manusia dengan Tuhan. Di injil Mat 6:3 dijelaskan bahwa “Tetapi
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaranNya, maka semuanya akan
ditambahkan kepadamu. Ayat ini mau menjelaskan bahwa kita harus menjadikan
Yesus sebagai Tuhan atas segala aspek kehidupan kita dan menempatkan-Nya
sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Oleh karena itu hidup rohani
merupakan suatu keharusan karena tanpa itu semuanya tidak ada artinya. Di
dalam doa, kita dapat menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan
sehingga dapat membangkitkan dalam diri kita suatu ketenangan yang mendalam.
Dari sinilah akan muncul daya kekuatan untuk perbuatan cinta kasih
(Tondowidjojo, 2003:52-53).
Cinta kasih yang dimiliki oleh St. Vinsensius A Paulo terlihat ketika ia
mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dengan menjadi seorang
imam. Panggilan menjadi seorang imam dan memilih untuk dithabiskan bukanlah
suatu proses yang mudah bagi Vinsensius. Untuk memasuki tahap yang serius
memerlukan waktu yang begitu panjang. Banyak pengalaman yang ia lalui baik
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itu pengalaman kegagalan maupun keberhasilan. Dari pengalaman-pengalaman
tersebut membuat Santo Vinsensius A Paulo semakin merenungkan sampai ia
menemukan suatu jawaban terhadap dirinya bahwa Tuhan menghendaki dia untuk
melayani orang miskin. Bagi Santo Vinsensius A Paulo memilih mengabdikan
dirinya untuk melayani orang miskin dan tertindas merupakan suatu pilihan yang
tepat dalam hidupnya. Pelayanan yang dilakukan oleh Santo Vinsensius A Paulo
semata-mata karena rasa cintanya kepada sesama (Budianto, 2009:39).

B. Lima Pokok Spiritualitas Vinsensius A Pauloa Paulo
1. Kristus
Spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo sungguh bersifat Kristosentris.
Kristus menjadi pusat penghayatan iman dalam karyanya. Bagi Vinsensius A
Paulo, Kristus bukanlah misteri yang ditemukan melalui kontemplasi melainkan
Kristus berwajah sama dengan wajah orang kecil dan miskin yang ditemukan di
tengah masyarakat. Santo Vinsensius A Paulo begitu mengagumi Yesus sebagai
pembawa kabar gembira kepada orang-orang miskin. Santo Vinsensius A Paulo
mengkomtenplasikan Kristus yang pergi ke desa-desa untuk mencari orang kecil
dan mewartakan kabar keselamatan kepada mereka. Pribadi Yesus seperti inilah
yang membuat Vinsensius A Paulo tertarik untuk meneladani-Nya. Santo
Vinsensius A Paulo menunjukkan kepada kita bahwa dia sungguh menemukan
Yesus Kristus di dalam diri orang miskin dan menderita (Ponticelli, 2002: 12).
Dalam hidup Santo Vinsensius A Paulo, Yesus Kristus merupakan teladan
hidupnya. Dialah pembimbing Santo Vinsensius A Paulo dalam menangani
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banyak karya pelayanannya. Santo Vinsensius A Paulo memandang Kristus
sebagai pewarta kabar gembira kepada orang miskin dan sebagai pelayan orang
miskin. Pribadi Yesus yang sederhana, penuh belas kasih, rendah hati, penuh cinta
kasih dan taat pada perintah Allah Bapa dalam mewartakan Kerajaan Allah
kepada semua umat khususnya mereka yang miskin dan tertindas membuat Santo
Vinsensius A Paulo begitu terkesan dan terobsesi akan pribadi Yesus dan
menjadikan-Nya sebagai pembimbing dan teladan hidup di dalam karya pelayanan
kepada mereka yang miskin dan tertindas.
2. Konteks sebagai tempat pertemuan dengan Allah
Santo Vinsensius A Paulo memperlihatkan bahwa Allah dapat ditemukan
dalam segala situasi yang sedang kita alami. Hal tersebut telah diperlihatkan
ketika ia masih hidup yang mana Santo Vinsensius A Paulo melihat Allah melalui
kaum miskin yang terlantar, bayi-bayi yang dibuang dan anak-anak yatim piatu
yang mengembara di Negeri Perancis. Ia mengatakan kepada para pengikutnya
bahwa tempat mencari Allah dapat kita alami dan temukan di dalam kehidupan
sehari-hari, terutama bila bertemu dengan kaum kecil yang nampak dalam diri
orang-orang miskin dan terlantar. Bagi Vinsensius A Paulo, melayani kaum kecil
tidak berbeda dengan berdoa di kapel. Vinsensius menegaskan kepada para
pengikutnya untuk berani meninggalkan Allah yang mereka hayati dalam doa dan
keluar untuk berjumpa dengan Allah yang hadir dalam diri orang kecil (Lierop,
1994:8).
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3. Misteri kehadiran Kristus dalam diri kaum miskin
Vinsensius A Paulo memperlihatkan bahwa kehadiran Kristus sungguh
tampak dalam diri kaum miskin. Peristiwa kehadiran Kristus dirasakan Vinsensius
ketika pengalaman perjumpaan dengan satu keluarga yang sedang sakit.
Perjumpaan ini membimbing Vinsensius untuk semakin mengenal Kristus dalam
diri orang yang sakit, miskin dan tersingkir serta memberi penghiburan kepada
mereka. Dalam karya pelayanan, Vinsensius menemukan dua kata kunci yang
begitu hidup dalam dirinya dan mempengaruhi karya-karyanya yaitu pribadi
Yesus Kristus dan orang Miskin. Yesus Kristus adalah satu-satunya kekuatan
yang membimbing para pewarta kabar gembira bagi orang miskin sedangkan
orang miskin adalah mereka yang merupakan representasi Yesus Kristus sebagai
tuan dan guru yang harus dilayani (Sunaring, 2002:32-34).
Bagi para pengikut Santo Vinsensius A Paulo diharapkan mampu melihat
kehadiran Allah dalam diri kaum miskin di dalam karya pelayanannya sehingga
mampu memberikan cinta yang afektif (yang sungguh dirasakan) sekaligus cinta
yang efektif (hasilnya maksimal) maksudnya pelayanan yang diberikan kepada
mereka yang membutuhkan harus dilakukan dengan penuh cinta sehingga mereka
benar-benar merasa dicintai dan diperhatikan. Ia juga menekankan mengenai
pentingnya kelembutan dan kehangatan dalam berelasi dengan kaum miskin
karena mereka adalah tuan, majikan dan saudara bagi kita (Lierop, 1994:9-11).
Santo Vinsensius A Paulo mengajarkan kepada para pengikutnya agar
selalu membiasakan diri untuk menghayati kehadiran Kristus secara terus menerus
di dalam diri mereka masing-masing sehingga membuat mereka selalu tersadar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

19

akan kehadiran Yesus Kristus dalam diri kaum miskin dan tertindas yang mereka
layani.
4. Injil
Bagi Santo Vinsensius A Paulo, hidup dan pengalaman selalu nomor satu,
kemudian teori. Ia tertarik dengan pribadi Yesus yang selalu melakukan tindakan
terlebih dahulu dan kemudian memberikan ajaran. Dalam hidupnya, Vinsensius A
Paulo mencoba mengamati reaksi-reaksi, perbuatan-perbuatan dan kata-kata
Yesus ia juga membandingkan hal-hal yang dialaminya dengan peristiwaperistiwa yang sesuai dengan Injil. Memang pada kenyataannya Yesus lebih
banyak bertindak dengan berbuat kasih kepada sesamanya sebelum Ia
memberikan ajaran kepada mereka. Salah satu teks Kitab Suci yang menarik
perhatian Santo Vinsensius A Paulo berbunyi:
Roh Tuhan ada padaKu, oleh sebab itu Ia telah mengurapi Aku, untuk
menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah
mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang
tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan
orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan
telah datang (Lukas 4:18-19).

Teks Injil ini menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah pewarta kabar gembira
kepada orang-orang miskin dan tertindas. Santo Vinsensius A Paulo berharap
kepada para pengikutnya untuk memiliki semangat seperti Yesus yang mau
melayani orang-orang miskin dan tertindas dengan penuh cinta sehingga orangorang yang dilayani mampu melihat wajah Yesus dalam diri orang yang melayani
mereka. (Lierop, 1994: 6-8).
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Injil merupakan pedoman hidup bagi umat Kristiani begitupun dengan
Vinsensius. Di dalam injil ditemukan kisah kehidupan Yesus Kristus dalam karya
pelayanan semasa hidup-Nya. Injil menjadi suatu pedoman bagi Vinsensius untuk
lebih dalam lagi mengenal pribadi Yesus dan karya-karya yang Ia lakukan semasa
hidup-Nya. Lewat Injil Santo Vinsensius A Paulo semakin mendalami pribadi
Yesus melalui ajaran dan semangat yang dimiliki dalam karya pelayanan-Nya.
5. Doa dan Perbuatan
Doa dan perbuatan dalam Spiritualitas St.Vinsensius A Paulo sangat
dijunjung tinggi. Ia memperlihatkan kepada para pengikutnya bahwa seseorang
yang selalu berdoa akan mampu untuk berbuat segala-galanya dan ia akan mampu
hidup dalam hadirat-Nya sepanjang hari. Menurut Vinsensius A Paulo dalam
Lierop (1994:14) :

Kalian dan saya harus merencanakan untuk bermeditasi setiap hari.
Setiap hari kita harus berdoa. Kalau mungkin, saya mau katakan
bahwa sebaiknya doamu tidak berhenti, melainkan berjalan terus,
artinya: tetap kamu hidup dalam hubungan dengan Tuhan.
Doa bagi Santo Vinsensius A Paulo bukan sekedar duduk di kapel pada jam doa
yang telah disediakan, melainkan dapat dilanjutkan dalam kegiatan harian yang
dilaksanakan. Berdoa menurut gaya Santo Vinsensius A Paulo selalu berhubungan
dengan aksi yang konkrit bagi kaum miskin dan kecil. Maksudnya doa
berhubungan erat dengan perbuatan jika perbuatan tidak dijiwai oleh doa maka
perbuatan itu tidak berarti dan sia-sia. Supaya perbuatan itu benar-benar menjadi
suatu pewartaan dan pelayanan kepada Yesus, hendaknya kita memulainya
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dengan doa sesudah itu dapat diwujudnyatakan lewat perbuatan dalam karya
pelayanan kepada sesama yang membutuhkan (Lierop, 1994:15-18).

Bagi Santo Vinsensius A Paulo doa dan perbuatan merupakan satu
kesatuan. Berdoa dengan baik bukan bagaimana seseorang menyampaikan doadoanya

dengan kata-kata

yang indah

melainkan bagaimana seseorang

mewujudkan doa-doanya lewat tindakan nyata sehingga memperoleh buah-buah
dari doa tersebut yang mana membawa manfaat bukan hanya pada dirinya sendiri
tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya.

C. Pelayanan Santo Vinsensius A Paulo Terhadap Kaum Miskin.
St. Vinsensius A Paulo dikenal sebagai pelopor dalam karya kasih.
Pribadinya yang sederhana dan penuh kasih mengambarkan sosok Yesus yang
hadir dalam dunia nyata. St. Vinsensius meneladani pribadi Yesus dengan
menempatkan diri pada pelayanan kepada kaum miskin karena Vinsensius
menemukan Tuhan dalam diri orang miskin dan terlantar. St. Vinsensius juga
mengajarkan bahwa karya pelayanan yang benar tidak hanya membagikan
bantuan kepada mereka, melainkan bagaimana kita membantu mereka untuk
memperoleh kembali martabat mereka.
1. Kategori Kaum Miskin
Kategori kaum miskin terbagi menjadi 8, yaitu: orang-orang jelata yang
terlantar, kaum muda miskin yang membutuhkan pelajaran, kaum miskin yang
sakit dan terlantar, orang miskin yang tolol, orang-orang cacat badan, kaum petani
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yang miskin, kaum tertindas yang miskin dan budak miskin (Tondowidjojo,
1984:29).
Orang-orang jelata yang terlantar adalah bayi-bayi dan anak-anak yang
ditinggalkan oleh orang tua mereka. Santo Vinsensius A Paulo melihat bahwa
bayi-bayi dan anak-anak ini secara khusus adalah milik Tuhan, dan mereka adalah
jiwa-jiwa yang berakal budi yang diciptakan oleh Allah. Kehadiran mereka
mengambarkan pribadi Yesus sendiri yang adalah Tuhan telah menderitasengsara
ketika

sedang

berada

dalam

kandungan

ibu-Nya.

Yesus

yang

menderitakemiskinan, sengsara, fitnah, dianiaya dan dipersalahkan karena dosa
manusia. Bagi Santo Vinsensius A Paulo orang seperi inilah yang patut dilayani
dengan sepenih hati, sehingga mereka bisa merasakan kehangatan dan cinta
(Tondowidjojo, 1984:30-35).
Kategori kaum miskin yang kedua adalah kaum muda miskin yang
membutuhkan pelajaran. Para pengikut Santo Vinsensius A Paulo diharapkan
untuk dapat dengan rela dan ikhlas mengajar anak-anak di sekolah agar takwa dan
mencintai Tuhan. Untuk menjadi seorang pengajar yang baik, para pengikut Santo
Vinsensius A Paulo diharapkan untuk terlebih dahulu terdidik sehingga mereka
dapat mengajarkan sesuatu yang baik kepada mereka yang membutuhkan
pelajaran (Tondowidjojo, 1984:36).
Kategori yang ketiga adalah kaum miskin yang sakit dan terlantar. Santo
Vinsensius A Paulo menegaskan kepada para pengikutnya untuk menolong dan
memberi pelayanan yang khusus terhadap orang-orang miskin yang sakit dan
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terlantar. Menolong dan melayani orang-orang yang sakit dan terlantar para
pengikut Vinsensius diharapkan untuk melakukan pelayanan ini dengan ikhlas
dan penuh kasih sehingga mereka yang dilayani dapat merasakan dan menemukan
seseorang yang mengasihi mereka (Tondowidjojo, 1984:37).
Kategori yang keempat adalah orang miskin yang tolol. Vinsensius A
Paulo melihat bahwa orang miskin yang tolol adalah mereka yang sedih, tak
berdaya, tidak berhasil dalam hidup dan tidak menghargai pelayanan orang lain.
Bagi Vinsensius A Paulo mereka adalah orang-orang yang perlu dilayani. Dengan
melayani mereka kita memperoleh pengalaman hidup yang baru yaitu melihat
beragam-ragam penderitaan yang dialami. Dengan pengalaman pelayanan yang
dialami membuat kita semakin menjalankan tugas pelayanan kita dengan
kepercayaan yang besar dan membuat kita semakin mengerti arti penderitaan yang
sesungguhnya (Tondowidjojo, 1984:38).
Kategori yang kelima adalah orang-orang yang cacat badan. Para pengikut
Santo Vinsensius A Paulo dipanggil untuk menaruh hormat khusus kepada
mereka yang mengalami keterbatasan atau cacat badan. Mereka diibaratkan
sebagai sosok artis agung yang masih dalam bentuk “coretan” yang belum selesai
dilukis oleh “pelukis” termashur, dengan demikian para pengikut Santo
Vinsensius A Paulo dipanggil untuk melayani, sehingga mereka memperoleh
kasih Tuhan yang menyelamatkan (Tondowidjojo, 1984:39).
Kategori kaum miskin yang keenam adalah kaum petani yang miskin.
Santo Vinsensius A Paulo sangat mengharapkan kesedian setiap orang untuk mau
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hidup dan bekerja di pedalaman, karena di daerah seperti inilah dijumpai para
petani yang miskin. Para petani yang miskin ini sangat membutuhkan pertolongan
dan penghiburan dari kita sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan
tersendiri akan kepedulian dan perhatian yang mereka dapatkan (Tondowidjojo,
1984:39).
Kategori yang ketujuh adalah kaum tertindas yang miskin. Menurut Santo
Vinsensius A Paulo cinta kasih terhadap kaum tertindas yang miskin mengandung
makna yang sangat berarti di hadapan Tuhan. Santo Vinsensius A Paulo
mengajarkan kepada para pengikutnya untuk selalu memperhatikan, mengunjungi
dan selalu memberi penghiburan kepada mereka yang tertindas (Tondowidjojo,
1984:39).
Kategori kaum miskin yang kedelapan adalah budak miskin. Para pengikut
Santo Vinsensius A Paulo diharapkan untuk menolong secara rohani dan jasmani
budak-budak miskin dengan penuh cinta kasih. Pelayanan yang dilakukan dengan
penuh cinta tentunya memperoleh kabahagian tersendiri baik bagi orang yang
melayani maupun orang yang dilayani (Tondowidjojo, 1984:40).
2. Pelayanan Terhadap Kaum Miskin Harus Diutamakan
Bagi Santo Vinsensius A Paulo, pelayanan kepada kaum miskin harus
diutamakan dan mendapat tempat di atas segalanya. Santo Vinsensius A Paulo
lebih banyak menghadirkan Yesus yang hidup dan berkarya bagi kaum miskin
dibandingkan Yesus yang berdoa dan mengajar. Ini bukan berarti Santo
Vinsensius A Paulo tidak mengutamakan doa tetapi antara doa dan karya tidak
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dapat dipisahkan karena aksi dan kontenplasi adalah satu dan seluruh kehidupan
merupakan sebuah proses aksi untuk memuji Allah (Tondowidjojo, 1984: 24).
Santo Vinsensius A Paulo juga mengharapkan kepada para pengikutnya
untuk tidak melalaikan waktu doa yang telah dipersiapkan, melainkan ketika
kembali dari melayani orang miskin, segera memberikan waktu untuk berdoa dan
bacaan rohani, sehingga segera memperoleh kekuatan dan bisa kembali
melaksanakan karya pelayanan. Ia juga mengharapkan kepada para pengikutnya
agar cinta kasih yang diamalkan dengan baik, selalu disertai dengan ketaatan, bila
tidak bukanlah cinta kasih. Hal tersebut diperlihatkan dengan contoh konkrit:
“Jika anda menolong orang sakit, dan tidak ada persetujuan dari orang yang
berhak memberinya, bukanlah cinta kasih meskipun tampaknya juga memberi
pelayanan kepada mereka” (Tondowidjojo, 1984: 25-27).
3. Alasan Melayani Kaum Miskin
Mencintai dan melayani kaum miskin adalah sikap khas dari Vinsensius A
Paulo. Vinsensius A Paulo mengungkapkan beberapa alasan

mengapa para

pengikutnya harus melayani kaum miskin (Tondowidjojo, 1984: 9-21). Alasan
tersebut adalah :
a. Kaum miskin adalah raja dan penguasa kita, karena Tuhan kita berada dalam
diri kaum miskin. Vinsensius A Paulo memperlihatkan bahwa kaum miskin
menghadirkan pribadi Tuhan yang mengatakan:
Lalu mereka pun akan menjawab, katanya: Tuhan, bilamanakah kdemi
melihat Engkau lapar, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau
sakit, atau dalam penjara dan kdemi tidak melayani Engkau?”Dan
Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang
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dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk
Aku (Mat 25:40 ).
Rumusan ini mau menjelaskan bahwa kita sebagai pengikut Kristus diajak untuk
sadar dan peka dengan keadaan di sekitar kita. Begitupun untuk melayani Yesus
kita tidak harus menunggu untuk bertemu dengan-Nya secara langsung melainkan
kita dapat melayani-Nya lewat orang-orang miskin dan terlantar yang berada di
sekitar kita.
b. Melayani kaum miskin berarti melanjutkan perutusan Kristus sendiri di dunia.
c. Tuhan melindungi secara materiil mereka yang mencintai kaum miskin.
Artinya bahwa Kristus mencintai kaum miskin dan sebagai konsekuensinya Ia
pun mencintai mereka yang mencintai kaum miskin serta mencukupi keluarga
mereka dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi.
d. Tidak ada kesenangan yang bisa dibandingkan dengan pelayanan terhadap
kaum miskin. Hal tersebut diungkapkan Vinsensius A Paulo, dari pengalaman
pribadinya, yang mengakui bahwa belum ada rasa suka cita yang begitu besar
seperti bila mendapat kesempatan melayani kaum miskin.
e. Tuhan akan menghapus rasa takut mati pada mereka yang telah mengamalkan
cinta kasih terhadap kaum miskin.
f. Cinta kasih terhadap kaum miskin mengandung jasa yang tak terhingga bagi
Tuhan dan ini dapat disamakan dengan kematian suci. Bagi Vinsensius A
Paulo, pelayanan kepada kaum miskin dapat juga disebut dengan martir cinta
kasih, yang walaupun tidak menumpahkan darah, tetapi telah menghabiskan
hidup demi pelayanan kepada kaum miskin.
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Dari alasan di atas diperlihatkan oleh Santo Vinsensius A Paulo bahwa
pelayanan kepada kaum miskin merupakan pelayanan yang sangat luhur dan tiada
yang dapat menandingi pelayanan ini. Ia juga mengungkapkan bahwa pelayanan
kepada kaum miskin merupakan ungkapan kesucian dari Agama kita, oleh karena
itu ia mengharapkan agar para pengikutnya melakukan pelayanan yang sama
kepada kaum miskin dengan meneladan Yesus Kristus yang dekat dan mencintai
kaum miskin dan tertindas dengan kasih yang tulus (Tondowidjojo, 1984:10-21).
4. Kunjungan terhadap Orang Miskin
Kunjungan terhadap orang miskin adalah salah satu kegiatan yang
dianjurkan oleh Santo Vinsensius A Paulo kepada para pengikutnya. Santo
Vinsensius A Paulo melihat bahwa kegiatan ini sangat penting dilakukan karena
dengan mengunjungi kaum miskin, kita juga mengunjungi Tuhan sendiri yang
hadir dalam diri mereka. Kunjungan kepada kaum miskin tidak hanya sekedar
menghibur tetapi juga memberikan semangat dan kekuatan kepada mereka
sehingga mampu menghadapi masa-masa sulit dan penderitaan yang mereka
alami. Vinsensius A Paulo mengharapkan kepada para pengikutnya untuk berdoa
dahulu sebelum berangkat mengunjungi orang miskin, agar mendapat kekuatan
dalam bersikap dan melayani mereka (Tondowidjojo, 1984:42-46).
5. Cara Menyediakan Kebutuhan Materil bagi Kaum Miskin
Bagi Santo Vinsensius A Paulo, melayani orang miskin tidak harus
mempunyai uang yang banyak, melainkan mempunyai hati yang tulus ikhlas.
Pemberian sedikit sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Pada suatu
kesempatan ia menasihati para pengikutnya agar tidak meminta dan menerima
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uang atau hadiah dari kaum miskin, tetapi memberikan kepada mereka apa yang
sebenarnya menjadi hak mereka. Santo Vinsensius A Paulo juga mengharapkan
agar para pengikutnya mengusahakan pekerjaan dan memberikan ketrampilan
menjahit atau memasak bagi kaum miskin yang masih sehat dan kuat, sehingga
mereka terbantu mendapatkan pekerjaan yang layak (Tondowidjojo, 1984:50-58)
6. Semangat Dasar dalam Melayani Kaum Miskin
Kelangsungan hidup sebuah karya membutuhkan suatu komitmen dan
semangat dasar yang harus dihidupi. Hal tersebut merupakan suatu pemikiran jitu
yang diberikan Santo Vinsensius A Paulo kepada para pengikutnya. Ia
memberikan tiga saran kepada para pengikutnya agar dapat memelihara semangat
dasar dalam melayani kaum miskin.
a. berusaha hidup sebagai abdi-abdi yang benar dari Tuhan dengan bekerja
secara kontinyu untuk kemajuan hidup rohani pribadi.
b. Tidak mau mencakup terlalu banyak pekerjaan yang baik sekaligus.
c. Mencari orang lain yang meneruskan karya cinta kasih.
Ketiga semangat dasar di atas yang harus dihidupi dan dilaksanakan oleh
para pengikut Vinsensius A Paulo. Kemauan yang keras dan ketekunan untuk
bekerja bagi hidup rohani dan hidup dengan sempurna, mungkin merupakan suatu
semangat dasar untuk tetap bertahan dan berkenan kepada Tuhan yang telah
memanggil untuk karya pelayanan yang luhur ini. Vinsensius A Paulo juga
menasehati para pengikutnya untuk memiliki iman yang teguh sehingga tidak
mudah tergiur akan tawaran duniawi yang menjatuhkan dan menjauhkan diri dari
Tuhan (Tondowidjojo, 1984:74-78).
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BAB III
TANTANGAN DAN PILIHAN STRATEGI YANG DIHADAPI
KATEKIS ZAMAN SEKARANG

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai tantangan dan pilihan
strategi yang dihadapi katekis zaman sekarang. Untuk menjawab persoalan
tersebut penulis menggunakan model wawancara terstruktur dengan beberapa
pertanyaan yang sudah dipersiapkan untuk melihat faktor apa saja yang menjadi
tantangan terbesar bagi Katekis dalam melaksanakan karya pelayanan.
1. Faktor apa yang menjadi tantangan Katekis dalam pelayanan zaman sekarang
baik secara internal maupun eksternal?
2. Dari kedua faktor tersebut manakah yang menjadi tantangan terbesar bagi
katekis dalam karya pelayanannya?
3. Strategi apa yang harus diterapkan oleh seorang Katekis dalam menghadapi
tantangan tersebut?
4. Spiritualitas seperti apakah yang harus dimiliki seorang katekis dalam
melaksanakan tugas pelayanan di zaman sekarang?
5. Sosok katekis seperti apa yang diharapkan umat zaman sekarang?
Katekis merupakan sosok pribadi yang sangat berpengaruh bagi
perkembangan Gereja. Keterlibatan para katekis dalam mengembangkan gereja
khususnya di indonesia tidak perlu diragukan lagi. Perjuangan katekis yang luar
biasa menjadikan mereka sosok yang penting dalam perkembangan gereja. Para
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katekis adalah mereka yang sebenarnya berhadapan langsung dengan umat dan
segala macam persoalan yang dihadapi (Sanjaya, 2011: 11-12)
Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman yang begitu pesat,
para katekis diharapkan untuk mampu menanggapi perkembangan dan perubahan
tersebut. Katekis harus mampu menyesuai diri dalam pelayanan kepada umat
sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Saat ini perubahan yang
paling kentara adalah teknologi. Teknologi sering kali menjadi prioritas. Hal
inilah yang harus bisa diatasi atau dihindari oleh para katekis. Agar pewartaan dan
pelayanan katekis dapat dirasakan oleh setiap umat, katekis harus bisa
menyesuaikan diri agar di terima umat ditengah arus perubahan ini. Seorang
katekis perlu mengenal dengan baik situasi umat yang dilayani dan mampu
melaksanakan tugas pelayanannya sesuai dengan situasi dan perkembangan umat
seiring dengan perubahan zaman.
Untuk membahas tantangan dan pilihan strategi yang dihadapi katekis
zaman sekarang ada beberapa narasumber yang memberikan pendapat mereka
antara lain : Rm. Fransiskus Emanuel Da Santo, Pr, Ibu Katarina Winarti, Bapak
Daniel Boli Kotan, S.Pd.,MM, Bapak Adrianus Reza Hartanto S.Ag, Dr.
Agustinus Manfred Habur, Pr, Bapak Yohanes Kasna S.Ag dan Pater Oswaldus
Bule, SVD.
Rm. Fransiskus Emanuel Da Santo, Pr menjabat sebagai sekertaris Komkat
KWI Jakarta. Ibu Katarina Winarti menjabat sebagai Staff Komkat KWI Jakarta.
Bapak Daniel Boli Kotan, S.Pd.,MM menjabat sebagai Staff Komkat KWI Jakarta
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dan juga menjadi Editor dan penulis buku pendidikan Agama Katolik Dasar,
Menengah serta Perguruan Tinggi. Adrianus Reza Hartanto S.Ag berprofesi
sebagai Guru Agama dan Katekis di Gereja Katolik Keluarga Kudus Pasar
Minggu Jakarta Selatan. Dr. Agustinus Manfred Habur, Pr menjabat sebagai
sekertaris Keuskupan Ruteng. Bapak Yohanes Kasna S.Ag berprofesi sebagai
Guru agama dan Katekis di Gereja Maria Assumpta Cawas Klaten dan menjadi
Staff Kemenag Klaten. Pater Oswaldus Bule, SVD adalah dosen sekaligus
Kaprodi STKIP St. Paulus Ruteng.
Ketujuh narasumber ini merupakan orang-orang yang mengetahui betul
mengenai sepakterjang para katekis yang berada di lapangan dan pendapat yang
mereka sampaikan sesuai dengan apa yang mereka alami, lihat dan dengar secara
langsung di lapangan bersama para katekis. Berikut ini pendapat para narasumber
mengenai sosok katekis yang diharapkan zaman sekarang dengan segala tantangan
yang mereka hadapi di lapangan.
A. Tantangan Katekis
Saat ini, dunia berada dalam perkembangan zaman yang begitu pesat.
Setiap unsur yang ada di dunia ini berkaitan satu sama lain. Pekerjaan yang satu
terhubung dengan pekerjaan yang lain, bidang ilmu yang satu terhubung dengan
bidang ilmu yang lain dan banyak hubungan lain yang terjalin saat ini sesuai
dengan perkembangan zaman. Dunia yang hiruk pikuk dengan perkembangan
zaman yang begitu pesat dapat terlihat dari majunya teknologi yang ada seperti
alat komunikasi, transportasi, makanan yang serba instan, gaya bahasa, model
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berpakaian dan masuknya budaya barat yang sangat mempengaruhi budaya
setempat.
Katekis sebagai pewarta perlunya menyadari akan perkembangan zaman
yang terjadi saat ini dengan dampak positif maupun dampak negatif yang ada.
Dalam perkembangan zaman yang modern ini banyak faktor yang menjadi
tantangan bagi katekis dalam karya pelayanan mereka baik tantangan secara
internal maupun secara eksternal. Tantangan tersebut antara lain:
1. Tantangan Secara Internal
Da Santo (Komunikasi Personal, 5 April 2019), Winarti (Komunikasi
Personal, 5 April 2019), Kotan (Komunikasi Personal, 8 April 2019), Hartanto
(Komunikasi Personal, 11 April 2019) dan Habur (Komunikasi Personal, 25 April
2019) mengatakan hal yang sama bahwa tantangan yang sangat nyata sekarang
khususnya secara internal antara lain:
a. Kurangnya perhatian dari Gereja Katolik khususnya Hirarki kepada Katekis
Kebutuhan para katekis tidak mendapat perhatian khusus sehingga para
katekis harus berjuang sendiri dalam karya pelayanan mereka. Pada umumnya,
para katekis profesional tidak diangkat untuk ditempatkan di keuskupan
ataupun di paroki dan hampir semua keuskupan tidak merekrut tenaga-tenaga
katekis profesional sehingga apabila ada pengrekrutan PNS kebanyakan para
katekis profesional akan berlomba-lomba untuk mendaftarkan diri sebagai
PNS karena kehidupan mereka lebih terjamin karena ditanggung oleh
pemerintah. Dari permasalahan ini, di lapangan para katekis yang sudah
berstatus PNS tidak lagi menghiraukan tugas utama mereka sebagai seorang
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katekis di lingkungan tempat tinggal mereka karena mereka merasa bahwa
gaji yang mereka terima bukan dari gereja melainkan dari pemerintah
sehingga membuat para katekis profesional yang sudah berstatus PNS ini
menjadi bersikap masa bodoh dan menjauhkan diri dari gereja. Upah yang
tidak memadai memang sering menjadi keluhan para katekis karena pelayanan
yang mereka lakukan tidak sebanding dengan upah yang mereka peroleh. Bagi
para katekis zaman sekarang kehidupan finansial mereka tidak secara
keseluruhan terpenuhi dengan upah mereka yang mereka peroleh sehingga
mereka mengambil jalan pintas mencari pekerjaan lain yang dapat memenuhi
kebutuhan mereka.
b. Gereja yang cenderung Administratif
Gereja yang cendrung Administratif dilihat dari perhatian gereja yang
menjadikan administrasi sebagai tujuan utama untuk perkembangan gereja
tanpa memperhatikan perkembangan iman umat.
c. Gereja cenderung jatuh pada Ritualisme dan Klerikalisme
Gereja yang cenderung administratif sering jatuh dalam ritualisme dan
klerikalisme. Ritualisme dilihat dari perhatian gereja yang terlalu menekankan
acara ibadah yang seringkali dipisahkan dari kehidupan sehari-hari sedangkan
klerikalisme dilihat dari gereja yang terlalu bergantung pada imam, dan peran
awam dinomorduakan. Katekis pada gilirannya tidak memiliki kebangaan
dengan tugasnya dan ikutan memelihara ritualisme.
d. Pastoral Fragmentaris
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Gereja yang administratif pada gilirannya bersifat fragmentaris. Pelayanan
gereja berjalan sendiri-sendiri. Tugas kerygma, diakonia, koinonia, liturgia,
martyria berjalan sendiri-sendiri. Kerja sama antar petugas pastoral juga
kurang solid, mereka cederung terjebak ego sektoral, dan ujung-ujungnya
yang disalahkan adalah katekis. Ketika ada yang ada yang meninggalkan
keyakinan kristennya, yang dituduh kurang menjalankan tugas adalah katekis,
karena mereka tidak menjalankan tugas pewartaannya dengan baik. Pada hal
kita tahu tanggung jawab pelayanan dalam Gereja adalah tanggung jawab
semua umat Kristiani.
Katekis sejak zaman para rasul hingga kini memiliki tugas dan panggilan
mulia untuk menggemakan hidup dan ajaran Kristus di tengah dunia. Pelaksanaan
tugas dan panggilan mulia itu sepanjang sejarah mengandaikan kesediaan dan
kemampuan katekis untuk setia kepada Kristus dan mengenal serta menanggapi
kebutuhan khas zamannya (Bule, Komunikasi Personal, 29 April 2019).
Mengenai tantangan internal, Kasna (Komunikasi Personal, 27 April 2019)
dan Bule juga menyinggung persoalan lainnya:
a. Kurang percaya diri
Kurang percaya diri yang dimiliki oleh katekis membuat mereka malu, kurang
berani ataupun ragu-ragu dalam pelayanan mereka kepada umat seperti ketika
mereka mengadakan katekese umat ataupun memberi kader kepada para
prodiakon yang ada di lingkungan maupun paroki.
b. Kemalasan atau kurang bersemangat yang dimiliki Katekis
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Kemalasan ataupun kurang bersemangat yang dimiliki oleh para katekis dalam
tugas pelayanan mereka membuat mereka lalai dan kurang maksimal dalam
melayani umat.
c.

Kurangnya rasa ingin tahu
Kurangnya rasa ingin tahu yang dimiliki oleh katekis membuat paham akan
tugas yang mereka emban sangat terbatas sehingga dalam pendampingan
kepada umat dan ilmu-ilmu agama yang mereka sampaikan kepada umatpun
sangat terbatas sehingga katekis diharakan untuk selalu mau belajar dan terus
belajar untuk semakin menambah wawasan penngetahuan mereka.

d. Mengutamakan kepentingan pribadi
Mengutamakan diri sendiri membuat para katekis kurang terlibat ataupun
Kurang berpartipasi aktif dalam hidup bermasyarakat sedangkan seorang
katekis di dalam karya pelayanannya diharapkan untuk lebih mengutamakan
kepentingan umat ketimbang kepentingan pribadi.
e. Persiapan yang kurang
Kurang menyiapkan diri ketika mendapat tugas untuk memimpin ibadat
ataupun sebagai pemateri karena menganggap diri sudah profesional sehingga
tidak perlu ada persiapan.
2. Tantangan Secara Eksternal
Secara eksternal katekis ditantang antara lain oleh kemajemukan agama,
lingkungan fisik atau medan yang berat, kebudayaan, bahasa dan adat istiadat
yang berbeda, kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat perkembangannya,
pandangan minor tentang katekis, minimnya sarana dan prasarana katekese,
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materi tidak relevan ( Da Santo, Winarti, Kotan, Hartanto, Habur, Kasna, dan
Bule).
a. Kemajemukan Agama
Katekis ditantang untuk mengenal lebih dalam agama-agama lain sehingga
terjalin dialog yang baik. Berdialog merupakan suatu strategi yang baik untuk
menjembatani kemajemukan agama sehingga terciptanya sikap toleransi,
saling pengertian dan sikap saling menghormati antar penganut agama yang
satu dengan yang lainnya.
b. Lingkungan fisik atau medan yang berat
Lingkungan fisik atau medan yang berat antara lain lingkungan yang kumuh,
jarak tempuh untuk sampai ke lingkungan ataupun stasi terlalu jauh, harus
melewati jalan yang terjal,

berlubang dan penuh lumpur menjadi suatu

kendala besar bagi para katekis sehingga para katekis merasa kurang nyaman
dengan lingkungan atau stasi tempat mereka melaksanakan karya pelayanan.
c. Kebudayaan, bahasa dan adat istiadat
Perbedaan menjadi kendala tersendiri bagi para katekis untuk melayani umat.
Katekis harus belajar mengenal kebudayaan dan adat istiadat setempat serta
belajar bahasa daerah setempat

yang mempermudah katekis untuk

bersosialisasi sehingga terjalin komunikasi yang baik antar katekis dan umat
setempat dan pengajaran-pengajaran yang di sampaikan oleh katekis mudah
dimengerti dan diterima baik oleh umat setempat.
d. Kemajuan teknologi informasi
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Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan seorang
katekis harus benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Seorang katekis
diharapkan mampu mengaktualisasikan materi dengan menyajikan sesuatu
yang menarik minat umat dan memanfaatkan teknologi komunikasi yang ada
dalam pendampingan kepada umat baik umat yang masih anak-anak, remaja,
dewasa maupun lansia dengan metodologi atau cara yang baru yang sesuai
dengan umat zaman sekarang sehingga umat termotivasi mengikuti kegiatan
keagamaan baik di gereja maupun di lingkungan tempat tinggal.
e. Pandangan minor tentang katekis
Dengan hadirnya umat yang lebih paham lagi mengenai pelayanan katekis.
Para Katekis merasa tidak dibutuhkan lagi oleh umat sehingga mereka
berhenti untuk melayani.
f. Minimnya sarana prasarana
Kurangnya sarana prasarana membuat para katekis merasa sedikit kesulitan
dalam karya pelayanan mereka. Katekis merasa kesulitan ketika harus
memberi pelayanan di daerah terpencil. Tidak ada transportasi yang
mempermudah katekis untuk langsung ke lapangan dan melakukan bimbingan
serta kegiatan untuk umat setempat.
g. Semangat Materialisme
Kehidupan

sekarang

yang

sudah

modern

membuat

orang menjadi

materialisme yang mana membuat orang mencari sesuatu yang lebih yang bisa
menyenangkan diri mereka sendiri. Kalau menjadi seorang guru agama
honorer apalagi seorang katekis sangat tidak menjamin kehidupan bila dilihat
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dari segi ekonomi namun tidak semua guru agama dan katekis dalam
pelayanannya mengutamakan materialisme untuk memenuhi kebutuhan hidup
mereka.
h. Kurangnya minat orang muda katolik untuk terlibat aktif dalam kegiatan
mengereja.
Hal ini disebabkan karena lebih banyak tawaran-tawaran menyenangkan di
luar sana dibandingkan dengan kegiatan mengereja yang membosankan.
Meraka seakan sibuk dengan dunia digital ataupun elektronik yang dapat
membahagiakan ataupun memberi kesenangan tersendiri bagi kehidupan
mereka.
Saat ini katekis hidup pada zaman revolusi industri. Era ini ditandai
dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi digital yang merupakan tanda
perkembangan zaman yang mana secara tidak langsung menjadi tantangan
terbesar bagi para katekis dalam karya pelayanan mereka kepada umat di tengah
zaman yang modern dan serba cangih ini (Bule).
Tokoh-tokoh kreatif penemu dan pengembang teknologi digital dapat
dipahami sebagai kaki tangan Allah. Oleh karena itu katekis zaman sekarang
ditantang untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi dalam dunia
digital untuk memahami sistem mekanika dan teknologi untuk memajukan
kemanusiaan, komunikasi dan kreativitas. Katekis zaman sekarang ditantang
untuk mengenal, berdialog, dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh itu atau pakar
dunia digital. Katekis zaman sekarang ditantang untuk memahami aneka produk
teknologi digital, dan mendayagunakan teknologi digital demi memperkenalkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

39

Kristus dan mengajak manusia agar percaya kepadaNya. Katekis zaman sekarang
ditantang untuk memanfaatkan media digital untuk meyakinkan dunia bahwa
dengan beriman pada Kristus manusia akan memperoleh hidup yang kekal. Di lain
pihak, katekis zaman sekarang ditantang untuk waspada terhadap bahaya atau
dampak negatif teknologi digital. Ia ditantang untuk memahami bahwa media
digital mengandung amat banyak konten „sampah‟ yang tidak sejalan dengan nilai
iman kristen. Ia ditantang untuk memilah dan membedakan hal yang berguna dari
sampah. Katekis zaman sekarang ditantang untuk memiliki sikap kritis dan
mengembangkan sikap tersebut dalam diri umat (Da Santo, Winarti, Habur, Kasna
dan Bule).
B. Strategi Dalam Menghadapi Tantangan
Setiap tantangan yang dihadapi oleh katekis baik tantangan secara internal
maupun

eksternal

tentunya

membutuhkan

strategi

yang

tepat

untuk

menghadapinya. Strategi yang dibutuhkan antara lain :
1. Tantangan untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi dalam
dunia digital dapat dihadapi dengan membentuk pribadi katekis sebagai
pribadi cerdas, komit, utuh. Pendidikan yang bermutu, berkelanjutan, dan
terus menerus sangat dibutuhkan. Di satu pihak katekis mesti memiliki
semangat belajar sepanjang hayat. Di lain pihak, masyarakat, umat, dan hirarki
mesti peka dan komit untuk memfasilitasi pembentukan katekis (Bule).
2. Pendidikan dan latihan pun diperlukan agar memahami sistem mekanika dan
teknologi (Bule).
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3. Pendidikan juga dibutuhkan agar katekis komit memajukan kemanusiaan,
komunikasi dan kreativitas. Pengalaman langsung dan keterlibatan dalam
aneka aksi kemanusiaan sangat diharapkan agar terbentuk pribadi yang peka
terhadap persoalan- persoalanan kemanusiaan. Demikian pula keterampilan
berkomunikasi dan kreativitas perlu ditumbuhkan baik melalui latihan, kursus,
praktik, lokakarya, seminar, dll (Bule).
4. Aneka wadah organisasi, kerja sama, jejaring perlu dibangun demi membantu
katekis untuk mengenal, berdialog, dan bekerja sama dengan tokoh-tokoh itu
atau pakar dunia digital (Da Santo dan Bule).
5. Masyarakat dan Gereja perlu memberikan dukungan finansial dan moral agar
katekis dapat mendayagunakan teknologi digital demi memperkenalkan
Kristus dan mengajak manusia agar percaya kepadaNya (Da Santo, Winarti,
Kotan, Habur, Kasna dan Bule).
6. Pemerintah, Gereja, dan masyarakat perlu mendukung katekis untuk
memanfaatkan media digital untuk meyakinkan dunia bahwa dengan beriman
pada Kristus manusia akan memperoleh hidup yang kekal. Dukungan tersebut
antara lain dengan membangun atau menyediakan jaringan internet yang dapat
diakses oleh katekis dan menjamin kebutuhan finansial atau ekonomis katekis.
Selain itu, katekis perlu dilatih agar sadar dan cerdas serta trampil
memanfaatkan teknologi digital. Demikian juga ia perlu dimotivasi agar
proaktif menjalin jejaring dengan para pakar teknologi digital (Hartanto dan
Bule).
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7. Katekis perlu waspada terhadap bahaya atau dampak negatif teknologi digital;
memahami bahwa media digital mengandung amat banyak konten „sampah‟
yang tidak sejalan dengan nilai iman kristen; memilah dan membedakan hal
yang berguna dari sampah; memiliki sikap kritis dan mengembangkan sikap
tersebut dalam diri umat. Untuk mencapai tujuan ini, ia perlu membentuk
pribadi yang mantap. Pemerintah, Gereja, dan masyarakat perlu memfasilitasi
aneka kegiatan untuk mengasah sikap kritis, antara lain melalui retret,
rekoleksi, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lainnya (Da Santo, Winarti,
Kotan, Habur, Kasna dan Bule).

C. Sosok Katekis
Katekis merupakan sosok pribadi sebagai saksi iman dan moral di tengah
keluarga dan masyarakat yang multikultural. Katekis juga ikut ambil bagian
secara khusus dalam pelaksanaan perutusan yang disampaikan oleh Yesus kepada
para rasul-Nya yakni tugas untuk mengajar. Tugas untuk mengajar dari para
katekis merupakan suatu panggilan yang istimewa untuk bisa melayani umat
sehingga membawa umat untuk lebih mengenal dan mencintai Allah dalam
pribadi Yesus Kristus. Untuk menjalani panggilan ini seorang katekis harus berani
untuk memberikan dirinya secara total dengan kata lain pengabdian diri dan
pemberian diri dalam menjalani tugas pelayanan tidak hanya sekedar di sadari saja
tetapi harus diimani dan dihayati di dalam kehidupan sehari-hari (Woga, 2018:
14).
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Seorang Katekis harus selalu siap untuk diutus kapan saja dan kemana saja
tempat ia di utus karena itu merupakan suatu contoh pemberiaan diri secara total
di dalam tugas perutusannya. Sebagai pekerja bagi Tuhan, katekis tidak boleh
memilih tempat atau menolak ketika di utus ke tempat yang tidak sesuai dengan
keinginannya. Sebesar apapun tantangannya, seorang katekis harus berani
menghadapinya dan meyakini bahwa Yesus Kristus selalu mendampingi dan
menolong ketika ia kesulitan bahkan mengalami penolakan di dalam karya
pelayanannya.
Sosok katekis yang dibutuhkan zaman sekarang adalah katekis sebagai
saksi, teman seperjalanan, bentara Sabda, dan pembangun komunitas.Sebagai
saksi katekis tidak terutama berbicara banyak tentang Tuhan tetapi membiarkan
Tuhan banyak berbicara melalui kesaksian hidupnya. Karyanya melibatkan
keseluruhan dirinya. Sebelum katekis mengajarkan Sabda Allah, katekis harus
memilikinya sendiri dan hidup sesuai dengan Sabda-Nya. Kebenaran hidupnya
meneguhkan pesan yang dia ajarkan. Sebagai teman seperjalan, katekis selalu mau
ada di samping orang muda, anak- anak, remaja dan orang dewasa yang mau
dilayaninya, sebagaimana Kristus berjalan di samping kedua murid Emaus.
Katekis mau mendengarkan dan mencari bersama-sama umat sapaan Allah dalam
pergumulan hidup sehari-hari dan memberanikan umat untuk berjumpa secara
personal dengan Kristus yang diwartakan Gereja. Sebagai bentara Sabda, seorang
katekis dipanggil untuk mewartakan Sabda dan tahu menginterpretasi dalam
terang Firman Tuhan pengalaman manusiawi orang-orang masa kini.
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Sosok

katekis

yang

diharapkan

untuk

membantu

umat

dalam

mengembangkan imannya kepada Allah lewat pribadi Yesus Kristus. Sosok
katekis yang diharapkan umat zaman sekarang yaitu:
1. Percaya diri
Seorang katekis harus menanamkan sikap percaya diri di dalam dirinya. Sikap
percaya diri yang dimiliki oleh seorang katekis memudahkan mereka untuk
mengambil keputusan serta berani bertindak didepan umum khususnya
didepan umat yang dilayaninya. Sikap percaya diri yang dimiliki oleh seorang
katekis juga membantu mereka menghilangkan rasa takut dan minder sehingga
muncul semangat yang mengebu-gebu dalam dirinya untuk melayani umat
(Kasna dan Bule).
2. Terbuka pada perubahan
Terbuka pada perubahan merupakan kesanggupan seseorang menerima
perubahan yang terjadi disekitarnya. Seorang katekis hendaknya memiliki
pribadi yang terbuka pada perubahan yang terjadi disekitarnya. Perubahan ini
ditandai dengan cangihnya alat komunikasi dan trnsportasi yang semakin
berkembang pesat. Seorang katekis diharapkan untuk terlibat dalam perubahan
yang terjadi serta memanfaatkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang
tugas pelayanannya kepada umat (Kasna).
3. Professional atau kompeten
Seorang katekis harus memiliki sikap profesional dan kompeten di dalam
dirinya. Sikap profesional dalam arti memiliki wawasan atau pengetahuan
yang luas sesuai dengan profesinya sebagai seorang katekis. Sedangkan
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Kompeten dalam arti seorang katekis harus cakap, tanggap ataupun trampil
dalam bidangnya khususnya sebagai seorang.katekis di dalam karya
pelayanannya kepada umat (Winarti, Kotan, Hartanto dan Kasna).
4. Beriman teguh
Seorang katekis harus memiliki iman yang teguh di dalam dirinya. Beriman
yang teguh harus didasari motivasi yang baik dan benar, memahami imannya,
menghayati dan mampu mewartakan imannya melalui perkataan dan
perbuatan dalam hidup sehari-hari di tengah keluarga gereja dan masyarakat
(Kotan dan Bule)
5. Setia
Sebagai seorang katekis tentunya harus memiliki sikap setia di dalam dirinya.
Dalam menjalani tugas pelayanannya sebagai seorang katekis dibutuhkan
sikap setia dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang sudah
dipercayakan sehingga ada rasa sadar akan tugas dan kewajiban yang harus
dilaksanakan dalam karya pelayanannya (Habur, Kasna dan Bule).
6. Mampu bekerja sama
Seorang katekis harus mampu bekerja sama baik itu bekerjasama dengan umat
yang dilayani maupun dengan sesama katekis. Dengan adanya kerjasama yang
baik dapat menghasilkan pemikiran ataupun ide-ide baru yang kreatif yang
dapat melancarkan dan mempermudah kegiatan yang telah dirancang bersama
sehingga memperoleh hasil yang maksimal (Kasna).
7. Model atau tokoh teladan bagi sesama
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Seorang katekis harus menjadi model ataupun teladan yang positif bagi
sesama khususnya semua umat yang dilayani (Kasna).
8. Terbuka terhadap kritik atau saran
Seorang katekis hendaknya memiliki sikap yang terbuka akan kritik dan saran
yang diterima dari umat maupun sesama katekis. Terbuka akan kritik dan
saran dapat membantu katekis untuk bisa mengoreksi dirinya sendiri sehingga
ia dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang dimiliki dan kekurangan
tersebut dapat dijadikan sebagai suatu pertimbangan untuk menjadikan diri
lebih baik lagi dalam karya pelayanannya (Kasna).

D. Spiritualitas Katekis
Spiritualitas diartikan sebagai hidup berdasarkan kekuatan Roh Kudus
dengan

mengembangkan

iman,

harapan,

dan

cinta

kasih

atau

usaha

mengintegrasikan segala segi kehidupan ke dalam cara hidup yang secara sadar
tertuju pada iman akan Yesus Kristus. Spiritualitas juga diartikan sebagai
pembentukan pribadi yang dewasa dalam iman, sesuai dengan talenta dan
panggilan masing-masing (Lalu, 2007: 151).
Spiritualitas melambangkan suatu relasi antara manusia dengan Tuhan.
Dengan spiritualitas yang dimiliki oleh setiap manusia menjadikan manusia
semakin mendekatkan diri pada penciptanya serta membawa dampak baik pada
manusia itu sendiri. Dari dua pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan
pengertian dari spiritualitas yaitu kekuatan iman atau semangat yang dimiliki oleh
manusia yang dijiwai oleh roh kudus, yang membawa manusia untuk membangun
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relasi dengan Allah, serta membantu manusia untuk menentukan arah hidupnya di
dunia agar sesuai dengan kehendak Allah.
Spiritualitas seorang Katekis bersumber pada Katekis ulung dan sejati
yaitu Yesus Kristus. Dialah guru sejati, sang gembala Agung yang mengajar
dengan baik dan sempurna kepada seluruh umat-Nya. Kita tidak punya semangat
hidup lain atau spiritulitas lain, selain yang dimiliki oleh Kristus dan dihayati
oleh- Nya. Dia adalah sumber dari segala keutamaan dan kebenaran hidup. Dia
adalah jalan, kebenaran dan hidup bagi kita (bdk Yoh 14:6). Dia mengajak kita
untuk datang kepada-Nya, untuk hidup dan tinggal bersama Dia dan belajar pada
Dia menjadi murid-Nya. Dalam diri katekis ada panggilan umum dan ada
panggilan khusus oleh Roh Kudus yaitu suatu ”karisma khusus yang diakui oleh
Gereja” dan diperjelas oleh tugas perutusan oleh Uskup. Dalam menjalankan
tugas panggilannya, katekis secara khusus bermisi mewartakan Sabda Allah
melalui katekese dan pula secara umum bekerja-sama dalam pelayanan pastoral
atau karya kerasulan apa saja yang berguna untuk membangun Kerajaan Allah
(Da Santo).
Untuk menghidupi dan menjalankan semangat spiritualitas di dalam karya
pelayanan sebagai seorang katekis tentunya seorang katekis harus :
1. Siap Untuk diutus
selalu siap sedia untuk di utus kemana saja. Siap sedia berarti seorang katekis
mengatakan “Ya saya mau” untuk menjalankan tugas dan konsekuensinya dia
mau melibatkan diri seutuhnya dalam tugas yang dipercayakan kepadanya,
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dan tugas itu dipandang sebagai perutusan Tuhan sendiri, baik atau tidak baik
situasinya (Habur).
2. Memiliki Semangat Misioner
Seorang katekis hendaknya memiliki semangat missioner di dalam dirinya
sehingga memiliki semangat yang tinggi dalam menjalani karya pelayanan.
Karya pelayanan yang dilakukan oleh seorang katekis harus hidup dan sejalan
dengan arahan Roh Kudus

yang selalu

membantu

katekis

dalam

mengembangkan iman serta memperbaharui diri secara terus menerus dalam
menjalani tugas perutusannya (Habur).
3. Berakar pada Sabda Tuhan
Spiritualitas katekis berakar pada sabda Tuhan. Keterbukaan akan sabda
Tuhan berarti seorang katekis membuka hati, menerima sabda Tuhan karena
sabda Tuhan merupakan pedoman hidup sekaligus menjadi motivasi seorang
katekis dalam menjalani tugas perutusannya yaitu dengan mempraktekkannya
dalam kehidupan sehari-hari. Sabda Allah adalah pelita bagi para katekis
dalam memanfaatkan peluang yang ditawarkan dunia digital. Sabda Allah
adalah jalan bagi katekis untuk menjauhi bahaya dan dampak negatif
teknologi digital. Spiritualitas berakar pada Sabda Allah membawa katekis
pada misteri inkarnasi. “Sabda telah manusia dan tinggal di tengah kita” (Yoh.
1:14). Hidup dituntun oleh Roh Allah berarti sepenuhnya menjadi pribadi
yang menghadirkan Allah. Pikiran, kata-kata, tindakan, sentuhan jari pada
layar hp, laptop dan alat elektronik lainnya semata-mata merupakan suatu
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wujud komitmen katekis untuk menjelmakan Allah di tengah zaman yang
modern ini (Bule).
4. Penyerahan diri secara Total
Totalitas berarti seorang katekis mau dan mebiarkan Roh Allah secara total
bekerja melalui dan di dalam dirinya. Juga berarti kemauan untuk
mengerahkan seluruh potensi dan talenta dalam melaksanakan tugas yang
diemban. Dalam totalitas ada penyerahan diri seutuhnya dan perjuangan diri
sepenuhnya. Kata lainya komitmen yang ia miliki terarah pertama-tama bukan
pada tugas tetapi kepada komunitas yang dilayani. Seorang katekis hendaknya
sanggup memberikan hatinya secara pribadi kepada pribadi-pribadi yang
dilayaninya. Katekis ibarat seorang gembala, “mengenal domba-dombanya
dan domba-dombanya mengenalnya”. Kerja keras dan mutu yang dimiliki
seorang katekis menjadikan ia pribadi yang selalu mempunyai kemauan yang
kuat untuk mencurahkan seluruh tenaga dan waktu untuk melayani setiap
umat yang membutuhkan. Katekis yang berkarakter biasanya tidak setengahsetengah. Ia mencurahkan tenaga, waktu, talenta, dan kemampuanya untuk
tugas dan panggilannya. Dia melihat karyanya sebagai keikutsertaan dalam
karya Allah demi keselamatan manusia seluruhnya (Habur).

E. Tugas katekis
Tugas pokok dari seorang katekis adalah mewartakan sabda Allah dan
memberikan klesaksian. Dalam tugas pokok katekis, dapat dilihat dalam KHK
1983 kan 773:
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“Menjadi tugas khusus dan berat, terutama bagi para gembala rohani
untuk mengusahakan katekese umat kristiani agar iman kaum beriman
melalui pengajaran agama dan melalui pengalaman agama dan melalui
pengalaman kehidupan kristiani, menjadi hidup, disadari dan penuh
daya”.
Rumusan ini menegaskan bahwa para katekis mempunyai tugas utama dan berat
untuk mengusahakan katekese melalui pembelajaran agama yang baik dan benar
kepada

semua

umat

beriman

agar

mereka

mampu

menghayati

dan

mempertahankan imannya di tengah zaman yang modern ini dan supaya mereka
juga mampu mempertanggungjawabkan imannya dalam pergaulan dengan
sesamanya.
Katekis mengambil peran peting dalam mewartakan sabda Allah dan
memberikan kesaksian akan cinta kasih Allah kepada semua umat manusia lewat
pengajaran dan pengalaman iman mereka akan Allah di dalam kehidupan seharihari. Mengenai tugas katekis Habur berpendapat bahwa:
1. Mewartakan Sabda Allah
Mewartakan sabda Allah merupakan tugas pokok dari seorang katekis yang
dilakukan melalui pelajaran agama (katekese), membagikan pengalaman
hidup dan penghayatan hidup beriman. Dengan mewartakan sabda melalui
katekese katekis secara tidak langsung membantu setiap pribadi dari umat
untuk merasakan sentuhan Allah dan mendengarkan panggilannya dalam
keseharian mereka. Tentu di sini tetap digarisbawahi rencana dan pencarian
manusia akan makna kehidupan, akan tetapi dalam perspektif kristen diyakini
bahwa pencarian tersebut sebetulnya adalah sebuah jawaban terhadap
panggilan Allah yang senantiasa mau terlibat dengan kehidupan manusia.
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Sebelum manusia mencari Allah, Allah telah lebih dahulu mencari manusia.
Membimbing ke arah perjumpaaan pribadi dengan Krsitus yang memberikan
kepenuhan hidup berarti mengarahkan pencarian religius kehidupan kepada
perjumpaan dengan Kristus; dengan Injil kabar gembira dan dengan kekayaan
tradisi Gereja yang menghadirkan wajah Kristus di dunia. Di sini dapat
diwujudkan proses perjumpaan dengan Kristus yang hidup dalam bimbingan
seluruh jemaat beriman. Tentu proses ini berjalan secara bertahap. Seorang
individu menerima Yesus Kristus sebagai pribadi yang memperluas horison
kehidupan dan sebagai mutiara yang berharga yang menjadi kepenuhan
hidupnya. Dia menerima Kristus sebagai pribadi yang datang dari Allah, yang
ingin terlibat dengan hidupnya.
2. Memberi Kesaksian
Seorang katekis tidak hanya mengajar katekese kepada umat tetapi bagaimana
seorang katekis juga memberi kesaksian akan pengalaman imannya.
Tujuannya agar umat semakin diteguhkan imannya sehingga mampu menjadi
saksi akan ajaran-Nya. Tujuan pengajaran agama akan tercapai apabila katekis
tidak hanya memberi pengetahuan tetapi juga memberikan kesaksian hidup
yang mereka alami sendiri. Dengan memberikan kesaksian hidup umat lebih
mudah menerima daripada hanya memberikan ajaran agama. Hendaknya apa
yang diajarkan oleh katekis harus sesuai dengan apa yang dipraktekan dalam
kehidupan katekis sendiri. Pengajaran dan kesaksian hidup merupakan suatu
kesatuan yang harus dipegang teguh oleh semua umat beriman terkhusus
dalam hal ini katekis. Oleh karena itu dibutuhkan keselarasan antara
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pengajaran dan praktek hidup yang mana sikap yang dituntut dari seorang
katekis adalah mengamalkan apa yang diajarkannya kepada umat beriman.
Seorang katekis harus memberi contoh hidup apa yang sudah ia ajarkan
kepada umatnya.

F. Keterampilan katekis
Seorang katekis dituntut untuk bisa kreatif dan trampil dalam
melaksanakan karya pelayanannya. Dengan keterampilan yang dimiliki sangat
mempermudah katekis dalam melaksanakan karya pelayanannya. Keterampilanketerampilan yang harus dimiliki oleh katekis antara lain :
1. Keterampilan dalam Kehidupan Rohani
Seorang katekis harus trampil dalam kehidupan rohaninya karena ia harus kuat
di dalam hidup doanya. seorang katekis harus benar-benar mengasa iman yang
ia miliki dan dari iman seorang katekis juga harus memiliki pengharapan yang
kokoh akan karya pelayanan dan jangan pernah membiarkan diri untuk
terjerumus akan hal-hal duniawi yang hanya sementara tetapi bagaimana
seorang katekis harus memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan
karya pelayanannya di tengah dunia yang modern ini. Kehidupan rohani
seorang katekis tercermin dalam kehidupan sehari-harinya. Hal yang dapat
dilakukan seorang katekis untuk semakin mengembagkan hidup rohaninya
adalah dengan menghadiri Ekaristi secara teratur, mendalami Kitab Suci agar
semakin dekat dengan sabda Allah, mendaraskan ibadat harian, meditasi, doa
pribadi, sakramen pengampunan dosa dan mengikuti ret-ret rohani (Winarti).
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2. Keterampilan Berkomunikasi
Di zaman yang modern ini tentunya banyak sekali perbedaan baik itu bahasa,
budaya, dan adat istiadat. Dengan perbedaan yang ada seorang katekis
ditantang harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga apa
yang disampaikan mudah dimengerti dan kehadirannya dapat diterima baik
oleh umat setempat. Hal ini tampak jelas karena tugas seorang katekis adalah
mewartakan kabar Gembira. Umat akan mengalami kesulitan apabila seorang
katekis kesulitan untuk berbicara di depan umum, ragu-ragu ketika mengajar
sehingga apa yang disampaikan dapat membuat umat menjadi ragu-ragu untuk
menerima pengajaran tersebut. Oleh karena itu seorang katekis diharapkan
untuk trampil dalam berbicara di depan umum, tegas dalam berucap, berani
tanpa ragu-ragu ketika mengajar (Bule).
3. Keterampilan menyusun melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan katekese
Seorang katekis dituntut untuk dapat menyusun, melaksanakan dan
mengevaluasi kegiatan katekese. Dalam menyusun kegiatan katekese seorang
katekis diharapkan untuk kreatif dan trampil dalam memilih tema, tujuan yang
harus dicapai, sumber bahan yang akan digunakan, media yang sesuai dan
dapat mengelolah metode-metode yang akan digunakan dalam karya
pewartaannya. Metode-metode yang digunakan harus disesuaikan dengan usia,
kebudayaan dan sikap-sikap pribadi umat. Katekis juga harus kreatif dan
trampil dalam melaksanakan kegiatan katekese yang telah disiapkan. Dalam
pelaksanaan kegiatan katekese ini katekis diharapkan untuk mampu
menyampaikan materi yang sudah disiapkan dengan menggunakan bahasa
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yang baik sehingga mudah dimengerti dan diterima baik oleh umat (Habur dan
Kasna).
Katekis harus trampil dalam mengevaluasi kegiatan katekese yang telah
dilaksanakan. Dalam pelaksanaan kagiatan katekese seorang katekis harus
berani mengevaluasi dirinya sendiri apakah tema yang dipilih sudah tepat dan
sesuai, tercapai atau tidaknya tujuan, terbantunya sumber bahan, media dan
metode yang digunakan atau tidak dan cara penyampaiaan apakah sudah dapat
diterima

baik oleh umat sehingga membuat umat terlibat aktif dalam

pelaksanaan katekese tersebut (Habur).
Seorang katekis harus hidup seiring dengan perkembangan zaman
misalnya dikaitkan dengan perkembangan ilmu komunikasi, teknologi yang mana
seorang katekis tidak boleh ketinggalan zaman. Seorang katekis harus masuk
dalam zaman modern ini dan memanfaatkan sarana yang ada untuk
pengajarannya. Jangan sampai seorang katekis ketinggalan zaman dan
menggunakan metode lama untuk pengajarannya padahal anak-anak ataupun umat
sekarang memiliki tuntutan berbeda yang kita kenal anak-anak milenial, bapak
atau ibu milenial. Umat zaman sekarang memiliki karakter yang berbeda seiring
dengan perkembangan zaman semingga seorang katekis harus benar-benar
menahami karakter atau sifat umat zaman sekarang sehingga dalam pengajarannya
dapat menggunakan pendekatan, metodelogi sesuai dengan zaman sekarang.
Seperti pesan dari Paus Fransiskus kita harus hidup sesuai dengan perkembangan
zaman dari berani keluar dari zona nyaman kita (Bule).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

54

BAB IV
RELEVANSI SPIRITUALITAS SANTO VINSENSIUS A PAULO
TERHADAP TANTANGAN DAN PILIHAN STRATEGI KATEKIS
ZAMAN SEKARANG

Gereja adalah bagian dari dunia sehingga Gereja perlu terbuka dengan
perkembangan zaman yang terjadi saat ini. Gereja perlu memahami globalisasi
sebagai perkembangan peradaban manusia. Walaupun globalisasi memiliki sisi
negatif, tidak berarti globalisasi menjadi tokoh jahat karena dampak ketimpangan
ekonomi atau perubahan budaya yang ditimbulkannya. Di era globalisasi ini,
Gereja perlu menjadi mitra sekaligus nabi (Rukiyanto, 2012: 68). Gereja perlu
terbuka serta menerima perkembangan

zaman

yang terjadi

dan mau

memanfaatkannya seperti penggunaan media di dalam karya pewartaan. Selain
itu, Gereja juga perlu mengkritik akan perkembangan teknologi yang ada apabila
terjadi penyalagunaan yang berakibat fatal bagi para penggunanya.
Kemajuan dan perkembangan yang terjadi pada Gereja dalam setiap
perubahan zaman merupakan tanggung jawab setiap umat kristiani khususnya
para katekis. Sosok seorang katekis mengemban tugas penting dalam karya
pelayanan di dalam Gereja. Oleh karena itu pentingnya seorang katekis berani
membuka diri untuk merenungkan tugas panggilan mereka sebagai seorang
katekis sehingga mereka mampu mencintai dan menghargai panggilannya sendiri.
Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat menjadikan suatu
tantangan terbesar bagi para katekis dalam karya pelayanan mereka. Seorang
katekis dituntut untuk mampu menanggapi perkembangan zaman tersebut dan
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dapat mengaktualisasikannya dalam karya pelayanannya. Santo Vinsensius A
Paulo dapat dijadikan sebagai sosok yang mampu menginspirasi para katekis
dalam karya pelayanan di zaman sekarang. Keteladanan hidup dan spiritualitas
pelayanan yang dimilikinya dapat dijadikan contoh dan memotivasi banyak orang
untuk semakin sadar akan tugas panggilan mereka masing-masing.

A. Spritualitas Pelayanan Santo Vinsensius A Paulo
Spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo dalam karya pelayanannya bersifat
Kristosentris atau berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Kristosentris menurut
Vinsensius de Paulo adalah Yesus sebagai sabda yang menjelma. Sabda itu harus
dipahami dan diteladani oleh semua umat kristiani di dalam hidupnya. Yesus
Kristus adalah juruselamat dunia dan melalui Yesus Kristus setiap orang dapat
mengenal Allah. Yesus Kristus merupakan pewarta injil pertama yang
mewartakan kabar gembira kepada semua umat manusia. Dalam mewartakan
kerajaan Allah Yesus selalu menunjukan sikap belas kasihan, kerendahan hati,
kesederhanaan, cinta kasih dan menjadi pelayanan bagi semua orang yang
dilayani-Nya. Gambaran ini yang mendorong Santo Vinsensius A Paulo
menjadikan Yesus sebagai pedoman hidupnya dengan menghormati, meneladani
dan mencintai Yesus Kristus lebih sempurna (Kurniawan, 2012: 3).
Yesus Kristus menjadi pusat utama bagi Santo Vinsensius A Paulo dalam
karya pelayanannya. Santo Vinsensius A Paulo begitu mengagumi pribadi Yesus
yang sederhana, penuh belas kasihan, rendah hati, cinta kasih dan taat pada
printah Allah Bapa dalam mewartakan kerajaan Allah kepada semua umat
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khususnya mereka yang miskin dan tersingkir. Kepribadiaan yang dimiliki Yesus
membuat Santo Vinsensius A Paulo terinspirasi dan meleladani pribadi Yesus
Kristus di dalam setiap karya pelayanannya. Yesus Kristus merupakan kekuatan
terbesar bagi Santo Vinsensius A Paulo dalam menghadapi tantangan dalam karya
pelayanannya.
Keterpusatan pada pribadi Yesus Kristus tentunya harus dimiliki oleh
setiap pribadi umat Kristiani khususnya para katekis karena dalam karya
pelayanan kepada semua umat kristiani yang mereka sampaikan adalah kesakian
mereka akan pribadi Yesus Kristus. Hal ini dapat dilihat dalam CT art 5:
Berulang kali sidang umum IV Sinode para Uskup menekankan bahwa
katekese yang otentik seluruhnya berpusat pada Kristus. Pertama-tama
maksudnya menekankan bahwa sebagai jantung katekese pada
hakikatnya kita jumpai seorang pribadi, yakni Pribadi Yesus dari
Nazaret, “putra Tunggal Bapa ... penuh rahmat dan kebenaran”, yang
menderita sengsara yang wafat demi kita, dan yang sekarang, sudah
bangkit mulia, hidup beserta kita selama-lamanya.
Rumusan ini menegaskan bahwa katekese yang berpusat pada Yesus Kristus
merupakan pusat hidup setiap umat kristiani. Kehadiran Yesus di dunia sebagai
tanda akan cinta Allah kepada umatnya hingga Ia rela mengorbankan putra-Nya
yang tunggal demi menebus dosa umat manusia. Pribadi Yesus yang sederhana,
rendah hati dan cinta terhadap semua umat yang Ia layani menjadikan ia teladan
utama bagi semua umat kristiani khususnya para katekis di dalam setiap karya
pelayanan. Keterpusatan pada Yesus Kristus menjadikan para pengikut khususnya
katekis untuk meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada kepada
mereka.
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Di tengah arus perubahan zaman banyak sekali tantangan yang harus
dihadapi oleh setiap umat kristiani dengan berbagai tawaran hidup yang
mengiurkan sehingga membuat mereka lupa diri dan mudah tergoda. Oleh karena
itu, pribadi Yesus Kristus menjadi peran penting dalam hidup setiap umat
kriastiani dalam menghadapi tantangan zaman sekarang. Seseorang yang
hidupnya dipimpin oleh terang roh kudus maka di dalam hidupnya ia selalu
melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran Yesus dengan meneladani
pribadi. Yesus yang sederhana, rendah hati, penuh belas kasih, taat dan rela
berkorban bagi umat yang dicintai-Nya. Dengan meneladani dan menjadikan
Yesus sebagai pusat hidupnya maka seseorang tidak akan mudah terpengaruh dan
berani untuk melawan tantangan zaman dengan memberikan kesaksian akan cinta
kasih Allah di dalam hidupnya.
Perkembangan zaman yang membawa dampak positif dan negatif di
zaman modern ini tentunya menjadi tantangan terbesar bagi para katekis untuk
menjalani tugas pelayanan mereka. Banyak sekali tawaran-tawaran yang
mengiurkan bagi para katekis dengan pekerjaan yang baik sehinga dapat
memenuhi seluruh kebutuhan hidup keluarga mereka bila dibandingkan dengan
menjadi seorang katekis dengan gaji yang tidak seberapa ditambah kurangnya
perhatian dari gereja khususnya Hirarki. Spiritualitas Santo Vinsensius A Paulo
tentunya dapat dijadikan inspirasi bagi katekis zaman sekarang untuk lebih
mencintai dan mengandalkan Yesus dalam karya pelayanan sehingga dapat
menjalani tugas pelayanan dengan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu yang lebih.
Dalam karya pelayanan katekis diharapkan terlebih dahulu mempunyai cinta yang
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begitu besar akan Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus sehingga dalam
karya pelayanan mereka mampu untuk membaktikan diri secara total menjadi
saksi cinta kasih Kristus bagi umat yang dilayani. Cinta yang begitu besar akan
Allah dan menjadi saksi cinta kasih Kristus dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Cinta yang begitu besar akan Allah
Di dalam karya pelayanannya Santo Vinsensius A Paulo menunjukan cintanya
yang begitu besar kepada Allah yang mana sumber spiritualitas Santo
Vinsensius A Paulo berpusat pada Yesus Kristus. Setiap karya pelayanan yang
dilakukan Santo Vinsensius A Paulo selalu mengandalkan Allah. Dari teladan
Santo Vinsensius A Paulo ini mengajarkan kepada para katekis untuk terlebih
dahulu mencintai Allah dan karya pelayanan yang mereka lakukan sematamata hanya karena Allah. Dalam karya pelayanan yang dilakukan oleh para
katekis khususnya di zaman sekarang tentunya banyak sekali tantangan yang
mereka hadapi oleh karena itu katekis diharapkan untuk selalu mengandalkan
Allah dalam karya pelayanan mereka bukannya mengandalkan diri sendiri
karena ketika seorang mengandalkan Allah dalam setiap pekerjaan yang
dilakukan maka semuanya akan terasa mudah.
2. Jadi Saksi Cinta Kasih Kristus
Yesus Kristus menghendaki agar umatnya mau mewartakan kabar gembira
kepada setiap orang yang dijumpai. Santo Vinsensius A Paulo menjalani apa
yang diperintahkan oleh Yesus dan ini terlihat dalam karya pelayanannya
kepada orang miskin dan tersingkir. Santo Vinsensius sudah mencontohkan
bagaimana menjadi saksi cinta kasih Kristus di tengah dunia. Panggilan
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merupakan suatu seruan dari Tuhan kepada umatnya untuk mewartakan
kerajaan Allah di tengah-tengan dunia. Menjadi seorang katekis merupakan
suatu panggilan dari Allah sendiri yang mempunyai tugas penting untuk
mewartakan kerajaan Allah, oleh karena itu pentingnya bagi para katekis
untuk lebih mencintai dan menghayati tugas panggilannya untuk menjadi
saksi cinta kasih Allah yang hidup di tengah dunia yang modern ini sehingga
cinta kasih Allah tetap dirasakan oleh seluruh umat manusia yang ada di muka
bumi ini.

B. Relevansi Spritualitas St.Vinsensius A Paulo Terhadap Tantangan dan
Pilihan Strategi Katekis Zaman Sekarang
Bagi Santo Vinsensius memberi diri dan mengabdi kepada Allah
merupakan bentuk rasa terimakasihnya kepada Allah karena Cinta Allah yang
begitu besar kepadanya yang selalu membimbing, menyertai, memberi kekuatan
serta membantunya dalam menghadapi segala tantangan yang ia alami di dalam
hidupnya. Santo Vinsensius A Paulo dikenal sebagai bapa kaum miskin. Santo
Vinsensius A Paulo selalu bergaul dan masuk dalam kehidupan orang miskin dan
ikut merasakan penderitaan yang mereka alami. Dalam karya pelayanan, Santo
Vinsensius A Paulo tidak mencari kekayaan ataupun mengharapkan belaskasih
dari orang yang ia layani melaikan ia benar-benar memberi dirinya secara utuh
untuk melayani. Kesederhanaan yang dimiliki Santo Vinsensius A Paulo dalam
karya pelayanannya karena ia memiliki iman yang kuat serta pelayanan yang tulus
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dan murni. Semua pelayanan yang Santo Vinsensius A Paulo lakukan sematamata hanya karena cintanya yang begitu besar kepada Allah.
Di dalam karya pelayanan Santo Vinsensius A Paulo sungguh-sungguh
menghayati segala sesuatu yang ia kerjakan dalam pelayanannya tanpa pandang
situasi, kondisi dan keadaan sekitarnya. Santo Vinsensius A Paulo tidak pernah
peduli dengan cibiran banyak orang yang berada di sekitarnya karena bagi Santo
Vinsensius A Paulo ketika apa yang ia lakukan itu baik, dapat memberi
kebahagiaan bagi banyak orang tanpa memberi kerugian maka semua itu akan ia
lakukan dengan sepenuh hati dan tidak ada kata putus asa di dalam dirinya. Santo
Vinsensius A Paulo adalah pribadi yang merakyat. Ia melayani semua golongan,
melayani tanpa membedakan status maupun tempat dimana ia layani.
Membedakan status maksudnya dalam karya pelayanan, Santo Vinsensius A
Paulo tidak hanya melayani orang kaya tetapi juga orang miskin. Membedakan
tempat maksudnya dimanapun ia pergi untuk melayani baik itu tempat orang kaya
yang bersih maupun di tempat perkampungan kumuh ia tetap saja melayani
dengan hati yang tulus ikhlas. Pribadi Santo Vinsensius A Paulo yang merakyat
dan melayani tanpa membedakan status dan tempat dapat terlihat ketika Santo
Vinsensius A Paulo dipanggil menjadi tutor anak bangsawan Laksamana de
Gondi. Tugas Santo Vinsensius A Paulo untuk memberi pendidikan agama
terhadap anak de Gondi tidak membuat Santo Vinsensius A Paulo melupakan
umat yang miskin dan tersingkir. Santo Vinsensius A Paulo juga meluangkan
waktunya untuk bisa mengunjungi orang-orang miskin dan memberi perhatian
khusus kepada mereka.
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Spritualitas yang dimiliki Santo Vinsensius A Paulo di dalam karya
pelayanan sungguh menginspirasi banyak orang ditambah penyerahan diri secara
total dan kesederhanaan yang dimilikinya menjadikan ia seorang santo dan bapa
kaum miskin. Spritualitas dan kesederhanaan yang dimiliki Santo Vinsensius A
Paulo dapat dijadikan teladan bagi hidup pelayanan katekis di zaman sekarang.
Dalam karya pelayanan banyak tantangan yang dihadapi Santo Vinsensius
A Paulo antara lain tidak diterima baik oleh umat, dihina, difitnah dan masih
banyak tantangan lainnya. Tetapi semua itu bisa dilewati oleh Santo Vinsensius A
Paulo berkat ketulusan, keikhlasan, kesederhanaan, kerendahan hati, semangat
pantang menyerah dan yang terpenting karena cinta kasihnya yang begitu besar
akan Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus.
Katekis merupakan ujung tombak penerus masa depan Gereja. Sebagai
penerus gereja dalam mewartakan kerajaan Allah tentu bukanlah suatu tugas yang
mudah bagi para katekis. Pribadi Santo Vinsensius A Paulo dapat dijadikan
sebagai teladan hidup bagi para katekis dalam menjalani tugas pelayanan mereka.
Kesederhanaan hidup dan penyerahan diri secara total yang dimiliki Santo
Vinsensius A Paulo dapat dijadikan contoh oleh para katekis dalam menjalani
tugas panggilan mereka. Dengan kesederhanaan dan penyerahan diri secara total
yang dimiliki oleh para katekis tentunya membuat mereka mencintai profesi
mereka sebagai panggilan yang mulia dan semakin tulus ikhlas dalam melayani.
Semangat hidup dalam karya pelayanan Santo Vinsensius A Paulo
tentunya juga menjadi kekuatan tersendiri bagi para katekis untuk semakin
mantap dan meneguhkan panggilan mereka sebagai katekis. Berikut ini
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spiritualitas Santo

Vinsensius A Paulo yang dapat dijadikan sebagai teladan

hidup bagi katekis dalam karya pelayanan di zaman sekarang antara lain:
1. Kesederhanaan
Memiliki gaya hidup sederhana tentunya dapat membantu seseorang untuk
bisa menata hidup sehingga memberi kenyamanan tersendiri di dalam hidupnya.
Sikap hidup sederhana bukan berarti tidak boleh mempunyai fasilitas yang bagus
tetapi bagaimana seseorang mampu untuk bisa membedakan dan mengimbangi
dengan segala fasilitas yang ia miliki dan menganggap bahwa segala fasilitas yang
dimiliki hanyalah titipan dari Tuhan.
Santo Vinsensius A Paulo selalu hidup sederhana selama masa hidupnya.
Santo Vinsensius A Paulo yang lahir dan besar dari keluarga sederhana dengan
seorang Ayah yang bekerja sebagai petani mendidik ia menjadi pribadi yang
sederhana. Dari kecil Santo Vinsensius A Paulo sudah belajar mandiri dengan
bekerja di ladang dan menggembalakan ternak untuk membantu kedua orang
tuanya.
Untuk menjadi pribadi sederhana seorang katekis dituntut untuk trampil
dalam hidup rohaninya dengan terus mengasa iman yang dimilikinya lewat doa
pribadi, mendalami Kitab Suci, meditasi, menghadiri Ekaristi secara teratur dan
mengikuti ret-ret harian agar semakin mendekati diri dengan Allah dan tidak
mudah terjerumus dalam hal-hal duniawi. Strategi yang tepat untuk menghadapi
tantangan tersebut yaitu katekis harus selalu mau belajar terus menerus agar
memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat membentuk pribadi katekis yang
cerdas dan berkomitmen. Seseorang yang memiliki pribadi yang cerdas dan
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berkomitmen tentunya mampu mengimbangi hidupnya untuk menjadi pribadi
yang sederhana.
Sikap kesederhanaan yang dimiliki Santo Vinsensius A Paulo dan tuntutan
untuk trampil dalam hidup rohani membantu para katekis zaman sekarang untuk
tetap menjalankan tugas pelayanan sebagai katekis karena cinta pada Allah lewat
umat yang dilayani dengan tetap hidup sederhana dan tidak semata-mata mengejar
materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Rendah hati
Sifat rendah hati yang dimiliki seseorang menjadikan ia pribadi yang baik
hati, suka menolong, tidak sombong atau angkuh, peduli pada orang lain, mau
terbuka serta menerima kritik dan saran dari orang lain yang membantu ia untuk
megoreksi segala kekurangan yang ada di dalam dirinya sehingga ia dapat
memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi.
Vinsensius A Paulo sendiri memahami kerendahan hati berasal dari
pribadi Yesus Kristus yang mengajarkan kepada umatnya lewat perkataan dan
teladan hidup-Nya yaitu hendaknya kita selalu siap untuk menerima fitnaan dan
celaan dari orang lain, selalu menerima dengan senang hati apabila orang lain
melihat kelemahan dan ketidaksempurnaan di dalam diri kita dan tidak boleh
berbangga diri atau sombong apabila Tuhan memberi berkah dan anugerah berupa
keberhasilan pada kita (Tondowidjojo, 1990: 32-33).
Dengan pemahaman yang dimiliki Santo Vinsensius A Paulo menjadikan
ia pribadi yang selalu bersikap rendah hati terhadap siapa saja yang ia layani.
Santo Vinsensius A Paulo tidak pernah sombong saat dipuji banyak orang dengan
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pekerjaan yang ia lakukan, juga tidak menjadi terpuruk saat dicela ataupun tidak
dihargai oleh orang lain tetapi bagaimana Santo Vinsensius menghadapi semua itu
dengan rendah hati. Kerendahan hati Santo Vinsensius A Paulo terlihat ketika ia
difitnah mencuri uang oleh seorang temannya. Santo Vinsensius A Paulo memang
merasa sakit hati atas tuduhan tersebut namun Santo Vinsensius A Paulo dengan
segala rendah hati mau memafkan dan tidak menyimpan dendam terhadap teman
yang sudah menfitnahnya.
Di zaman modern ini katekis dituntut untuk memiliki sikap yang terbuka
akan kritik dan saran dari umat maupun sesama katekis sehingga membantu
katekis untuk bisa mengoreksi dan mengevaluasi dirinya apakah segala kegiatan
yang telah dilaksanakan sudah terlaksana sesuai dengan apa yang sudah
dipersiapkan

sebelumnya,

dengan

demikian

katekis

dapat

mengetahui

kekurangan-kekurangan yang dimilikinya.
Untuk menghadapi tuntutan tersebut tentunya seorang katekis harus
memiliki sikap rendah hati sehingga dapat menjauhkan dirinya dari sikap
sombong atau angkuh yang menganggap diri sebagai katekis profesional sehingga
mampu menerima segala kritik dan saran untuk membantu ia mengembangkan
diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sosok Santo Vinsensius A Paulo yang
rendah hati dapat menjadi inspirasi bagi para katekis untuk menjadi pribadi yang
lebih baik.
3. Cinta kasih
Cinta kasih sangat penting dalam karya pelayanan. Yesus sendiri
mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai sesamanya karena itu merupakan
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perintah yang utama. Cinta kasih yang tulus ikhlas menjadikan seseorang rela
berkorban baik waktu, harta bahkan nyawanya. Cinta kasih yang tulus ikhlas ini
ditunjukan oleh Yesus sendiri yang rela mengorbankan diri-Nya hingga mati di
kayu salib demi menebus dosa umat manusia.
Santo Vinsensius A Paulo sangat mengutamakan Cinta kasih yang tulus
ikhlas dalam karya pelayanannya. Cinta kasih yang tulus ikhlas terlihat ketika
Santo Vinsensius A Paulo mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan
dengan menjadi seorang imam dan melayani umat yang miskin dan terlantar.
Katekis zaman sekarang ditantang untuk mengenal lebih dalam
keberagaman agama yang ada hingga terjalin komunikasi yang baik. Dengan
adanya dialog yang baik maka terciptalah sikap toleransi, saling pengertian dan
saling menghormati antar penganut agama yang satu dengan yang lain. Untuk
memiliki sikap toleransi,saling pengertian, dan saling menghormati antar
penganut yang satu dengan yang lain, seorang katekis dituntut untuk memiliki
cinta kasih di dalam dirinya karena cinta yang dimiliki seseorang membuat ia
menjadi pribadi yang baik dan penuh kebahagiaan sehingga tumbuh di dalam
dirinya sikap toleransi, saling pengertian dan sikap saling menghormati antar
penganut agama yang satu dengan yang lainnya tanpa ada sekat dan batasan.
Semoga Sifat Santo Vinsensius A Paulo yang melayani dengan cinta kasih
serta tuntutan bagi katekis untuk memiliki cinta kasih yang tulus dan ikhlas
menjadikan katekis pribadi yang netral dalam melayani dengan penuh cinta kasih
kepada semua orang yang dilayani tanpa membeda-bedakan.
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4. Totalitas dalam pelayanan
Santo Vinsensius A Paulo selalu totalitas di dalam setiap karya
pelayanannya. Sikap totalitas yang dimiliki Santo Vinsensius A Paulo dalam
karya pelayanan yaitu mau melayani dengan hati. Sikap totalitas seperti ini dapat
dilihat dari pribadi Santo Vinsensius A Paulo yang memberikan seluruh hidupnya
untuk melayani Allah yang hadir dalam diri orang miskin dan tersingkir. Di dalam
pelayanan, Santo Vinsensius A Paulo selalu berusaha memberikan yang terbaik
bagi semua orang yang ia layani karena bagi Santo Vinsensius A Paulo ketika
melayani bukan hanya memberikan yang terbaik bagi umat yang kita layani tetapi
secara tidak lansung kita melayani Kristus yang hadir dalam diri orang-orang yang
dilayani.
Di zaman sekarang, para katekis dituntut untuk memiliki sikap totalitas di
dalam pelayanan yaitu mengerahkan seluruh potensi dan talenta yang dimilikinya
dengan trampil dalam menyusun kegiatan yaitu trampil dalam memilih tema,
tujuan yang harus dicapai, sumber bahan yang akan digunakan dan kreatif
memilih media yang sesuai. Metode yang digunakan juga harus disesuaikan
sehingga dalam pelaksanaan katekis dapat dengan mudah menyampaikan materi
yang sudah dipersiapkan. Untuk bisa menyampaikan materi dengan baik katekis
harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik sehingga apa yang
disampaikan mudah dimengerti dan diterima baik oleh umat. katekis harus terbuka
pada perubahan yang terjadi saat ini yang ditandai dengan cangihnya alat
komunikasi dan trnsportasi yang semakin berkembang pesat. Oleh karena itu
katekis diharapkan untuk terlibat dalam perubahan yang terjadi serta
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memanfaatkan sarana prasarana yang ada dalam menunjang tugas pelayanannya
kepada umat. Selain itu katekis juga harus selalu memberikan tenaga dan
meluangkan waktu untuk menjalani tugas pelayanan yang dipercayakan
kepadanya sewaktu-waktu dibutuhkan oleh umat dengan mengkesampingkan
urusan pribadinya dan lebih memprioritaskan kepentingan umat. Katekis yang
memberikan tenaga dan meluangkan waktunya untuk melayani umat tidak bisa
berjalan sendiri tentunya harus ada dukungan dan perhatian dari gereja sehingga
katekis semakin semangat dalam melayani dan iman umat semakin berkembang.
5. Saling Melengkapi
Katekis zaman sekarang dituntut untuk hidup saling melengkapi dengan
mampu bekerjasama dengan baik kepada para dewan paroki, sesama katekis
maupun umat yang dilayani. Dengan saling melengkapi lewat adanya kerjasama
yang baik tentunya dapat menghasilkan pemikiran ataupun ide-ide baru yang
kreatif yang dapat memperlancar dan mempermudah kegiatan yang dirancang
bersama sehingga memperoleh hasil yang memuaskan demi perkembangan dan
keutuhan gereja.
Santo Vinsensius A Paulo dalam karya pelayanan ia selalu melengkapi
kehidupan orang miskin dan tersingkir. Mereka yang miskin dan tersingkir
banyak yang tidak diperhatikan pada zaman Vinsensius de Paulo tetapi dengan
kehadirannya Santo Vinsensius A Paulo selalu memberi perhatian khusus kepada
orang miskin dan tersingkir sehingga mereka merasa diperhatikan dan
diperdulikan.
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Permasalahan yang terjadi zaman sekarang yaitu gereja masih cenderung
jatuh dalam ritualisme yang hanya menekankan acara ibadah yang dipisahkan dari
kehidupan sehari-hari. Banyak orang menjalankan semua ritual di dalam
agamanya masing-masing seperti di dalam gereja katolik merayakan hari raya
natal, tahun baru, jumat Agung dan paskah memiliki nilai ritualismenya masingmasing. Dari perayaan tersebut masing-masing orang mempunyai kepuasannya
tersendiri untuk memaknainya dalam kehidupannya sehari-hari apakah ada
pengaruhnya ataupun tidak tergantung pada masing-masing pribadi. Klerikalisme
yang hanya bergantung pada imam serta memandang umat sebagai bawahan yang
harus selalu siap mendengar keputusan dari klerus atau para imam yang terthabis
sehingga peran awam dinomorduakan. Oleh karena itu sangat diharapkan kepada
kaum awam untuk berani mengambil peran dan memainkan perannya untuk
membongkar budaya Klerikalisme yang telah merasuk dalam kehidupan gereja.
Sedangkan fragmentaris yang mana pelayanan di dalam gereja berjalan sendirisendiri, tidak ada kerjasama yang baik antara para petugas pastoral yang kurang
solid. Oleh karena itu sangatlah penting antara ritualisme dan klerikalisme dimana
budaya ritualisme mengingatkan umat akan ritual-ritual yang ada di dalam
agamanya sedangkan klerikalisme menjadikan suatu tuntutan bagi klerus dan
kaum awam untuk dapat membuka diri dan menjalin kerjasama yang baik
sehingga tidak terjadi fragmentaris atau pembedaan di dalam gereja yang
menjadikan perpecahan melainkan sebaliknya yaitu membangun kerjasama yang
baik sehingga dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya.
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6. Menjadi Teladan
Menjadi teladan yang baik sangat penting dalam karya pelayanan. Teladan
yang baik tentunya dapat menginspirasi, mengajar dan memberi contoh yang baik
bagi sesama yang menjadikan kita sebagai panutan. Santo Vinsensius A Paulo
dalam karya pelayanan selalu menunjukan pribadi yang baik. Kesederhanaan dan
sikap rendah hati yang dimilikinya serta selalu mengutamakan umat yang miskin
dan tersingkir dalam pelayanannya menjadikan Santo Vinsensius A Paulo sebagai
panutan bagi banyak orang.
Katekis memang mengambil peran penting dalam gereja seperti yang
tertulis dalam CT art 66:
Kami sangat terdorong untuk atas nama Gereja berterima kasih kepada
anda semua, para katekis awam di paroki-paroki, pria dan masih lebih
banyak lagi wanita di seluruh dunia, yang membaktikan diri bagi
pendidikan keagamaan sekian banyak angkatan. Seringkali karya anda
sederhana sekali dan tersembunyi, tetapi dijalankan dengan semangat
berkobar dan kemurahan hati. Katekese merupakan bentuk kerasulan
awam yang luhur; suatu bentuk yang istimewa pentingnya, bila karena
pelbagai alasan anak-anak dan kaum muda di rumah tidak menerima
pendidikan keagamaan yang cocok. Betapa banyak di antara kita telah
menerima dari orang-orang seperti anda pengertian-pengertian pertama
tentang katekismus, dan persiapan untuk menerima sakramen Tobat,
begitu pula untuk komuni pertama dan penguatan!

Rumusan ini menegaskan bahwa keterlibatan katekis di dalam gereja sangat
membantu perkembangan iman umat di dalam gereja. Kehadiran katekis yang
banyak membantu gereja untuk melayani umat dengan memberi pendidikan
keagamaan kepada anak-anak dan orang muda secara berkelanjutan karena
mereka adalah penurus gereja yang akan datang.
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Sososk katekis sangatlah diharapkan oleh gereja untuk membantu
melayani umat. Katekis zaman sekarang dituntut untuk dapat menjadi teladan
yang baik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi umat yang
dilayaninya. Selain itu seorang katekis juga harus memiliki iman yang teguh di
dalam dirinya karena lewat keteguhan iman tentunya menjadikan katekis pribadi
yang setia dalam menjalankan tugas pelayanan yang dapat dijadikan sebagai
panutan. Kenyataan yang terjadi saat ini dapat dilihat dari kurangnya minat orang
muda katolik untuk terlibat dalam kegiatan mengereja dan itu disebabkan oleh
perkembangan dunia digital ataupun elektronik yang memberikan hiburan
tersendiri bagi mereka dibandingkan dengan kegiatan mengereja yang sangat
membosankan. Oleh karena itu, sangatlah dubutuhkan sosok katekis yang dapat
dijadikan sebagai panutan dengan memberi teladan yang baik lewat perkataan,
sikap dan tindakannya kepada semua umat yang ia layani khususnya kaum muda
zaman sekarang

sehingga dapat memberi dampak positif bagi mereka dan

membuat mereka tergugah hatinya untuk kembali terlibat aktif dalam kegiatan
mengereja.
7. Melayani tanpa memandang status dan tempat
Santo Vinsensius A Paulo selalu melayani tanpa memandang status dan
tempat. Vinsensius mau melayani tanpa membedakan apakah ia orang kaya
maupun orang miskin. Bagi Santo Vinsensius A Paulo orang kaya maupun orang
miskin sama-sama setara di mata Allah bahkan yang lebih tinggi drajatnya adalah
orang miskin karena mereka adalah majikan dan di dalam diri mereka kita
menemukan Allah. Melayani tanpa memandang tempat baik di tempat orang kaya
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yang bersih dan memiliki fasilitas yang lengkap ataupun di tempat perkumuhan
tidak menjadi halangan bagi Santo Vinsensius A Paulo untuk melayani. Ini
tampak ketika Santo Vinsensius A Paulo diberikan kepercayaan serta kedudukan
yang terhormat sebagai seorang pembimbing rohani keluarga bangsawan de
Gondi. Tugas menjadi pembimbing bangsawan tidak membuat Vinsensius
mengunakan kepercayaan yang diberikan dengan bergaul dan bersenang-senang
dengan para pejabat dan bangsawan tetapi Santo Vinsensius A Paulo lebih
memilih mengisi waktu luangnya untuk pergi mengunjungi para petani dan buruh
miskin.
Permasalahan yang terjadi zaman sekarang dimana lingkungan fisik atau
medan yang berat menjadikan katekis kurang nyaman dengan tempat mereka
melaksanakan pelayanan selain itu kebudayaan, bahasa, adat istiadat dan
kemajemukan agama yang berbeda menjadi kendala terbesar bagi para katekis
untuk menyesuaikan diri. Padahal mereka sebagai seorang katekis seharusnya bisa
membawa diri dan mau melayani umat dalam segala keadaan. Dari permasalahan
yang dibahas tentunya membutuhkan strategi yang tepat untuk menghadapinya
yaitu adanya dukungan dari gereja dan masyarakat. Selain itu seorang katekis juga
harus diberikan pendidikan dan latihan sehingga mereka memiliki pengetahuan
yang luas yang bisa membantu mereka dalam menjalani karya pelayanan.
Sikap yang dimiliki Santo Vinsensius A Paulo tentunya dapat dijadikan
contoh bagi para katekis zaman sekarang untuk dapat

melayani umat tanpa

membedakan status dan tempat. Katekis diharapkan untuk menjadikan umat yang
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dilayani sebagai majikan-majikan yang pantas mendapat pelayanan sehingga
semua umat yang dilayani merasa diperhatikan oleh gereja.
8. Semangat Pantang menyerah
Sikap pantang menyerah dalam karya pelayanan
Semangat pantang menyerah mempunyai komitmen yang

sangat dibutuhkan.
tinggi yakni sikap

bertahan untuk tetap mencapai sesuatu yang diinginkan meskipun menghadapi
rintangan. Santo Vinsensius A Paulo selalu bersikap pantang menyerah dalam
melayani meskipun kadang ia selalu dihina, dibenci dan disepelehkan oleh orangorang yang berada di sekitarnya.
Semangat pantang menyerah yang dimiliki Santo Vinsensius A Paulo
dapat dijadikan inspirasi bagi para katekis zaman sekarang dalam melayani
ditambah harus menghadapi umat yang banyak maunya dengan segala tuntutan
sesuai dengan zaman. Keikhlasan dan keteguhan harus benar-benar dimiliki oleh
para katekis zaman sekarang untuk menghadapi umat. Untuk menjadi katekis
yang modern dan melayani umat yang modern pula bukanlah hal yang mudah ada
suka dan ada juga dukanya. Sukanya apabila mampu untuk melayani umat dan
gereja dengan baik sedangkan dukanya ketika tidak ada dukungan dan perhatian
langsung dari pastor paroki. Selain itu umat juga tidak mau menanggapi
perjuangan para katekis dan cenderung menjatuhkan. Hal ini membuat para
katekis mudah putus asa bahkan ada yang berniat meninggalkan profesinya
sebagai seorang katekis.
Dari permasalahan yang dihadapi tentunya membutuhkan strategi yang
tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dibutuhkan aneka wadah
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organisasi, kerjasama yang baik serta dukungan dari gereja dan masyarakat
setempat. Dengan demikian sangat dibutuhkan semangat pantang menyerah dalam
diri para katekis untuk melayani meskipun harus menghadapi berbagai tantangan
zaman. Katekis juga diharapkan untuk selalu berserah kepada Tuhan karena padaNya kita menemukan kemudahan dalam menyelesaikan segala tugas pelayanan.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Santo Vinsensius A Paulo adalah seorang pribadi sederhana yang rela dan
ikhlas mengabdikan hidupnya untuk melayani Tuhan melalui kaum

miskin,

lemah dan tertindas. Kesederhanaan yang dimiliki Santo Vinsensius A Paulo
sudah terlihat semenjak ia masih kecil. Ia selalu menggunakan waktu luang untuk
membantu kedua orang tuanya menggembalakan ternak di ladang.
Dalam melaksanakan karya pelayanan, yang menjadi sumber spiritualitas
Santo Vinsensius A Paulo adalah pribadi Yesus Kristus yang mana Yesus Kristus
adalah guru sejati yang mengajar dengan sempurna baik dengan perkataan
maupun perbuatan-Nya. Menurut Santo Vinsensius A Paulo, Yesus Kristus adalah
sabda Allah yang menjelma menjadi manusia yang hadir di tengah-tengah umat
manusia. Sosok Yesus Kristus dalam mewartakan kerajaan Allah selalu
menunjukan kesederhanaan, kerendahan hati dan cinta kasih. Sosok Yesus seperti
inilah yang memikat Santo Vinsensius A Paulo sehingga menjadikan Yesus
sebagai teladan spiritualitas di dalam karya pelayanannya. Dalam melaksanakan
karya pelayanannya, Santo Vinsensius tidak mengenal lelah. Ia selalu
mengandalkan Allah dalam setiap karya pelayanannya.
Katekis adalah seseorang yang tulus ikhlas mewartakan kerajaan Allah
dengan memberi kesaksian hidup tentang kabar gembira di dunia, baik di dalam
keluarga maupun di tengah masyarakat. Oleh karena itu sosok katekis sangat
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berpengaruh bagi perkembangan gereja di masa depan. Dalam karya pelayanan
tentunya banyak sekali tantangan yang harus dihadapinya oleh katekis yaitu dari
pihak gereja tantangannya adalah perhatian Hirarki kepada katekis yang masih
kurang sehingga tidak lagi menghiraukan tugas utama mereka sebagai katekis.
Selain itu, Gereja cenderung menjadi lembaga administratif dimana administrasi
menjadi tujuan utama tanpa memperhatikan perkembangan iman umat. Gereja
yang cenderung jatuh pada ritualisme juga menjadi sebuah tantangan. Ritualisme
menjadikan peribadatan terpisah dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, tantangan
katekis adalah klerikalisme. Klerikalisme adalah gereja yang terlalu bergantung
pada imam dan peran awam dinomorduakan. Pastoral yang fragmentaris dimana
pelayanan gereja berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama juga menjadi
tantangan katekis dewasa ini. Selain itu tantangan juga datang dari pribadi katekis
yang juga harus diperhatikan. Tantangan tersebut antara lain kurang percaya diri,
kemalasan dan kurang semangat, kurangnya rasa ingin tahu, mengutamakan
kepentingan pribadi dan persiapan yang kurang. Secara eksternal, katekis
ditantang oleh kemajemukan agama, lingkungan fisik atau medan yang berat,
kebudayaan, bahasa dan adat istiadat, kemajuan teknologi informasi, pandangan
minor terhadap katekis, minimnya sarana dan prasarana, semangat materialisme
dan kurangnya minat orang muda katolik untuk terlibat aktif dalam kegiatan
mengereja.
Di era globalisasi dibutuhkan sosok katekis yang mempunyai kepercayaan
diri yang tinggi, beriman teguh, terbuka pada perubahan, profesional atau
kompeten, setia dalam melayani, mampu berkerja sama, menjadi model atau
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teladan bagi sesama, terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh umat
maupun sesama katekis, trampil dan memberikan dirinya secara total di dalam
melayani sehingga umat yang dilayani sungguh dapat merasakan kehadiran Allah
dalam kehidupan mereka.
Perkembangan teknologi dan komunikasi zaman sekarang membawa
dampak positif maupun dampak negatif. Hal ini dapat mempengaruhi pola hidup
dan tingka laku umat Kristiani, khususnya para katekis. Banyak sekali tawarantawaran hidup yang mengiurkan sehingga dapat membuat seseorang lupa diri dan
mudah tergoda. Spiritualitas pelayanan Santo Vinsensius A Paulo tentunya
menjadi kekuatan tersendiri bagi para katekis untuk menghadapi tantangan dalam
karya pelayanan zaman sekarang.
Spiritualitas kesederhanaan membantu para katekis untuk trampil
mendalami hidup rohaninya dengan terus mengasa imannya lewat doa pribadi,
mendalami kitab suci, meditasi, mengikuti Perayaan Ekaristi, dan mengikuti retret harian jika ada waktu luang sehingga tidak mudah tergoda ataupun terjerumus
dalam hal-hal duniawi. Spiritualitas kerendahan hati membantu katekis untuk
menjauhkan diri dari sikap sombong atau angkuh sehingga mampu menerima
kritik dan saran dari orang lain. Spiritualitas cinta kasih mendorong katekis untuk
bersikap toleran, sikap menghormati para penganut agama yang berbeda-beda.
Spiritualitas totalitas dalam pelayanan membantu para katekis untuk memberikan
tenaga dan meluangkan waktunya dengan mengkesampingkan urusan pribadinya
dan lebih mengutamakan kepentingan umat. Spiritualitas saling melengkapi
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sangat penting untuk menghadapi kecendrungan ritualisme, klerikalisme dan
fragmentarisme dalam karya pewartaan gereja.
Spiritualitas

keteladanan

juga

memiliki

peran

penting

dalam

perkembangan gereja kedepannya. Oleh karena itu, sangatlah dubutuhkan sosok
katekis yang dapat dijadikan sebagai panutan baik lewat perkataan, sikap dan
tindakannya kepada semua umat yang dilayani khususnya kaum muda zaman
sekarang sehingga dapat memberi dampak positif bagi mereka dan membuat
mereka tergugah hatinya untuk kembali terlibat aktif dalam kegiatan mengereja.
Melayani tanpa memandang status dimana akan menjadi relevan ketika
berhadapan dengan lingkungan fisik atau medan yang berat meskipun katekis
merasa kurang nyaman dengan beratnya medan tersebut. Selain itu juga di dalam
kebudayaan, bahasa, adat istiadat dan agama yang beraneka ragam, katekis dapat
menghadapinya dengan semangat melayani tanpa memandang status. Spiritualitas
pantang menyerah sangat diperlukan dalam menghadapi perkembangan dan
perubahan zaman yang begitu pesat dengan banyaknya tantangan. Dengan
semangat pantang menyerah para katekis menjadi pribadi yang kuat.
Dari berbagai tantangan yang ada sesuai dengan perkembangan zaman
yang sudah semakin maju tentunya sosok katekis sangatlah dibutuhkan. Katekis
yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan zaman tentunya harus memiliki
spiritualitas masa kini yang benar kokoh di dalam dirinya yang tidak lain adalah
pribadi Yesus Kristus. Sama seperti Santo Vinsensius A Paulo yang juga
menghidupi spiritualitas yang berpusat pada pribadi Yesus, katekis juga demikian
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dengan meneladani kesederhanaan, kerendahan hati dan cinta kasih yang di
ajarkan oleh Yesus yang sudah diwujutnyatakan oleh Santo Vinsensius A Paulo.
Santo Vinsensius A Paulo merupakan sosok yang dapat memberikan
inspirasi dan teladan bagi semua orang karena semangat dan karyanya yang begitu
besar dalam pelayanan kepada orang miskin dan tersingkir. Ketulusan hatinya
mencintai orang miskin dan tersingkir membuat dia dikenal oleh banyak orang
bahkan dunia. Ia merupakan sosok yang mampu memberikan inspirasi dan teladan
bagi banyak orang di dunia, khususnya bagi para katekis dalam menghadapi
tantangan zaman. Katekis merupakan salah satu sosok yang berperan penting
dalam perkembangan gereja masa depan oleh karena itu spiritualitas Santo
Vinsensius A Paulo dalam mengobarkan semangat pengabdian yang tulus ikhlas
dengan penyerahan diri secara total dalam melayani, pantang menyerah, dan
selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan dapat menginspirasi,
meneguhkan dan menguatkan panggilan para katekis di zaman sekarang untuk
tetap setia dalam karya pelayanan. Untuk semakin menumbukan spiritualitas
dalam diri para katekis agar tetap setia dalam pelayanan dengan mampu
menghadapi tantangan tentunya dibutuhkan kegiatan rekoleksi bulanan, ret-ret,
pendalaman iman dan pengkaderan khusus untuk para katekis.

B. Saran
Dalam akhir tulisan ini, saya sebagai penulis mengajukan beberapa saran
antara lain:
1. Bagi Katekis
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a. Di dalam karya pelayanan para katekis khususnya pelayanan di tengah arus
perubahan zaman yang begitu pesat tentunya banyak sekali tantangan yang
menjadikan para katekis patah semangat dan mudah tergiur oleh tawarantawaran duniawi. Oleh karena itu para katekis diharapkan untuk meneladani
orang-orang kudus dan salah satu orang kudus yang inspiratif adalah Santo
Vinsensius A Paulo. Untuk mengenal tokoh Santo Vinsensius A Paulo para
katekis hendaknya membaca kisah-kisahnya sehingga dapat mengenal lebih
dalam agar dapat meneladani dan menimba inspirasi untuk pelayanan
katekese.
b. Katekis diharapkan dalam karya pelayanan untuk lehih meningkatkan
perhatiaan dan pelayanan khusus

kepada orang yang miskin dan

berkebutuhan khusus sehingga mereka juga merasakan adanya perhatiaan dari
gereja lewat perantara para katekis.
2. Bagi Gereja
Gereja merupakan wadah ataupun tempat dimana umat beriman berkumpul.
Oleh sebab itu, gereja diharapkan untuk memperkenalkan kisah-kisah orang
kudus khususnya St.Vinsensius A Paulo kepada umat khususnya para katekis.
Santo Vinsensius A Paulo merupakan salah satu orang kudus di dalam gereja
katolik yang melayani dan memperhatikan umat Allah, khususnya mereka
yang miskin dan tersingkir dengan memberikan dirinya secara total. Oleh
karena itu, gereja diharapkan juga untuk dapat belajar dari pengalaman Santo
Vinsensius A Paulo sehingga dapat memberi perhatian khusus bagi semua
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umat khususnya para Katekis sehingga para katekis benar-benar merasa
diperhatikan dan tidak berjalan sendiri.
3. Bagi Prodi PENDIKKAT
Di Prodi PENDIKKAT, banyak sekali mata kuliah yang mempelajari
dokumen gereja dalam kaitannya dengan katekese. Tetapi tidak semua
mahasiswa-mahasiswi mampu mengikuti dan memahami. Untuk membantu
mahasiswa-mahasiswi dalam memahami dokumen gereja ada baiknya jika
dihubungkan dengan memberi kisah perjalanan hidup santo-santa ataupun
orang kudus, salah satunya adalah St.Vinsesius A Paulo. Barangkali dengan
cara seperti ini, akan dapat memicu semangat dan sekaligus mempermudah
pemahaman dokumen gereja.
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PERTANYAAN WAWANCARA

1. Faktor apa yang menjadi tantangan katekis dalam pelayanan di zaman
sekarang baik secara internal maupun eksternal?
2. Dari kedua factor tersebut manakah yang menjadi tantangan terbesar bagi
katekis dalam karya pelayanannya?
3. Strategi apa yang harus diterapkan oleh seorang Katekis dalam menghadapi
tantangan tersebut?
4. Spiritualitas seperti apakah yang harus dimiliki seorang katekis dalam
melaksanakan tugas pelayanannya di zaman sekarang?
5. Sosok Katekis seperti apa yang diharapkan untuk zaman sekarang?
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Hasil Wawancara I
Responden: Rm. Fransiskus Emanuel Da Santo, Pr
Sekertaris Komkat KWI Jakarta
Jumat 5 April 2019

1. Faktor apa yang menjadi tantangan katekis dalam pelayanan di zaman sekarang
baik secara internal maupun eksternal.
a). Internal:
Secara internal, tantangan dan keprihatinan karya katekese di Indonesia, antara
lain: Pastor Paroki: Pastor sebagai penanggungjawab katekese tingkat Paroki,
tidak jarang dirasakan kurang memberikan perhatian. Petugas katekese ( para
fasilitator Katekese Umat) tidak mempunyai kemampuan yang memadai dalam
menjalankan katekese. Mereka kurang disiapkan/dibina keberlanjutannya.
Pengangkatan katekis purna waktu dengan berbagai alasan tidak bisa dijalankan.
Guru-guru agama Katolik (PNS) tidak bersedia melibatkan diri dalam karya
katekese di tengah umat.
b) Ekstenal:
Situasi masa kini ditandai oleh berkembangnya budaya postmodern dengan
simbol utamanya gadget dan internet. Berbeda dengan era modern yang
mengagung- agungkan kebenaran objektif dan universal, era postmodern
mengedepankan relativisme dan kebenaran subjektif. Generasi postmodern
bersikap curiga terhadap segala bentuk otoritas dalam masyarakat, termasuk
agama yang dogmatis. Mereka mencurigai segala institusi yang mengklaim punya
segala jawaban. Mereka juga tidak serta-merta meyakini pembicaraan yang berada
di luar lingkup pemikiran dan
pengalaman mereka. Mereka memiliki sikap yang amat relatif tentang kebenaran.
Tidak ada kebenaran objektif dan dogmatis. Kebenaran selalu “kebenaran
menurut siapa”. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, lahir generasi
milenial yang memiliki karakter yang khas. Generasi ini mahir dengan teknologi
informasi seperti facebook, twitter, instagram, SMS, WA, Line, dan berbagai
aplikasi komputer. Beberapa sifat menonjol dari generasi milenial antara lain:
bebas mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya secara spontan, tanpa rasa
takut dengan siapa pun dan level apa pun melalui jaringan internet; cenderung
toleran dengan perbedaan budaya dan sangat peduli dengan lingkungan;
multitasking yakni dapat melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu yang
bersamaan dan karena itu mereka ingin serba cepat dan langsung, instan, tidak
sabar, dan kurang menghargai proses; cenderung kurang memberi tempat kepada
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komunikasi verbal, bersikap egosentris dan individualis. Untuk generasi ini, iman
menjadi urusan pribadi. Mereka mungkin beragama Kristen tetapi seturut
kebutuhan pribadinya. Mereka mengambil nilai-nilai yang dianggapnya cocok dan
mengabaikan nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan keinginannya. Apa yang
cocok hari ini mungkin tidak cocok lagi esok dan bisa ditinggalkan sesukanya.
Mereka menghayati iman secara fragmentaris, untuk kepentingan hari ini dan
mengabaikan nilai-nilai transendental yang bersifat absolut. Paus Fransiskus,
dalam anjuran apostolik Evangelii Gaudium mengungkapkan bahwa pada masa
ini setiap orang cenderung mereduksi iman dan ajaran Gereja dalam lingkungan
privat dan intim. Dengan penolakan terhadap segala bentuk transedensi,
penghayatan moral melemah, makna dosa personal dan sosial berkurang dan
terjadi relativisme kebenaran iman (Bdk EG 64). Kendati demikian, harus diakui
bahwa ada hal-hal yang positif dari budaya ini. Dalam budaya ini orang memang
cenderung bersifat indiferen terhadap agama atau kebenaran-kebenaran yang
diklaim sebagai objektif dan universal, namun sesungguhnya mereka percaya
pada perwujudan diri pribadi yang terus mencari kebenaran yang otentik, yang
dipandang dapat memberi kepenuhan hidup. Mereka tetap mempunyai pencarian
atau pergulatan religius untuk mencari makna hidup. Mereka akan dengan bebas
menyatakan “keiaan” kepada sesuatu, bila hal itu dipandang layak untuk diterima
dan dimiliki. Pada prinsipnya mereka ingin ikut serta menentukan keselamatan
dan masa depan mereka. Dalam konteks ini, mereka lebih percaya pada
pengalaman pribadi daripada ajaran yang datang dari luar. Penawaran nilai-nilai
dari luar dapat diterima asalkan ditawarkan secara jujur dan otentik serta
diletakkan dalam kerangka relasi personal. Di sini pewartaan mengenai Allah dan
ajaranNya harus terlebih dahulu menyentuh wilayah afeksi dan baru kemudian
daya pikir, harus lebih menekankan kesaksian hidup daripada teori-teori.
2. Dari kedua factor tersebut manakah yang menjadi tantangan terbesar bagi
katekis dalam karya pelayanannya?
Tantangan terbesar justru pada diri katekis itu sendiri. Apakah Katekis
mampu menghadapi situasi internal maupun eksternal tersebut di atas. Situasi
internal menuntut dari seorang Katekis, yang sungguh memiliki spiritualitas dan
komitmen dalam menjawabi panggilannya sebagai katekis. Sementara itu, katekis
juga tidak tergerus arus teknologi yang ditawarkan sehingga tidak kehilangan
kepribadian, arah dan tujuan dari karya pewartaannya.
3. Strategi apa yang harus diterapkan oleh seorang Katekis dalam menghadapi
tantangan tersebut?
Zona pelayanan pastoral katekis zaman sekarang mengikuti arah
perutusanya yakni perutusan ke dalam Gereja (internal) dan perutusan ke dunia
(external). Secara umum ada 2 zona pastoral yang menjadi medan reksa pastoral
zona keagamaan/religious dan zona tata dunia (kemasyarakatan). Katekis harus
memiliki wawasan yang luas mengenai reksa pastoralnya. Karya pastoral tidak
hanya di seputar urusan liturgi dan katekese sakramen, melainkan juga dalam
urusan dunia/masyarakat sebagai garam dan terang bagi dunia. Zona
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keimanan/kegerejaan: Berdasarkan wadah/organaisasi pastoral Gereja, zona reksa
pastoral katekis mencapai/meliputi: Keluarga – KBG – Lingkungan – Paroki –
Dekenat –Keuskupan dan pula berbagai Komunitas Kategorial Kristiani.
Berdasarkan jenis pastoral, maka zona reksa pastoral katekis antara lain meliputi:
Pewartaan Injil (Evangelisasi), ibadah, katekese, pendidikan agama, dll. Zona tata
dunia (masyarakat): Berdasarkan organisasi sosial (Ormas): Kelompok-kelompok
sosial (misalnya LSM, Yayasan, komunitas etnis, dll), Berdasarkan bidang-bidang
pembangunan: Katekis berkecimpung dalam zona pastoral pendidikan, ekonomi,
sosial, budaya, politik, keamanan, lingkungan hidup dan sebagainya. Karena itu,
Strategi yang harus dimiliki adalah:
a) Katekis harus menjadi Gereja yang cerdas, tangguh dan missioner. Cerdas
berarti tahu dan mengenal iamn dan mampu mempertanggungjawabkan; ia
tanggap terhadap situasi baik di dalam maupun di luar gereja, dan tanggap
terhadap perubahan zaman. Tangguh berarti Tidak goyah dalam menghadapi
godaan zaman sampai meninggalkan imannya. Misioner berarti berani untuk
mewartakan Injil dengan kata dan perbuatan; dengan mewatakanpesan kenabian
dalam hidup di tengah masyarakat dan selalu bersikap inklusif.
b) Mejadi katekis yang militan, yakni yang penuh semangat pantang menyerah
dan tegu dalam nilai-nilai kebaikan moral dan imannya.
4. Spiritualitas seperti apakah yang harus dimiliki seorang katekis dalam
melaksanakan tugas pelayanannya di zaman sekarang.
Spiritualitas katekis bersumber pada Yesus Kristus, Tuhan dan Guru kita. Bahwa
spiritualitas yang berpusat pada Kristus mengajak kita untuk terus datang dan
belajar dari Dia. Kita tidak punya semangat hidup lain/spiritulitas lain, selain yang
dimiliki oleh Kristus dan dihayati oleh- Nya. Dia adalah sumber dari segala
keutamaan dan kebenaran hidup. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup bagi kita
(bdk Yoh 14:6). Dia mengajak kita untuk datang kepada-Nya, untuk hidup dan
tinggal bersama Dia dan belajar pada Dia menjadi murid-Nya. Dalam diri katekis
ada panggilan umum dan ada panggilan khusus oleh Roh Kudus yaitu suatu
”karisma khusus yang diakui oleh Gereja” dan diperjelas oleh tugas perutusan
oleh Uskup. Dalam menjalankan tugas panggilannya, katekis secara khusus
bermisi mewartakan Sabda Allah melalui katekese dan pula secara umum bekerjasama dalam pelayanan pastoral atau karya kerasulan apa saja yang berguna untuk
membangun Kerajaan Allah. Itulah yang menjadi alasan Kongregasi Evangelisasi
kepada Bangsa-Bangsa atau Congregation forEvangelization of People (CEP)
menekankan nilai dan kekhususan panggilan sebagai katekis. Untuk itu, ”setiap
katekis harus berusaha menemukan, menangkap secara jelas dan memupuk
panggilannya yang khusus ini” (Komisi Kateketik KWI, hlm.7).
5. Sosok Katekis seperti apa yang diharapkan untuk zaman sekarang.
Berdasarkan karakteristik katekese sekarang ini, maka Katekis yang diharapkan
adalah agen pastoral yang dapat mengedepankan prinsip kebebasan, kesukarelaan
dan keibuan Gereja dalam tugas dan pengabdiannya. Di sini peran katekis adalah
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sebagai saksi, teman seperjalanan, bentara Sabda, dan pembangun komunitas.
Sebagai saksi Dia tidak terutama berbicara banyak tentang Tuhan tetapi
membiarkan Tuhan banyak berbicara melalui kesaksian hidupnya. Sebagai teman
seperjalan, katekis selalu mau ada di samping orang muda, anak-anak, remaja dan
orang dewasa yang mau dilayaninya, sebagaimana Kristus berjalan di samping
kedua murid Emaus. Sebagai bentara Sabda, seorang katekis dipanggil untuk
mewartakan Sabda dan tahu menginterpretasi dalam terang Firman Tuhan
pengalaman manusiawi orang-orang masa kini(Bdk. CT 20). Untuk menjalankan
peran-peran tersebut sangatlah dibutuhkan katekis yang berkarakter. Karakter
sering diidentikan dengan personalitas atau kepribadian. Karakter juga sering
dikaitkan dengan pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku moral yang
berarti bahwa orang yang berkarakter adalah orang yang mengetahui hal yang
baik, menginginkan hal yang baik, dan melakukan hal yang baik. Secara
sederhana karakter berarti keteguhan batin yang dikembangkan secara sadar, yang
berurat akar dalam diri seseorang, dan yang menjadi energinya dalam bertindak
sehari-hari demi mencapai tujuan nilai-nilai moral yang tinggi. Di sini karakter
berkaitan dengan masalah hati – bagian dalam dan bukan bagian luar manusia.
Karakter adalah roh, semangat yang terungkap dalam tindakan dan kehidupan
sehari-hari. Katekis yang berkarakter adalah katekis yang memiliki keteguhan
batin, memiliki keyakinan yang mendalam, yang berurat akar dalam dirinya dan
menjadi roh atau kekuatan internal dalam bertindak sehari-hari untuk mencapai
tujuan nilai-nilai moral yang tinggi. Dari segi etis-spiritual, katekis yang
berkarakter memiliki iman yang mempribadi, (Bdk. GC 10) yang terungkap dalam
penghayatan keutamaan-keutamaan penting sebagai katekis yakni kesiapsediaan,
totalitas, cura personalis, kerja keras dan mutu, sense of belonging, kerendahan
hati, bijaksana, memperjuangkan kebenaran, mudah bersyukur, dan
berpengharapan, melayani karena Kristus, memiliki motivasi Pelayan: tau
bersyukur, mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah, memiliki relasi
yang akrab dengan Kristus sebagai sumber kekuatan, Kristus menjadi model;
Hubungan antar sesame manusia: rukun, damai, kesederhanaan, persekutuan;
Pemberian diri kepada orang lain, menimbah Rahmat Ekaristi dalam melayani.
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Hasil Wawancara II
Responden: Ibu Katarina Winarti
Staff Komkat KWI Jakarta
Jumat 5 April 2019

1. Faktor apa yang menjadi tantangan katekis dalam pelayanan di zaman
sekarang baik secara internal ataupun eksternal? Yang menjadi tantangan bagi
katekis secara internal di zaman sekarang menurut saya kurang adanya
dukungan dan perhatian khusus oleh pastor paroki maupun umat setempat. Ini
fakta terjadi yang mana kehidupan finansial dari katekis kurang di perhatikan
oleh pastor paroki padahal para katekis sudah menjalankan tugas pelayanan
mereka kepada umat, ini membuat para katekis hidupnya tidak sejahtera dan
berusaha mencari pekerjaan lain yang mampu menjamin serta memenuhi
kebutuhan mereka. Untuk para umat yang sibuk dengan pekerjaan mereka
apalagi hidup di kota besar kebanyakan umat sibuk dengan diri sendiri dan
ketika ada kegiatan doa ataupun kegiatan gereja lainnya tidak semua umat
terlibat sehingga membuat katekis harus kesusahan membagi waktu, padahal
katekis sudah menyiapkan materi untuk kegiatan tapi keikutsertaan umat
sangat mengecewakan. Untuk tantangan katekis secara eksternal dapat dilihat
dari perkembangan zaman yang begitu pesat membuat para katekis juga harus
hidup seiring dengan perkembangan zaman saat ini. Seorang katekis harus
mampu mengaktualisasikan materi dalam pendampingan kepada umat baik itu
umat yang masih anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia dengan
metodologi atau cara yang baru yang sesuai dengan umat zaman sekarang.
Dapat dilihat untuk saat ini alat elektronik dan komunikasi begitu cangih
bagaimana seorang katekis dapat memanfaatkannya di dalam pelayanan.
2. Dari kedua faktor tersebut manakah yang menjadi tantangan terbesar bagi
katekis dalam karya pelayanannya? Yang menjadi tantangan terbesar bagi
katekis adalah secara internal yaitu kurang adanya dukungan dan perhatian
khusus oleh pastor paroki maupun umat setempat. Dengan tidak adanya
dukungan dari pastor paroki maupun umat setempat membuat para katekis
merasa bahwa tugas pelayanan yang mereka lakukan hanya sia-sia dan tidak
mendapat penghargaan dari pastor paroki maupun oleh umat. permasalahan
seperti ini membuat katekis merasa tidak dihargai dan dibutuhkan sehingga
membuat para katekis mencari jalan pintas yaitu mencari pekerjaan lain yang
bagi mereka dapat dihargai dan mendapat penghasilan yang mensejahterakan
hidup mereka dan keluarga.
3. Strategi apa yang harus di terapkan seorang katekis dalam menghadapi
tantangan tersebut? Strategi yang diterapkan seorang katekis dalam
menghadapi tantangan ini adalah yang pertama-tama seorang katekis harus
benar-benar mengasa iman yang mereka miliki dan dari iman seorang katekis
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juga harus memiliki pengharapan yang kokoh akan karya pelayanan dan
jangan pernah membiarkan diri untuk terjerumus akan hal-hal duniawi yang
hanya sementara tetapi bagaimana seorang katekis harus memiliki komitmen
yang kuat dalam melaksanakan karya pelayanannya di tengah dunia yang
modern ini.
4. Sosok katekis seperti apakah yang di harapkan umat zaman sekarang? Seorang
katekis profesional yang mana kehidupan rohaninya bagus, memiliki
pengetahuan yang luas, memiliki keterampilan yang baik, mempunyai
komitmen yang tinggi dalam melaksanakan karya pelayanannya serta
memiliki pribadi yang selalu ingin belajar serta mau mengusahakan,
memanfaatkan dan menggunakan media komunikasi yang sesuai dan memadai
dengan bijaksana.
5. Keterampilan apa saja yg harus dimiliki seorang katekis? Keterampilan dalam
hidup rohani dimana seorang katekis harus benar-benar mengasa imannya
sehingga tidak mudah terjerumus dalam tawaran-tawaran dunia yang
mengiurkan.
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Hasil Wawancara III
Responden: Bapak Daniel Boli Kotan, S.Pd.,MM
Staff Komkat KWI Jakarta, Editor dan penulis buku pendidikan Agama Katolik di
sekolah Dasar, Menengah serta Perguruan Tinggi
Senin 8 April 2019

1. Faktor apa yang menjadi tantangan katekis dalam pelayanan di zaman
sekarang baik secara internal ataupun eksternal? Tantangan yang sangat nyata
sekarang khususnya secara internal adalah kurangnya perhatian dari induk
atau dalam gereja katolik para Hirarki kepada katekis yang mana kebutuhan
para katekis tidak mendapat perhatian khusus sehingga para katekis harus
berjuang sendiri di dalam karya pelayanan mereka. Di indonesia sekarang
pada umumnya para katekis profesional tidak di angkat untuk di tempatkan di
keuskupan ataupun di paroki dan hampir semua keuskupan tidak merekrut
tenaga-tenaga katekis profesionl sehingga apabila ada pengrekrutan PNS
kebanyakan para katekis profesional akan berlomba-lomba untuk
mendaftarkan diri sebagai PNS karena kehidupan mereka lebih terjamin
karena di tanggung oleh pemerintah. Dari permasalahan ini di lapangan para
katekis yang sudah berstatus PNS mereka tidak lagi menghiraukan tugas
utama mereka sebagai seorang katekis di lingkungan tempat tinggal mereka
karena mereka merasa bahwa gaji yang mereka terima bukan dari gereja
melainkan dari pemerintah sehingga membuat para Katekis profesional yang
sudah berstatus PNS ini menjadi masabodoh dan menjauhkan diri dari
kegiatan gereja dan ini merupakan fakta yang di dapatkan dari hasil diskusi
saya bersama para katekis. Tantangan secara eksternal yang mana kehidupan
sekarang yang sudah modern membuat orang menjadi materialisme yang
mana membuat orang mencari sesuatu yang lebih yang bisa menyenangkan
diri mereka sendiri. Kalau menjadi seorang guru agama honorer apalagi
seorang katekis sangat tidak menjamin kehidupan bila dilihat dari segi
ekonomi. Nb: Tidak semua guru agama atau katekis seperti itu.
2. Dari kedua faktor tersebut manakah yang menjadi tantangan terbesar bagi
katekis dalam karya pelayanannya? Yang menjadi tantangan terbesar adalah
tantangan eksternal yang mana kurang adanya dukungan dari gereja sendiri
sehingga membuat semangat para katekis kendor dalam melakukan pelayanan.
Padahal pada kenyataannya ada beberapa katekis yang benar benar semangat
melaksanakan tugas pelayanan. Ini tidak hanya asumsi tetapi dari pengelaman
perjumpaan saya bersama para katekis yang mana mereka mengeluhkan hal
ini.
3. Strategi apa yang harus di terapkan seorang katekis dalam menghadapi
tantangan tersebut? Strategi yang harus diterapkan seorang katekis yaitu
seharusnya dari bangku pendidikan sudah harus di berikan pendidikan
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spiritualitas misalnya spiritualitas pelayanan yang mana apabila spiritualitas
seorang katekis baik maka ia akan melayani dengan hati meskipun harus
berhadapan dengan berbagai tantangan karena seorang katekis sudah benarbenar menghayati tugas pelayanannya.
4. Sosok katekis seperti apakah yang di harapkan umat zaman sekarang? Seorang
katekis harus hidup seiring dengan perkembangan zaman misalnya dikaitkan
dengan perkembangan ilmu komunikasi, teknologi yang mana seorang katekis
tidak boleh ketinggalan zaman. Seorang katekis harus masuk dalam zaman
modern ini dan memanfaatkan sarana yang ada untuk pengajarannya. Jangan
sampai seorang katekis ketinggalan zaman dan menggunakan metode lama
untuk pengajarannya padahal anak-anak ataupun umat sekarang memiliki
tuntutan berbeda yang kita kenal anak-anak milenial, bapak atau ibu milenial.
Umat jaman sekarang memiliki karakter yang berbeda seiring dengan
perkembangan zaman semingga seorang katekis harus benar-benar menahami
karakter atau sifat umat zaman sekarang sehingga dalam pengajarannya dapat
menggunakan pendekatan, metodelogi sesuai dengan zaman sekarang. Seperti
pesan dari Paus Fransiskus kita harus hidup sesuai dengan perkembangan
zaman dari berani keluar dari zona nyaman kita.
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Hasil Wawancara IV
Responden: Adrianus Reza Hartanto
Katekis Gereja Katolik Keluarga Kudus Pasar minggu Jakarta selatan
Kamis 11 April 2019

1. Faktor apa yang menjadi tantangan katekis dalam pelayanan di zaman
sekarang baik secara internal ataupun eksternal? Ketika saya memutuskan
untuk menjadi seorang katekis pastilah banyak hal ataupun sesuatu yang akan
menjadi sebuah tantangan, kalau berbicara tantangan secara internal saya
merasa kadang kurangnya pembinaan dari gereja ataupun romo secara berkala
yang saya maksud di sini misalnya terus adanya sebuah diklat atau pendidikan
dan pelatihan untuk seorang katekis agar lebih mendalami serta matang dalam
menyambung lidah Tuhan kepada umat atau kelompok binaan di masyarakat,
serta kurangnya transportasi yang membuat saya sebagai seorang katekis
berusaha mencari tambahan dari luar dan hal ini membuat kurang
maksimalnya untuk langsung ke lapangan dan melakukan bimbingan serta
kegiatan untuk umat setempat. Kalau saya berbicara dari eksternal memang
ada beberapa faktor yang menjadi sebuah tantangan seperti halnya minat
orang muda katolik sendiri yang sangat minim untuk mengikuti sebuah
kegiatan hal ini yang selalu membuat saya harus ekstra keras untuk langsung
melakukan pendekatan secara emosional. Hal ini disebabkan karena lebih
banyak sesuatu menyenangkan selain kegiatan berdoa meraka seakan sibuk
dengan dunia digital ataupun elektronik. Saya pribadi disini harus benar-benar
mengikuti perkembangan zaman untuk menyajikan sesuatu yang menarik
minat orang muda katolik agar termotivasi mengikuti kegiatan keagamaan
baik di gereja maupun di lingkungan tempat tinggal.
2. Dari kedua faktor tersebut manakah yang menjadi tantangan terbesar bagi
katekis dalam karya pelayanannya? Faktor internal merupakan masalah
terbesar yang saya hadapi karena dari paroki ataupun gereja tidak
memaksimalkan untuk memperhatikan katekis sendiri bahkan untuk
keberlangsungan hidup bersama keluarga, hal ini yang membuat saya lebih
banyak mengikuti kegiatan atau kerjaan luar yang lebih mampu untuk
mensejahterakan saya, saya pribadi tidak minta honor besar tapi paling tidak
adanya perhatian lebih terhadap seorang katekis agar karya pelayanan katekis
lebih dihargai yang dapat memicu sebuah motivasi besar lagi dalam
melakukan karya-karya selanjutnya untuk umat.
3. Strategi apa yang harus di terapkan seorang katekis dalam menghadapi
tantangan tersebut? Berbicara strategi yang saya lakukan adanya untuk
meningkatkan kompetensi bisa melalui pertemuan dan mengikuti orientasi
ataupun workshop pendidikan dan pelatihan. Serta juga meningkatkan mutu
materi yang akan di sampaikan ke kelompok binaan bisa melalui diskusi
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dengan tokoh masyarakat setempat atau paroki maupun gereja. Memperluas
jaringan sektoral juga dengan mayarakat binaan serta organisasi yang ada di
lingkungan tersebut sehingga terciptanya komunikasi yang lebih efektif dan
menumbuhkan minat kuat motivasi tinggi agar kelompok binaan aktif
mengikuti kegiatan doa. Saya pribadi juga harus konsisten mempunyai
komitmen yang jelas dan sungguh-sungguh serta ikhlas untuk menyerahkan
diri untuk Tuhan dan Umat.
4. Sosok katekis seperti apakah yang di harapkan umat zaman sekarang? Sosok
katekis yang diharapkan zaman sekarang adalah seorang katekis yang
profesional, berpengalaman, rendah hati, dapat menjadi teladan bagi umat
yang dilayani serta harus modern artinya mengikuti perkembangan zaman
terkhusus sekarang masyarakat kita disibukkan dengan banyaknya media
sosial jadi seorang katekis mampu mengenal lebih jauh dunia modern. Selain
itu, seorang katekis harus mempunya interpersonal skill yang bagus ini
merupakan suatu bekal yang luar biasa untuk berkarya artinya katekis itu
harus kreatif dalam menghadapi masyarakat yang mempunyai latar belakang
berbeda, mulai bagaiman interaksi sosial yang baik sampai bagaimana
mengambil hati masyarakat agar katekis bisa memberikan bimbingan dengan
baik. Serta juga mempunyai pengetahuan yang luas dalam hal apapun agar
bisa secara cepat bersosialisasi dengan umat yang di layani.
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Hasil Wawancara V
Responden: Rm. DR. Agustinus Manfred Habur, Pr
Sekertaris Keuskupan Ruteng Flores Timur
Kamis 25 April 2019

1. Faktor apa yang menjadi tantangan katekis dalam pelayanan di zaman
sekarangbaik secara internal maupun eksternal?


Tantangan internal:
Ketika menyebut tantangan internal, saya langsung membayangkan
tntangan internal Gereja sendiri dalam karya pewartaan. Ada beberapa tantangan
menurut saya. Pertama, Gereja cenderung administratif. Hal itu lahir dari cara
pikir bahwa tugas Gereja hanyalah mempertahankan dan memelihara warisan
iman yang sudah diterimanya dari para Rasul. Orang-orang yang sudah dibaptis
perlu dijaga dan pewartaan terutama berurusan dengan pengajaran tentang ajaranajaran resmi Gereja. Kedua, ritualisme dan klerikalisme. Gereja yang cenderung
administratif sering jatuh dalam ritualisme dan klerikalisme. Perhatian terlalu
menekankan acara ibadah yang seringkali dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.
“Altar terpisah dari pasar”. Gereja lalu bergantung pada imam, dan peran awam
dinomorduakan. Katekis pada gilirannya kurang berbangga dengan tugasnya, dan
ikutan memelihara ritualisme ini. Ketiga, pastoral fragmentaris. Gereja yang
administratif pada gilirannya bersifat fragmentaris. Pelayanan gereja berjalan
sendiri-sendiri. Tugas kerygma, diakonia, koinonia, liturgia, martyria berjalan
sendiri-sendiri. Kerja sama antar petugas pastoral juga kurang solid, mereka
cederung terjebak ego sektoral, dan ujung-ujungnya yang disalahkan adalah
katekis. Ketika ada yang ada yang meninggalkan keyakinan kristennya, yang
dituduh kurang menjalankan tugas adalah katekis, karena mereka tidak
menjalankan tugas pewartaannya dengan baik. Pada hal kita tahu tanggung jawab
pelayanan dalam Gereja adalah tanggung jawab semua orang.
 Tantngan eksternal
Dalam pertemuan pengurus inti komkat KWI baru-baru ini di Kelender
Jakarta, saya kemukakan bahwa tantangan eksternal yang paling besar sekarang
ini adalah budaya postmodern yang dilipatgandakan oleh perkembangan industri
digital, sehingga disebut juga sebagai era digital. Lahir generasi postmodern yang
sering disebut juga generasi milenial. Generasi ini mengedepankan relativisme
dan kebenaran subjektif. Dalam kehidupan religius, generasi ini bersikap curiga
terhadap segala bentuk otoritas dalam masyarakat, termasuk agama yang
dogmatis. “Mereka mencurigai segala institusi yang mengklaim punya segala
jawaban”. Mereka juga tidak serta- merta meyakini pembicaraan yang berada di
luar lingkup pemikiran dan pengalaman mereka. Mereka memiliki sikap yang
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amat relatif tentang kebenaran. Tidak ada kebenaran objektif dan dogmatis.
Kebenaran selalu “kebenaran menurut siapa”. Generasi milenial ini memiliki
semacam“kegandrungan” terhadap agama. Akan tetapi agama yang dimaksud
bukanlah agama-agama institusional-konvensional, melainkan agama yang
berpusat pada kepentingan subjektif. Muncul sekte-sekte yang meyakini Allah
yang personal yang menjawabi kebutuhan konkrit manusia terutama yang
berkaitan dengan kebutuhan afektif seorang individu. Orang-orang muda
menyukai perkumpulan rohani yang penuh dengan musik, kelompok doa yang
menawarkan kesembuhan fisik dan psikis, serta organisasi rohani yang
menawarkan tenaga dalam. Generasi ini cendrung mereduksi agama sebagai
barang produksi yang “sekali pake bisa dibuang”. Generasi ini tidak bisa
memegang komitmen yang bertahan lama. Ciri khas generasi ini adalah
antusiasme “terhadap nilai-nilai pergaulan baru, aktual, yang relevan untuk
direguk dalam kehidupan masa kini. Apa yang bernilai dalam hal ini bukan lagi
tradisi dari masa lampau dan yang layak disimpan, melainkan konsumsi dari masa
kini, yang layak untuk dihabiskan, dinikmati, dan diganti lagi dengan nilai-nilai
baru yang segera muncul. Generasi ini praktis menyukai yang sedang “ngepop”
dan “ngetrend”. Mereka tertarik pada hal-hal praktis dan menyenangkan (mental
pragmatisme dan hedonisme) dan kurang berminat terhadap hal-hal yang
transenden. Bahkan mereka menganggap manusia sama dengan Allah dan yang
dipentingkan adalah cara berpikir positif. Mereka lalu menjadi masa bodoh dan
acuh tak acuh terhadap nilai-nilai transendental yang ditawarkan oleh agamaagama konvesnional termasuk yang diwartakan oleh kekristenan. Dalam kultur
seperti ini terjadi privatisasi iman. Iman menjadi urusan pribadi. Orang mungkin
beragama Kristen tetapi seturut kebutuhan pribadinya. Orang mengambil nilainilai yang dianggapnya cocok dan mengabaikan nilai-nilai lain yang tidak sesuai
dengan keinginannya. Apa yang cocok hari ini mungkin tidak cocok lagi esok dan
bisa ditinggalkan sesukanya. Orang menghayati iman secara fragmentaris, untuk
kepentingan hari ini dan mengabaikan nilai-nilai transendental yang bersifat
absolut. Mereka cenderung mereduksi iman dan ajaran Gereja dalam lingkungan
privat dan intim. Dengan penolakan terhadap segala bentuk transedensi,
penghayatan moral melemah, makna dosa personal dan sosial berkurang dan
terjadi relativisme kebenaran iman.
2. Dari kedua faktor tersebut manakah yang menjadi tantangan terbesar bagi
katekis dalam karya pelayanannya? Menurut saya, kedua faktor yang saya sebut di
atas sama-sama menjadi tantangan besar bagi katekis dalam pelayanannya. Perlu
perubahan cara pikir dan cara kerja internal untuk menghadapi tantangan budaya
baru yang dapat menggerus iman umat sekarang ini.
3. Strategi apa yang harus di terapkan oleh seorang katekis dalam menghadapi
tantangan tersebut? Menyangkut strategi, pewartaan di zaman ini, searah dengan
pastoral Paus Fransiskus, harus mengedepankan pewartaan “pintu terbuka”.
Pewartaan (katekese, pendidikan agama, dll) dan pastoral yang dilakukan oleh
katekis tidak hanya bersifat administratif dan meneruskan ajaran Gereja. Katekis
perlu keluar dari kecenderungan admnistratif dan penerusan ajaran, dari
kecenderungan ritualistik, dan perlu mendekati generasi milenial ini dengan
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semangat berdialog dan saling mendengarkan. Pewartaan di jaman ini hendaknya
ditawarkan secara jujur dan otentik dalam semangat kerendahan hati dan dialog
antar pribadi. Pewartaan dan pastoral yang demikian mengandaikan tiga hal,
yakni: kebebasan, kesukarelaan, dan “keibuan” Gereja. Kebebasan berarti bahwa
orang harus dimungkinkan untuk menerima pewartaan, perayaan dan pelayanan
Injil secara bebas tanpa merasa terpaksa. Dia menerimanya karena dia
mengimaninya dan secara bebas dan bertanggung jawab menyatakan “keiaan”
total terhadap warta suka cita Injil. Kesukarelaan berarti bahwa pewartaan dan
pastoral Gereja harus menghormati sistem nilai personal setiap pribadi dan tidak
memaksakan sistem nilai kristiani sebagai sesuatu yang wajib diterima karena
bersifat objektif dan universal. Pastoral masa kini tidak terutama mencemaskan
institusi, dogma dan ajaran Gereja. Kecemasan utama adalah pribadi manusia
yang harus dibimbing untuk memperoleh kepenuhan hidup di dalam Kristus. Paus
Fransiskus dengan tandas mengatakan bahwa awal mula kekristenan bukanlah
dogma, rumusan etik, atau institusi melainkan sebuah kejadian (evento) dan
kejadian itu adalah seorang pribadi yakni Yesus dari Nazaret (Bdk. EG 7). Di sini
pastoral dan pewartaan Gereja kiranya ditawarkan dengan rendah hati dan
memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menerimanya secara sukarela dan
dengan sukarela pula menjadi saksi injil di tengah dunia. Di sini yang
dikedepankan bukanlah pendekatan-pendekatan kekuasaan melainkan pendekatan
“kelemahan” Injili. “Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam
kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna” (2 Kor,12:9). Keibuan Gereja
mengacu pada pewartaan dan pastoral yang tidak hanya menekankan penerusan
informasi tentang kebenaran-kebenaran Injili. Pewartaan dan pastoral Gereja
harus merupakan seluruh cara hidup komunitas Gereja untuk menyaksikan Injil
dalam kehidupan konkrit setiap hari (Bdk. EG 21). Dia mengutamakan
persahabatan daripada pengajaran dan nasihat, lebih mengutamakan kesaksian
hidup daripada kata-kata, lebih mengutamakan jalan bersama-sama dari pada
sikap mengawasi.
Metode pewartaan, terutama katekese, di masa kini hendaknya
menekankan pendekatan eksperiensial. Katekese terutama dipahami sebagai
“tindakan kenabian yang menerangi dan menafsirkan hidup dan sejarah umat
manusia.” Di sini katekese dipandang sebagai “proses penerangan atas eksistensi
manusia sebagai campur tangan Allah, dalam mana misteri Yesus Kristus
disaksikan dalam bentuk pewartaan sabda dengan tujuan untuk memperdalam dan
mendewasakan iman dan untuk membimbing umat mengaktualisasikan iman
dalam hidup sehari-hari”. Proses katekese eksperiensial mengikuti alur sebagai
berikut: menghargai pengalaman manusia, menemukan makna religius
pengalaman manusiawi, membimbing ke arah perjumpaaan pribadi dengan
Krsitus yang memberikan kepenuhan hidup, dan merasakan panggilan untuk
terlibat dalam pembangunan Kerajaan Allah di tengah dunia.
Menghargai pengalaman manusia berarti bahwa dalam
orang-orang ditolong agar dengan penuh cinta, keberanian,
mendalami pengalaman manusiawinya. Langkah ini merupakan
dalam pertumbuhan menuju kematangan pribadi karena orang
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mengungkapkan dan memberi makna terhadap setiap peristiwa hidupnya.
Penekanan dalam proses ini adalah pada pencarian makna dan pada kemampuan
untuk untuk mengarahkan diri pada hal-hal yang indah, baik, dan benar. Proses ini
menempatkan seseorang sebagai tokoh utama kehidupannya, percaya kepada
dirinya sendiri, dan melihat hidup sebagai sebuah panggilan yang menuntut
darinya kemampuan untuk menganalisis, memilih dalam sekian banyak
kemungkinan, serta mengarahkan hidupnya kepada kepenuhan. Menemukan
makna religius pengalaman manusiawi berarti berusaha menemukan suara yang
menyapa hidup manusia dalam keseharian. Proses penemuan dimaksud
merupakan usaha sadar untuk mengenal dan mendengar dengan hati sapaan dari
yang “transenden” yang datang melalui pengalaman manusia. Itulah sebetulnya
yang sering disebut sebagai dimensi religius kehidupan. Tak dapat dipungkiri
bahwa Allah sesungguhnya berbicara kepada manusia antara lain melalui
pengalaman hidup keseharian. Adalah tugas pewarta (katekis) untuk membantu
pribadi-pribadi merasakan sentuhan Allah dan mendengarkan panggilannya dalam
keseharian mereka. Tentu di sini tetap digarisbawahi rencana dan pencarian
manusia akan makna kehidupan, akan tetapi dalam perspektif kristen diyakini
bahwa pencarian tersebut sebetulnya adalah sebuah jawaban terhadap panggilan
Allah yang senantiasa mau terlibat denga n kehidupan manusia. Sebelum manusia
mencari Allah, Allah telah lebih dahulu mencari manusia. Membimbing ke arah
perjumpaaan pribadi dengan Krsitus yang memberikan kepenuhan hidup berarti
mengarahkan pencarian religius kehidupan kepada perjumpaan dengan Kristus;
dengan Injil kabar gembira dan dengan kekayaan tradisi Gereja yang
menghadirkan wajah Kristus di dunia. Di sini dapat diwujudkan proses
perjumpaan dengan Kristus yang hidup dalam bimbingan seluruh jemaat beriman.
Tentu proses ini berjalan secara bertahap. Seorang individu menerima Yesus
Kristus sebagai pribadi yang memperluas horison kehidupan dan sebagai mutiara
yang berharga yang menjadi kepenuhan hidupnya. Dia menerima Kristus sebagai
pribadi yang datang dari Allah, yang ingin terlibat dengan hidupnya. Kepada
Kristus inilah ia dapat mempercayakan dirinya. Kristus secara perlahan menjadi
pusat, dalam mana ia mengorganisir kepribadian, tingkah laku, dan cara
berpikirnya. Proses ini merupakan inisiasi ke dalam kehidupan kristiani dengan
seluruh dimensinya: doa, liturgi, persekutuan, dan pelayanan diakonia. Di sini
individu akan mengalami Gereja sebagai komunitas, tempat dia bertumbuh dan
berkembang di dalam Krsitus. Proses katekese dalam pendekatan eksperiensial
seperti yang dijelaskan di atas membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan terutama
cinta dan perhatian. Proses itu tentu perlu didampingi oleh agen pastoral atau
katekis-katekis yang memiliki spiritualitas yang mumpuni.
4. Spiritualitas seperti apakah yang harus dimiliki oleh seorang katekis
dalammelaksanakan tugas pelayanannya di zaman sekarang? Secara spiritual,
katekis jaman sekarang hendaknya memiliki iman yang mempribadi, (Bdk. GC
10) yang terungkap dalam penghayatan keutamaan-keutamaan penting sebagai
katekis yakni kesiapsediaan, totalitas, curapersonalis, kerja keras dan mutu, sense
of belonging, kerendahan hati, bijaksana, memperjuangkan kebenaran, mudah
bersyukur, dan berpengharapan. Siap sedia berarti seorang katekis mengatakan

[15]

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

“Ya saya mau” untuk menjalankan tugas dan konsekuensinya dia mau melibatkan
diri seutuhnya dalam tugas yang dipercayakan kepadanya, dan tugas itu dipandang
sebagai perutusan Tuhan sendiri, baik atau tidak baik situasinya. Totalitas berarti
seorang katekis mau dan mebiarkan Roh Allah secara total bekerja melalui dan di
dalam dirinya. Juga berarti kemauan untuk mengerahkan seluruh potensi dan
talenta dalam melaksanakan tugas yang diemban. Dalam totalitas ada penyerahan
diri seutuhnya dan perjuangan diri sepenuhnya. Kata lainya: komitmen. Dia
terarah pertama-tama bukan pada tugas tetapi kepada komunitas yang dilayani.
Cura Personalis berkaitan dengan keterampilan mempraktikkan cinta kasih dalam
relasi hati antar pribadi.
Seorang katekis hendaknya sanggup memberikan hatinya secara pribadi
kepada pribadi-pribadi yang dilayaninya. Dia ibarat seorang gembala, “mengenal
domba-dombanya dan domba-dombanya mengenalnya”. Kerja keras dan mutu
mengindikasikan kemauan untuk mencurahkan tenaga dan waktu. Mutu
mengindikasikan kemauan untuk memberikan semua kemampuan dan potensi
diri. Katekis yang berkarakter biasanya tidak setengah-setengah. Ia mencurahkan
tenaga, waktu, talenta, dan kemampuanya untuk tugas dan panggilannya. Dia
melihat karyanya sebagai keikutsertaan dalam karya Allah demi keselamatan
manusia seluruhnya. Di sini tentunya setiap pekerja patut mendapat upahnya.
Sense of Belonging mengalir dari rasa tanggung jawab atas hidup dan masa depan
dari umat yang dilayaninya. Dia merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap
orang-orang yang dipercayakan pada karya pelayanannya. Dia memberikan
dirinya bagi mereka. Baginya hidup adalah mengikuti ajakan Yesus: “Setiap orang
yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan
mengikuti Aku” (Mat 16:24). Kerendah hati merupakan perpaduan antara sikap
hati yang menempatkan orang lain lebih dari dirinya sendiri, sekaligus tindakan
turun tangan untuk melayani. Ini juga berarti siap menjadi orang nomor dua atau
orang di balik layar, atau orang yang berbuat, tetapi siap untuk tidak
diperhitungkan peranannya. “Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang
ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami adalah hamba-hamba yang
tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan” (Luk.
17,10). Katekis yang bijaksana berarti menjadi terlatih untuk melihat ke dalam,
memperhatikan kesempurnaan batin, menata gerak-gerik suara hati.
Transformasi sosial hanya mungkin kalau dimulai dari dalam diri setiap
individu, yaitu melalui transformasi internal – transformasi batin. Seorang yang
bijaksana peduli harta rohani tentu tidak mengabaikan harta jasmani. Katekis
berkarakter hendaknya bijaksana, menjadi filsuf kehidupan yang selain
mengajarkan pengetahuan dan keterampilan, juga mengajarkan kehidupan kepada
orang yang dilayaninya (Bdk. CT 76). Memperjuangkan kebenaran berarti
mengalahkan diri sendiri dengan segala betuk keinginan dan egoisme. Keutamaan
ini membantu katekis untuk memenangkan Allah dan kehendak kebenaranNya
bagi dirinya dan bagi sesama yang dilayani (Bdk CT 78). Panggilan seorang
katekis adalah menularkan energi positif, yakni keberanian memperjuangkan
kebenaran ini kepada saudara-saudaranya. Termasuk di sini kemampuan untuk
memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah. Mudah bersyukur adalah
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keutamaan anak kecil, yang disebut Yesus sebagai yang empunya kerajaan Allah.
Anak kecil itu mudah kagum dan bersamaan dengannya ia pun mudah bersyukur.
Seorang katekis kiranya selalu bersyukur atas karunia hidup dan panggilannya.
Berpengharapan berarti keyakinan bahwa di dalam kelemahan dan kerapuhan
manusiawi Allah tetap berkarya mendidik umatnya. Katekis yang berkarakter
yakin bahwa Allah akan menyempurnakan apa yang kurang pada dirinya. “Do
your best, and let God do the rest.” Katekis tidak lekas lekas putus asa (Bdk
EG74). Allah sendiri pasti menjamin kelangsungan hidup dan segala hal baik di
dalam kehidupan ini.
5. Sosok katekis seperti apakah yang diharapkan umat zaman sekarang?
Sosok katekis yang dibutuhkan zaman sekarang adalah katekis sebagai
saksi, teman seperjalanan, bentara Sabda, dan pembangun komunitas.Sebagai
saksi Dia tidak terutama berbicara banyak tentang Tuhan tetapi membiarkan
Tuhan banyak berbicara melalui kesaksian hidupnya. Karyanya melibatkan
keseluruhan dirinya. Sebelum Dia mengajarkan Sabda Allah, Dia harus
memilikinya sendiri dan hidup sesuai dengan Sabda-Nya. Kebenaran hidupnya
meneguhkan pesan yang dia ajarkan. Adalah sesuatu yang menyedihkan, jika
katekis tidak &quot;melaksanakan apa yang mereka ajarkan&quot; dan
mewartakan Tuhan yang diketahui secara teoritis, tetapi yang dengan-Nya dia
tidak mempunyai kontak sama sekali (Bdk. GC 8-10). Sebagai teman seperjalan,
katekis selalu mau ada di samping orang muda, anak- anak, remaja dan orang
dewasa yang mau dilayaninya, sebagaimana Kristus berjalan di samping kedua
murid Emaus. Dia mau mendengarkan dan mencari bersama mereka sapaan Allah
dalam pergumulan hidup sehari-hari dan memberanikan mereka untuk berjumpa
secara personal dengan Kristus yang diwartakan Gereja. Sebagai bentara Sabda,
seorang katekis dipanggil untuk mewartakan Sabda dan tahu menginterpretasi
dalam terang Firman Tuhan pengalaman manusiawi orang-orang masa kini. Dia
sungguh tahu bahwa pusat seluruh pencarian manusia adalah Kristus sendiri yang
adalah jalan, kebenaran dan hidup (Yoh 14,6).
Dalam hal ini, pendekatan eksperiensial dalam katekese sama sekali tidak
mengabaikan pengetahuan seorang katekis tentang pokok-pokok iman kristen. Dia
kiranya tetap memiliki penguasaan yang tepat tentang isi iman kristiani yang
harus diwartakan dengan lantang kepada semua orang. Sebagai pembangun
komunitas, dia adalah bagian integral dari komunitas umat Allah di mana ia
hidup, entah itu di kelompok basis, di paroki, ataupun di sekolah. Di sana dia
hendaknya menjadi animator untuk menyemangati semua orang agar
menggunakan talentanya demi pembangunan tubuh mistik Kristus yakni Gereja.
Dia kiranya mampu mendorong jemaat untuk mewujudkan kebenaran dalam
cintakasih dan mempraktekkan berbagai karisma demi kebaikan bersama.
5. Dalam menghidupi semangat spiritualitas dalam karya pelayanan seorang
katekis harus?
 Siap diutus kemana saja ia ditempatkan
 Memiliki semangat misioner yang tinggi di dalam diri setiap katekis
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Selamu totalitas di dalam melayani dengan mau memberikan dirinya
secara total untuk tetap melayani
6. Apa saja peran katekis dalam karya pelayanan kepada umat
 Mewartakan sabda Allah
Mewartakan sabda Allah merupakan tugas pokok dari seorang katekis
yang dilakukan melalui pelajaran agama (katekese), membagikan
pengalaman hidup dan penghayatan hidup beriman. Dengan
mewartakan sabda melalui katekese katekis secara tidak langsung
membantu setiap pribadi dari umat untuk merasakan sentuhan Allah
dan mendengarkan panggilannya dalam keseharian mereka. Tentu di
sini tetap digarisbawahi rencana dan pencarian manusia akan makna
kehidupan, akan tetapi dalam perspektif kristen diyakini bahwa
pencarian tersebut sebetulnya adalah sebuah jawaban terhadap
panggilan Allah yang senantiasa mau terlibat dengan kehidupan
manusia. Sebelum manusia mencari Allah, Allah telah lebih dahulu
mencari manusia. Membimbing ke arah perjumpaaan pribadi dengan
Krsitus yang memberikan kepenuhan hidup berarti mengarahkan
pencarian religius kehidupan kepada perjumpaan dengan Kristus;
dengan Injil kabar gembira dan dengan kekayaan tradisi Gereja yang
menghadirkan wajah Kristus di dunia. Di sini dapat diwujudkan proses
perjumpaan dengan Kristus yang hidup dalam bimbingan seluruh
jemaat beriman. Tentu proses ini berjalan secara bertahap. Seorang
individu menerima Yesus Kristus sebagai pribadi yang memperluas
horison kehidupan dan sebagai mutiara yang berharga yang menjadi
kepenuhan hidupnya. Dia menerima Kristus sebagai pribadi yang
datang dari Allah, yang ingin terlibat dengan hidupnya.
 Memberi kesaksian
Seorang katekis tidak hanya mengajar katekese kepada umat tetapi
bagaimana seorang katekis juga memberi kesaksian akan pengalaman
imannya. Tujuannya agar umat semakin diteguhkan imannya sehingga
mampu menjadi saksi akan ajaran-Nya. Tujuan pengajaran agama akan
tercapai apabila katekis tidak hanya memberi pengetahuan tetapi juga
memberikan kesaksian hidup yang mereka alami sendiri. Dengan
memberikan kesaksian hidup umat lebih mudah menerima daripada
hanya memberikan ajaran agama. Hendaknya apa yang diajarkan oleh
katekis harus sesuai dengan apa yang dipraktekan dalam kehidupan
katekis sendiri. Pengajaran dan kesaksian hidup merupakan suatu
kesatuan yang harus dipegang teguh oleh semua umat beriman
terkhusus dalam hal ini katekis. Oleh karena itu dibutuhkan
keselarasan antara pengajaran dan praktek hidup yang mana sikap yang
dituntut dari seorang katekis adalah mengamalkan apa yang
diajarkannya kepada umat beriman. Seorang katekis harus memberi
contoh hidup apa yang sudah ia ajarkan kepada umatnya.
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Hasil Wawancara VI
Responden: Bapak Yohanes Kasna
Katekis Gereja Katolik Sta. Maria Assumpta Cawas Klaten
dan Staff Kemenag Klaten
Sabtu 27 April 2019

1. Faktor apa yang menjadi tantangan katekis dalam pelayanan di zaman
sekarang baik secara internal ataupun eksternal? Menurut saya yang menjadi
tantangan secara internal yaitu kurang percaya diri, kemampuan
mengkoordinasi katekese yang rendah, minim pengetahuan, malas, lalai serta
motivasi dan kemauan belajar rendah. Tantangan secara eksternal dapat di
lihat dari perkembangan zaman dengan kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi membuat katekis harus bekerja keras untuk bisa menyesuaikan
diri untuk lebih kreatif lagi memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi di dalam karya pelayanannya.
2. Dari kedua faktor tersebut manakah yang menjadi tantangan terbesar bagi
katekis dalam karya pelayanannya? Menurut saya yang menjadi tantangan
terbesar adalah tantangan secara internal karena dengan kurang percaya diri,
kemampuan mengkoordinasi katekese yang rendah, minim pengetahuan,
malas, lalai serta motivasi dan kemauan belajar rendah yang dimiliki dalam
diri katekis sehingga kurang ada kemauan dari katekis untuk melayani.
Dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh katekis menjadikan
suatu tantangan terbesar bagi mereka dalam melaksanakan pelayanan mereka
di zaman yang modern ini.
3. Strategi apa yang harus di terapkan seorang katekis dalam menghadapi
tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangan-tantangan itu, strategi yang
dianjurkan adalah meningkatkan rasa percaya diri dan berpartisipasi dalam
pelayanan sebagai katekis. membangun mental yang kuat dan bertanggung
jawab; menyiapkan diri; menerima diri apa adanya; terus belajar dan mencari
yang terbaik; rendah hati belajar dari orang yang mampu; latihan dan praktik
terus menerus; tegas dan setia pada panggilan; pantang menyerah dan berani
bertanya; melakukan dan mengikuti aneka kegiatan seminar dan sosialisasi;
mengembangkan kreativitas mencari peluang.
4. Spiritualitas seperti apakah yang harus dimiliki oleh seorang katekis dalam
melaksanakan tugas pelayanannya di zaman sekarang? spiritualitas kesetiaan
dalam menjalankan tugas, keaktifan berpartisipasi, spiritualitas keteguhan
iman, spiritualitas perjuangan dan pantang menyerah, spiritualitas melayani
dan berbagi pengalaman, spiritualitas pengorbanan tanpa pamrih seperti Tuhan
Yesus, spiritualitas keledanan, spiritualitas keberakaran pada Sang Sabda,
spiritualitas keberanian, spiritualitas kelutusan melayani, spiritualitas
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kerendahan hati. Dengan spiritualitas ini membuat para katekis semakin
semangat melayani dengan hati.
5. Sosok katekis seperti apakah yang di harapkan umat zaman sekarang? Sosok
percaya diri, Sosok terbuka pada perubahan, professional kompeten,beriman
teguh, setia, sampu bekerja sama, pemberani, pemberi solusi, pewarta sabda
yang kompeten, yang bersemangat tinggi dan teguh beriman, partisipan aktif
dalam hidup bermasyarakat, model/tokoh teladan bagi sesama, pencipta
nilai/kebajikan Terbuka terhadap kritik dan koreksi.
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Hasil Wawancara VII
Responden: Pater Oswaldus Bule, SVD
Kaprodi STKIP St. Paulus Ruteng
Senin 29 April 2019

1. Faktor apa yang menjadi tantangan katekis dalam pelayanan di zaman
sekarang baik secara internal ataupun eksternal? Katekis sejak zaman para
rasul hingga kini memiliki tugas dan panggilan mulia untuk menggemakan
hidup dan ajaran Kristus di tengah dunia. Pelaksanaan tugas dan panggilan
mulia itu sepanjang sejarah mengandaikan kesediaan dan kemampuan katekis
untuk setia kepada Kristus dan mengenal serta menanggapi kebutuhan khas
zamannya. Mengenai tantangan internal katekis menghadapi aneka tantangan,
yakni kurang bertanggung jawab, kurang percaya diri, kemalasan, kurang
paham akan tugas, kurang berpartipasi dalam masyarakat, kurang menyiapkan
diri, malu, ragu, kurang berani, kurang termotivasi, lalai, belum maksimal
mengelola potensi, kurang bersemangat, kurang mampu beradaptasi, kurang
giat mencari tahu/minim rasa ingin tahu, mengutamakan diri, gagal gunakan
teknologi untuk pelayanan, terbatas kemampuan memahami bahasa umat.
Secara eksternal katekis ditantang antara lain oleh kemajemukan agama,
lingkungan fisik/medan yang berat, kebudayaan, bahasa dan adat istiadat
baru/berbeda, upah tidak memadai,kemajuan teknologi informasi, pandangan
minor tentang katekis, lingkungan kurang nyaman,umat kurang merespon
pewartaan katekis, hadirnya umat yang lebih paham pelayanan katekis,
minimnya sarana dan prasarana katekese, materi tidak relevan.
2. Dari kedua faktor tersebut manakah yang menjadi tantangan terbesar bagi
katekis dalam karya pelayanannya? Yang menjadi tantangan terbesar adalah
tantangan secara eksternal. Saat ini katekis hidup pada zaman revolusi industri
4.0. Era ini ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Saya
berpendapat bahwa katekis zaman sekarang ditantang secara amat luar biasa
oleh dunia digital. Kemajuan dan perkembangan teknologi komunikasi digital
merupakan tanda ajaib zaman sekarang. Tokoh-tokoh kreatif penemu dan
pengembang teknologi digital dapat dipahami sebagai kaki tangan Allah. Nah,
katekis zaman sekarang ditantang untuk membaca, menganalisis dan
menggunakan informasi dalam dunia digital; untuk memahami sistem
mekanika dan teknologi; untuk memajukan kemanusiaan, komunikasi dan
kreativitas. Katekis zaman sekarang ditantang untuk mengenal, berdialog, dan
bekerja sama dengan tokoh-tokoh itu atau pakar dunia digital; katekis zaman
sekarang ditantang untuk memahami aneka produk teknologi digital, dan
mendayagunakan teknologi digital demi memperkenalkan Kristus dan
mengajak manusia agar percaya kepadaNya. Katekis zaman sekarang
ditantang untuk memanfaatkan media digital untuk meyakinkan dunia bahwa
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dengan beriman pada Kristus manusia akan memperoleh hidup yang kekal. Di
lain pihak, katekis zaman sekarang ditantang untuk waspada terhadap bahaya
atau dampak negatif teknologi digital. Ia ditantang untuk memahami bahwa
media digital mengandung amat banyak konten „sampah‟ yang tidak sejalan
dengan nilai iman kristen. Ia ditantang untuk memilah dan membedakan hal
yang berguna dari sampah. Katekis zaman sekarang ditantang untuk memiliki
sikap kritis dan mengembangkan sikap tersebut dalam diri umat.
3. Strategi apa yang harus di terapkan seorang katekis dalam menghadapi
tantangan tersebut? Setiap tantangan memerlukan strategi khas dan tepat untuk
menghadapinya.
 Tantangan untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi
dalam dunia digital dapat dihadapi dengan membentuk pribadi katekis
sebagai pribadi cerdas, komit, utuh. Pendidikan yang bermutu,
berkelanjutan, dan terus menerus sangat dibutuhkan. Di satu pihak katekis
mesti memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Di lain pihak,
masyarakat, umat, dan hirarki mesti peka dan komit untuk memfasilitasi
pembentukan katekis.
 Pendidikan dan latihan pun diperlukan agar memahami sistem mekanika
dan teknologi
 Pendidikan juga dibutuhkan agar katekis komit memajukan kemanusiaan,
komunikasi dan kreativitas. Pengalaman langsung dan keterlibatan dalam
aneka aksi kemanusiaan sangat diharapkan agar terbentuk pribadi yang
peka terhadap persoalan- persoalanan kemanusiaan. Demikian pula
keterampilan berkomunikasi dan kreativitas perlu ditumbuhkan baik
melalui latihan, kursus, praktik, lokakarya, seminar, dll.
 Aneka wadah organisasi, kerja sama, jejaring perlu dibangun demi
membantu katekis untuk mengenal, berdialog, dan bekerja sama dengan
tokoh-tokoh itu atau pakar dunia digital.
 Masyarakat dan Gereja perlu memberikan dukungan finansial dan moral
agar katekis dapat mendayagunakan teknologi digital demi
memperkenalkan Kristus dan mengajak manusia agar percaya kepadaNya.
 Pemerintah, Gereja, dan masyarakat perlu mendukung katekis untuk
memanfaatkan media digital untuk meyakinkan dunia bahwa dengan
beriman pada Kristus manusia akan memperoleh hidup yang kekal.
Dukungan tersebut antara lain dengan membangun/menyediakan jaringan
internet yang dapat diakses oleh katekis dan menjamin kebutuhan finansial
/ ekonomis katekis. Selain itu, katekis perlu dilatih agar sadar dan cerdas
serta trampil memanfaatkan teknologi digital. Demikian juga ia perlu
dimotivasi agar proaktif menjalin jejaring dengan para pakar teknologi
digital.
 Katekis perlu waspada terhadap bahaya atau dampak negatif teknologi
digital; memahami bahwa media digital mengandung amat banyak konten
„sampah‟ yang tidak sejalan dengan nilai iman kristen; memilah dan
membedakan hal yang berguna dari sampah; memiliki sikap kritis dan
mengembangkan sikap tersebut dalam diri umat. Untuk mencapai tujuan
ini, ia perlu membentuk pribadi yang mantap. Pemerintah, Gereja, dan
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4.

5.

6.

7.

masyarakat perlu memfasilitasi aneka kegiatan untuk mengasah sikap
kritis, antara lain melalui retret, rekoleksi, seminar, lokakarya, dll.
Spiritualitas seperti apakah yang harus dimiliki oleh seorang katekis
dalammelaksanakan tugas pelayanannya di zaman sekarang?
Saya memahami spiritualitas sebagai hidup yang dituntun oleh Roh
Kudus. Katekis di era digital membangun hidup yang dibimbing oleh Roh
Kudus dengan membangun hidup yang berakar pada Sabda Allah. Sabda
Allah adalah pelita baginya dalam memanfaatkan peluang yang
ditawarkan dunia digital. Sabda Allah adalah jalan baginya untuk
menjauhi bahaya dan dampak negatif teknologi digital. Sabda Allah itu
adalah seorang pribadi. Maka spiritualitas katekis adalah spiritulitas
perjumpaan dengan Kristus, spiritualitas ranting yang bersatu dengan
pokok anggur, spiritualitas murid yang belajar dari Yesus sang guru.
Spiritualitas berakar pada Sabda Allah membawa katekis pada misteri
inkarnasi. “Sabda telah manusia dan tinggal di tengah kita” (Yoh. 1:14).
Hidup dituntun oleh Roh Allah berarti sepenuhnya menjadi pribadi yang
menghadirkan Allah. Pikiran, kata-kata, tindakan, sentuhan jarinya di layar
hp, dll semuanya merupakan wujud komitmen katekis untuk menjelmakan
Allah di tengah dunia.
Sosok katekis seperti apakah yang di harapkan umat zaman sekarang?
 Ranting yang bersatu dengan pokok anggur; murid yang terus
menerus belajar pada guru
 Tokoh yang menghadirkan Allah di tengah dunia digital
(Inkarnator Allah dalam dunia digital
Dalam menghidupi semangat spiritualitas dalam karya pelayanan seorang
katekis harus? Selalu terbuka akan sabda Allah yang menjadi pedoman di
dalam setiap karya pelayanannya sebagai seorang katekis. Sabda Allah banyak
membantu para katekis untuk jauh dari hal-hal negatif di tengah zaman yang
semakin mengila
Keterampilan apa saja yg harus dimiliki seorang katekis? Seorang katekis
harus trampil dalam berkomunikasi karena dengan komunikasi yang baik
mempermudah seorang katekis untuk berkomunikasi kepada umat yang
dilayani sehingga apa yang disampaikan mudah dimengerti.
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