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Kata-kata yang diucapkan dengan suara tegas oleh Jean-Baptiste Massillon ("Dieu seul est grand, mes
frères"), bergema di dalam aula besar gedung Pameran (Fiera) dan menandai awal dan nada, tanpa
pembukaan apa pun, dari Latihan Rohani pada tahun itu. Pst. Giussani menggunakannya untuk
menempatkan dirinya di hadapan ribuan peserta, sebelum lagi membahas tema besar tentang Yang Lain
(“Engkau atau tentang persahabatan”). Dia datang dari bulan-bulan yang penuh gejolak, yang telah
melemahkannya, dalam kondisi manusiawi yang tidak biasa baginya, yang ditandai dengan beratnya
penyakit dan berlalunya waktu. “Usia tua telah meledak dalam diri saya,” dia menceritakan itu kepada
beberapa orang;1 dan keterbatasan fisik menempatkannya setiap hari di hadapan pikiran tentang hal-hal
yang berlalu, terbenam, berakhir. Tetapi alih-alih menarik diri, mengundurkan diri atau menderita, dia
bereaksi dengan gelombang kebangkitan, mengatasi penampilan dan melibatkan dirinya sendiri dan
kecerdasannya di dalam mencari kebenaran yang sudah diketahui, tetapi masih harus ditemukan di
kedalaman batinnya. Itu adalah periode yang penuh pemikiran, penuh wawasan, refleksi, analisis yang
kritis, yang kepada semuanya dia selalu mencoba memberikan bentuk dan kelengkapannya, dalam
“perkembangan wacana” yang tepatnya di dalam meditasi-meditasi untuk Fraternitas memiliki salah satu
tumpuan utamanya.
Dia bahkan menganggap sebagai semacam “pencerahan ilahi”, dua pelajaran dari Latihan Rohani pada
tahun itu, yang menegaskan kesadaran diri seorang manusia di hadapan Kehadiran Agung, seperti yang
dibuktikan oleh halaman-halaman berikut.
Ia mengaitkan pendalaman dari isi pengalaman iman, dalam kesatuan yang erat, dengan pembelajaran
tentang konteks intelektual modern dan kontemporer, dan tentang mentalitas yang muncul darinya dan
dengannya harus dihadapi manusia saat ini. “"Mempelajari" sejarah kemanusiaan”, dengan tujuan
menunjukkan kepositifan tertinggi dari keberadaan, akan menjadi undangan yang, dalam ucapan salam-nya
yang terakhir kali pada tahun 2004, yang akan disampaikan kepada teman-teman dari Fraternitas oleh Pst.
Giussani. Sebuah tugas yang telah diambilnya dan darinya dia memberikan bukti dan kesaksian pada
halaman-halamannya yang penuh wawasan tentang rasionalisme modern, nihilisme, konsep tentang "aku"
dan kebebasan manusia.
Untuk setiap wacana dan pidatonya, Pst. Giussani mempersiapkan dirinya dengan cermat: dia membuat
catatan-catatan, menyusun “barisan” naskah, menyiapkan dengan kutipan-kutipan yang ditulis pada kartukartu atau kertas-kertas. Kemudian dia berbicara, dan dalam berbicara dia “menciptakan” wacana, hampir
secara langsung, dengan suatu dorongan komunikatif yang melibatkan para pendengar. Namun, dari
Latihan Rohani tahun 1997, segalanya berubah. Kecemasan bahwa keterbatasan fisik, juga tentang
artikulasi, dapat menyebabkan kesulitan untuk memahami pidatonya, membuatnya menggunakan bentuk
komunikasi baru – baginya – yang disediakan oleh teknologi. Oleh karena itu, dua pelajaran utama direkam
beberapa hari sebelumnya, di hadapan sekelompok kecil orang, dan kemudian diproyeksikan pada layar
besar di dalam aula tempat para peserta Latihan Rohani berkumpul. Bentuknya tidak mengubah substansi,
dan pengalaman mengikuti “secara langsung” tidak terganggu. Pst. Giussani hadir pada hari-hari itu di
Rimini, ia sendiri mengikuti pelajaran-pelajaran di sebuah ruangan di belakang panggung dan, pada hari
Minggu pagi, ia turut serta dalam pertemuan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan “secara spontan”.
Cara berkomunikasi yang baru itu akan terbukti menjadi takdir sejak saat itu dan seterusnya. Dalam
bulan-bulan dan tahun-tahun berikutnya, penggunaan rekaman-rekaman video dan koneksi langsung jarak
jauh memungkinkan Pst. Giussani untuk berpartisipasi di dalam banyak pertemuan dan mengikuti secara
langsung kegiatan-kegiatan dari Gerakan, menutupi ketidakmungkinan untuk hadir secara fisik. Seperti
yang didefinisikan olehnya, “intrusi-intrusi” nya menyentuh jiwa dan merupakan tonggak perjalanan, yang
dengan penuh semangat terus dijalaninya bersama teman-temannya, bahkan “dengan siapa saya kenal
sedikit atau bahkan tidak kenal sama sekali, tetapi dengannya saya merasakan kebersamaan yang
mendalam.”

*
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Latihan Rohani Fraternitas “Persekutuan dan Pembebasan” (CL), 16-18 Mei 1997, Rimini.
A. Savorana, Kehidupan don Giussani, BUR, Milan 2014, hlm. 975.
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“Dieu seul est grand, mes frères”: Hanya Allah yang Maha Besar, saudara-saudaraku. Demikianlah
pengkotbah terkenal Jean-Baptiste Massillon memulai pidato pemakaman untuk sang Raja
Matahari.
Kematian Raja Louis XIV dari Prancis merupakan sebuah tanda dari suatu zaman ketika akal
menuntut untuk menempati semua ruang intervensi Allah atas diri manusia, dalam segala hal. Oleh
karena itu, Gereja, sumber cahaya utama atas pengalaman manusia, bertengger pada tingkat pastoral
untuk membela moralitas umat, menerima dengan pasti bukti – bagi orang percaya – tentang isi
dogmatis. Oleh karenanya, kekurangan pembelaan dan pemeliharaan iman umat Allah, saat itu
dipilih, karena melalui aktivitas kebudayaan-lah kehidupan suatu umat diperdalam dan menjadi
generatif secara historis, pro atau kontra terhadap tradisi Kristen yang telah membangun peradaban
dunia Barat.
Sekarang, kita seolah-olah terkena akibat-akibat ekstrim dari pemberontakan rasionalis melawan
Allah yang Hidup yang menyatakan diri-Nya kepada manusia. “Allah yang Hidup”: demikian Dia
disebut oleh Yesus, karena IA adalah Allah yang menyatakan diri-Nya kepada manusia, Allah yang
ada di dalam sejarah.
Untuk itu kita harus bertanya kepada Bapa kita yang ada di Surga untuk mendalami kesadaran
iman kita: “Siapakah Engkau, Tuhan, bagi saya, bagi kami, bagi seluruh dunia manusia?”. Ini
adalah langkah di mana kita mengharapkan bantuan-Nya untuk mengatasi kekeringan hati, yang
begitu dipilih oleh mentalitas umum.
Upaya untuk merefleksikan akan saya usulkan sesuai dengan masalah-masalah di pikiran-pikiran
saya tentang masa kini berkisar pada dua tema.
Yang pertama ditentukan oleh pertanyaan ini: apakah Allah bagi manusia? “Allah adalah semua
di dalam semua”, kata Santo Paulus (1 Kor 15:28). Siapakah di antara kita yang menjalani suatu
kesadaran yang terus dihidupkan kembali bahwa “Allah adalah semua di dalam semua”? Apakah
artinya?
Dan, tema kedua: bagaimana kita mengenal-Nya seperti ini? Yesus berkata: “Tidak seorangpun
mengenal Bapa selain Putra” (Luk 10:22). Kemudian saya mengerti mengapa di dalam Surat kepada
Jemaat di Kolose, pada pasal ketiga, ayat 11, St. Paulus sekali lagi mengatakan: "Kristus adalah
semua di dalam semua.”
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1. Sebuah awal yang baru: ontologi
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Tema dari refleksi pertama ini adalah semboyan Santo Paulus: “Allah adalah semua di dalam
semua”.2 Milosz dalam Miguel Mañara membuat tokoh protagonis berkata: “DIA sendiri ADA”.3
“Di sini tidak ada kota yang kekal bagi kita,”4 kata Surat kepada jemaat Ibrani. Keberadaan di
dalam diriku atau di dalam masyarakat manusia ini, demikian seperti tampaknya, penuh dengan
tuntutan, dalam perkembangan kehidupan yang dihasilkan oleh manusia di dalam koeksistensinya
yang dramatis dan di dalam bentuk-bentuknya sebagai makhluk sosial, tidak kekal: ini adalah
keberadaan yang fana dan tidak abadi.
“Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kautempatkan,
apakah manusia, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia, sehingga Engkau
mengindahkannya?”,5 kata Mazmur 8. Namun demikian kita adalah tingkat alam yang
membingungkan itu di mana alam menghidupi kesadaran dirinya sendiri; kenyataan, seperti yang
tampak dalam kosmisitasnya, memiliki tempat yang aneh tapi nyata, yang memuat semuanya di
dalam kemungkinan kesadarannya, suatu titik yang sulit dipahami di mana segala sesuatu
direfleksikan: “diriku”.
Ungkapan Santo Paulus mengingat sebuah formula serupa dari Kitab Sirakh: “Pekerjaan Tuhan
hendak kukenangkan, dan apa yang telah kulihat hendak kukisahkan. Segala pekerjaan Tuhan
dijadikan dengan firman-Nya. [...] Ciptaan besar dari kebijaksanaan-Nya rapih diatur oleh-Nya,
oleh karena dari kekal sampai kekal IA ada. Tidak ada sesuatupun yang dapat ditambahkan atau
diambil dari padanya. [...] Betapa eloklah segala ciptaan Tuhan, tetapi hanya sebagai bunga api
sajalah apa yang nampak [...].Masih banyak dapat kami katakan, tapi tidak akan sampai berakhir
dan ringkasan segala perkataan ialah: “Dialah segala-galanya”.”6
Di hadapan Tuhan ini, diri manusia haus akan Dia. Diri manusia haus akan Allah ini, yaitu –
seperti yang Yesus katakan – “haus akan hidup yang kekal”. Tanpa kehausan ini segala sesuatu
akan menjadi kehampaan yang buram, gelap, atau tidak dapat dicerna: semakin seseorang adalah
manusia, semakin dirinya sadar, mencintai secara impulsif, maka dia semakin merasa bahwa tanpa
Yang Tak Terbatas segalanya akan mencekik dan tak tertahankan. Diri ini haus akan kekekalan, diri
ini adalah hubungan dengan Yang Tak Terbatas, yaitu dengan sebuah kenyataan yang melampaui
segala batas. Hanya Dia adalah: Allah, semua di dalam semua.
“Allah adalah semua.” Dia adalah semua memang karena kehausan ini yang mendefinisikan
fenomena manusia. Allah adalah Yang Ada. Sekarang, apakah artinya bahwa Allah adalah Yang
Ada? Ini berarti bahwa Dia adalah semua di dalam semua. Semua adalah. Jika Allah adalah Yang
Ada, karena Dia adalah semua di dalam semua, semua yang ada, yang dibuat oleh Allah.

2. Dua godaan: nihilisme dan panteisme
Tetapi jika Allah adalah semua, apakah saya? Siapakah kamu? Orang yang aku kasihi apakah dia?
Apakah itu tanah air? Apakah itu uang? Laut dan gunung, bunga-bunga dan bintang-bintang, bumi
dan cakrawala apakah itu semua?
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Jawabannya bukanlah solusi dari masalah-masalah etika, melainkan penemuan dari ilmu
ontologi: ontologi tentang kenyataan. Tetapi kenyataan dalam wujudnya, kenyataan sebagaimana
tampak di dalam pengalaman, yaitu, sebagaimana tampak bagi akal manusia, bagaimana ia ada dan
terbuat dari apakah? Kenyataan seperti yang tampak bagi manusia dibuat oleh Allah, “dari” Allah.
Yang Ada yang menciptakan dari ketiadaan, yaitu, berpartisipasi dalam dirinya sendiri. Ini adalah
pemahaman tentang kontingensi dari kenyataan, dari fakta, yaitu bahwa kenyataan tidak membuat
dirinya sendiri.
Dari pemahaman yang memusingkan tentang penampilan yang fana dari hal-hal, berkembang
sebagai kegagalan dan penyangkalan palsu, godaan untuk berpikir bahwa hal-hal merupakan ilusi
dan nihil. Jika Allah adalah semua, itu berarti bahwa hal-hal yang kamu miliki, orang-orang yang
tinggal bersamamu, entah mereka bukan apa-apa (nihilisme) atau mereka adalah bagian yang tak
jelas – maka kamu juga adalah bagian yang tak jelas – dari Yang Ada, bagian-bagian dari Allah
(panteisme). Oleh karena itu, entah nihilisme atau panteisme. Posisi-posisi ini, hari ini, adalah
jawaban pamungkas yang di dalamnya setiap orang menyerah dan yang merangkul setiap orang
karena tidak adanya dukungan yang solid dan jelas.
Nihilisme adalah konsekuensi yang tak terelakkan dari sebuah anggapan antroposentris, yang
menurutnya manusia akan dapat menyelamatkan dirinya oleh dirinya sendiri. Ini sangat tidak benar
sehingga semua orang yang hidup mempertahankan posisi ini, pada akhirnya, juga secara terbuka,
merasa larut dalam dualisme, yang darinya mereka mencoba menghilangkan kepahitan dalam
imajinasi yang dipinjam dari dunia Timur atau dari bidang-bidang tertentu dengan berbagai cara
spiritual dari dunia Barat, yang pada dasarnya selalu mewujudkan cita-cita panteistik (seperti
misalnya, New Age di Amerika Serikat).
Sebuah cita-cita yang juga ditemukan pada diri Thomas Mann, di dalam buku novelnya berjudul
The Buddenbrooks, ketika dia menggambarkan orang terakhir yang mampu mempertahankan
kekayaan Buddenbrooks yang sangat besar dan berbudaya – sebuah kisah dramatis yang menjadi
tragis dalam dirinya. Pada hari yang sibuk dengan pekerjaan, dengan sangat lelah untuk dapat
mempertahankan semua warisan yang diterimanya dari ayah dan kakeknya, dia hanya dapat
membiarkan dirinya beristirahat selama sepuluh menit atau seperempat jam. Dibiarkan di atas
kursinya, dia merasa lega – kata Thomas Mann – selalu memikirkan saat terakhir ketika tetesannya
akan diserap kembali oleh “lautan besar makhluk”, sehingga menghilang sebagai tetesan, sebagai
individualitas, membenamkan dirinya dalam ketenangan homologasi universal.7
Kedua teori dan posisi ini (nihilisme dan panteisme) mendikte semua perilaku hari ini; mereka
adalah satu-satunya penjelasan (juga yang praktis, memang, yang terutama praktis) yang diberikan
oleh mentalitas awam umum yang memukul dan mengacaukan kepala dan hati setiap orang, juga
kita orang Kristen, dan bahkan banyak teolog. Baik yang satu maupun yang lain, dengan segala
konsekuensinya, memiliki permainan yang sama, titik pertemuan yang sama: kepercayaan pada
kekuasaan dan kerinduan akan kekuasaan, bagaimanapun dipahami, dalam versi apa pun.
Bagaimanapun dipahami, dalam versi apapun, kekuasaan cenderung bersifat diktator; itu
ditegaskan sebagai satu-satunya sumber dan bentuk keteraturan, meskipun fana, tetapi
memungkinkan. Keteraturan minimum, kebutuhan apapun akan keteraturan, dalam situasi sosial
tertentu, tidak dapat memiliki sebagai satu-satunya sumber yang pasti selain kekuasaan itu. Pada
dasarnya, itu juga pendapat dari Luther, yang mengarah pada suatu Negara yang absolut: karena
semua manusia adalah jahat, lebih baik hanya ada satu orang yang memerintah, atau sedikit orang
yang memerintah. Dapat dikatakan bahwa Lenin, Hitler dan Mussolini identik dari sudut pandang
ini; tetapi mereka ini, melalui mediasi Calvinis puritan, juga identik dengan negara-negara
demokratis, Amerika atau bukan, dan – kecuali dalam bentuk – mereka identik dengan Rusia dari
Boris Yeltsin atau, mungkin, bisa dikatakan, dengan pemerintah Italia pada saat ini. Dalam budaya
ini, Negara hanya dapat diimplementasikan sebagai totalitarianisme kebudayaan, jika tidak diserang
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Bdk. Th. Mann, The Buddenbrooks bagian 10 bab V, Einaudi, Turin 1992, hlm. 596-599.
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di dalam hati oleh sesuatu yang lebih Kristen daripada gagasan-gagasan dan praktik-praktik, di
mana ia menempatkan semua kebijaksanaannya.
Tetapi bagaimana seseorang beralih dari nihilisme dan panteisme menjadi memiliki kekuasaan
sebagai tujuan? Jika manusia, pada akhirnya mereduksi dirinya menjadi bukan apa-apa, menjadi
kebohongan, itu adalah kepura-puraan, ia merasakan kepura-puraan, sebuah penampilan wujud; jika
dirinya lahir sepenuhnya sebagai bagian dari penjelmaan besar, sebagai akibat sederhana dari
pendahulu fisik dan biologisnya, ia tidak memiliki konsistensi asli: satu-satunya kriteria yang dapat
dimilikinya adalah menyesuaikan diri, seperti saat ia datang, pada dampak mekanis dari keadaankeadaan, dan semakin dia memiliki kekuasaan di dalamnya, maka konsistensinya, yang adalah
penampilan, semakin meningkat, tampaknya meningkat, dan oleh karenanya, ilusi, lebih tepatnya
kebohongan, meningkat.
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3. Keberadaan dari “aku”
Baik panteisme maupun nihilisme menghancurkan apa yang jelasnya paling agung dalam diri
manusia; menghancurkan manusia sebagai pribadi, yang pemikiran terkecilnya, kata Pascal, lebih
berharga daripada seluruh alam semesta, karena ia termasuk dalam kenyataan yang amat jauh lebih
unggul: “Seluruh tubuh, cakrawala, bintang-bintang, bumi, dan kerajaan-kerajaannya tidak sedikit
pun sebanding dengan roh-roh; karena dia tahu semua ini dan dirinya sendiri; dan tubuh, nihil.
Seluruh tubuh bersama-sama dan semua roh bersama-sama dan semua produksi mereka tidak
sebanding dengan gerakan amal-kasih sekecil apa pun. Ini adalah dari tatanan yang amat jauh lebih
tinggi. Dari seluruh tubuh yang disatukan, seseorang tidak dapat memunculkan sebuah pemikiran
kecil: hal ini tidak mungkin, dan dari tatanan lain. Dari semua tubuh dan roh, tidak mungkin untuk
mengeluarkan gerakan cinta kasih sejati: hal ini tidak mungkin, dan dari tatanan lain,
supranatural.”8
“Aku” adalah tingkat kenyataan di mana yang nyata bergetar sebagai kebutuhan akan hubungan
dengan Yang Tak Terbatas. Kebutuhan akan hubungan yang mencakup segala sesuatu yang
melampaui kegentingan dari semua hubungan yang mungkin disebut “jiwa” dalam kosa kata
tradisional, atau “roh”. Nihilisme dan panteisme menghancurkan “aku” ini yang mengartikan
martabat manusia, mereka menurunkannya kepada aspek kebinatangan; dan hukum dari setiap
gerak tubuh dan setiap tindakan direduksi menjadi naluri: “Orang yang keji adalah seperti singa
yang mendambakan mangsa, seperti singa muda yang mengintai untuk menyergap.”9
Begitu pula kekuasaan, sebagai demonstrasi yang lebih bermartabat dari kapasitas yang lebih
besar yang dimiliki manusia atas semua makhluk lain, diwujudkan sebagai kepemilikan, diperoleh
menurut naluri yang lebih licik daripada naluri singa dan harimau, tetapi identik dalam hal
dinamika: kebanggaan, kekerasan, seks (atau “Perlakuan sewenang-wenang, Nafsu dan
Kekuasaan”,10 seperti dalam Paduan suara dari “The Rock” kata Eliot).
Jawaban atas pertanyaan yang diajukan (“Jika Allah adalah semua, apakah saya?”), masalahnya,
yaitu keberadaan manusia, bagaimana penyelesaiannya? Ini bukan hanya masalah filosofis, ini
pertama-tama adalah masalah kesadaran diri, yaitu masalah tentang “aku”, tentang pribadi orang:
yang dipertaruhkan adalah apakah dirinya, dan dipertaruhkan juga di dalam diri setiap isyarat
manusia, dalam setiap pengalaman, di mana yang nyata muncul pada akal. Tetapi jika manusia
membakar isi pengalaman, dengan mengatakan bahwa itu bukan apa-apa atau bahwa itu adalah
bagian yang tidak jelas dari keberadaan yang menyeluruh, maka tidak ada apa pun di luar dirinya,
dia adalah satu-satunya penguasa dirinya sendiri. Namun, jika dia tidak memiliki kekuasaan, jika
8

B. Pascal, «Tatanan amal-kasih dan misteri dari cinta Ilahi. 829 (793)», in Id., Pikiran-pikiran, penyusun oleh A.
Bausola, Bompiani, Milan 2000, hlm. 463.
9
Bdk. Maz 17:12.
10
T.S. Eliot, «Paduan suara VII», in Id., Paduan suara dari “The Rock”, VII, BUR, Milan 2010, hlm. 101.
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dia bukan tuannya, dia adalah budak dari kekuasaan orang lain, siapa pun yang memilikinya:
dengan demikian seorang putra dapat menjadi budak dari ayah dan ibu, seorang wanita dari pria,
seorang warga dari Negara, dari pemerintah Wilayah, Propinsi atau Kotamadya, dan semakin
seseorang termasuk dalam sebuah masyarakat kecil yang terbatas, semakin ia bergantung pada siapa
yang memiliki kekuasaan di dalamnya.
Karena itu mari kita kembali kepada pertanyaan: “Jika Dia adalah semua, apakah saya?”. Yaitu,
jika Yang Ada adalah Allah, bahwa “aku adalah” apa artinya? Apa artinya “kamu adalah”? Karena
berangkat dari kesulitan nyata yang ditinggalkan oleh pertanyaan ini sebagai akibat langsungnya,
nihilisme dan panteisme tampaknya menjadi jawaban atas alasan yang tidak tepat disadari:
nihilisme, panteisme, dan, pada akhirnya, kekuasaan. Hubungan apa pun menjadi kekuasaan,
kekerasan, bahkan hubungan yang paling lembut pun memiliki benang keras di dalamnya. Kecuali
dalam diri anak-anak, mungkin; dalam diri orang dewasa, bagaimanapun, semuanya.
Untuk memulai mencoba jawaban yang benar, mari kita melihat apa yang dikatakan Allah
kepada Musa dalam Alkitab: “Inilah yang harus kaukatakan kepada bangsa Israel: ini adalah namaKu. “AKU ADALAH AKU, sebagaimana DIA ADA, AKU ADA”.”11 “DIA sendiri ADA” (Milosz
dalam Miguel Mañara, oleh karenanya, telah memahaminya dengan benar), dan ini
mengidentifikasi Allah sebagai Sang Misteri. Tetapi, di samping ini, “AKU ADA”, dan ini tetap
menjadi satu-satunya misteri sejati bagi akal; tanpa misteri ini, akal tidak bernalar, karena akal
adalah kesadaran akan kenyataan menurut totalitas dari faktor-faktornya. Oleh karena itu, nihilisme
dan panteisme adalah sebuah reduksi, mereka adalah penyangkalan akal, mereka adalah
penyederhanaan yang reduktif, bertentangan dengan akal dan mereka menyerah pada citra
kuantitatif dari hal-hal: citra kuantitatif dari keberadaan yang berasal dari pengalaman sehari-hari,
dari kehidupan fana.
Karena itu, satu-satunya misteri yang sebenarnya adalah: mengapa saya ada? Bagaimana saya
dibuat? Bagaimana terjadinya hal yang ada di depan saya? bagaimana terjadinya batu dan
bagaimana terjadinya laut? Pertanyaan ini mengenalkan tingkat ontologis – bukan etis – dari
pertanyaan tersebut. Sebaliknya, rasionalisme nihilis atau panteistik telah memperparah dampak etis
dari masalah tersebut, mereduksi segala sesuatu menjadi penegasan manusia; dan penegasan
manusia adalah sebuah keangkuhan, itu adalah sebuah kekerasan di hadapan dirinya sendiri dan
misteri dunia. Begitu pula Gereja, yang diserang oleh rasionalisme, telah menekankan etika kepada
umat dan di dalam ajaran teologinya, memberikan ontologi sebagai pengandaian, hampir
melenyapkan kekuatan asalnya.
Setelah mengatakan semua ini, selayaknya seseorang tidak dapat mengabaikan bahwa untuk akal
Misteri harus, dapat dikatakan, “direduksi” sebanyak mungkin. Maka, seberapa jauhkah akal dapat
mencapai tujuannya, dan di mana Misteri itu tak dapat disangkal? Di mana akal dipaksa untuk
mengenali keberadaan dari kenyataan pamungkas yang tidak dapat ditembusnya? Apa yang ada di
dalam diri manusia yang dapat dipahami dengan cara tertentu – meskipun secara paradoks – sebagai
“dihapus” dari ketergantungan pada Allah yang menciptakannya? Di mana keberadaannya
“melarikan diri” dari keniscayaan menjadi peserta (bukan “bagian”) dari Yang Ada? Di mana “aku”
dapat memahami dirinya tidak bergantung dari Yang Ada dari mana ia berasal? Dimana? Dalam
kebebasan! Segala sesuatu lainnya “dapat disangkal” oleh akal, dapat dipahami oleh akal. Karena
bahwa rambut tidak terjadi sendiri itu terbukti dengan akal, bahwa bunga tidak menciptakan dirinya
sendiri, bahwa saya tidak menciptakan diri saya terbukti dengan akal. Tetapi bagaimana Misteri
yang menciptakan bunga itu bertindak? Bagaimana IA menciptakan saya?
Lebih radikal lagi, bagaimana Sang Misteri menciptakan sesuatu yang tidak mengenali dirinya
dengan Dia sendiri? Inilah misteri yang sebenarnya!
Oleh karena itu, segala sesuatu dapat dipahami, kecuali satu hal yang masih berada di luar, yang
bagi akal berada di luar Allah: kebebasan. Kebebasan adalah satu-satunya hal yang tampak bagi
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akal sebagai berada di luar Allah. Tidak ada yang dapat ditambahkan atau dikurangi dari Yang Ada
seperti itu: namun, kebebasan tampaknya mengurangi sesuatu dari misteri Yang Ada, dari Allah.
Tapi apakah itu kebebasan? Mari kita memulai dengan pengalaman, seperti yang biasa kita
lakukan. Kebebasan adalah kepuasan dari sebuah keinginan. Fenomena yang membuat saya
berkata: “Saya bebas”, adalah kepuasan. Oleh karena itu, fenomena yang menegaskan kebebasan
adalah kepuasan total atas diri saya sendiri, jawaban atas dahaga saya. Kebebasan adalah kebutuhan
akan kepuasan yang total. Inilah sebabnya ia adalah adaptasi terhadap Yang Ada, yaitu, kelekatan
pada Yang Ada. Jika Yang Ada, Allah, adalah semua, kebebasan berarti mengakui bahwa Allah
adalah semua. Misteri ingin diakui oleh kebebasan kita, ia telah ingin menghasilkan pengakuan
akan Diri-Nya.
Tetapi di dalam Allah sendiri pengakuan itu diberikan oleh Putra, melalui apa yang telah
“didiktekan” kepada kita sebagai Sabda. Bagi Yesus Kristus, Allah adalah Bapa, dan bagi Bapa,
Yesus Kristus adalah Putra, oleh karenanya IA turut serta dalam Sabda, seperti yang dikatakan
teologi tentang Tritunggal Mahakudus. Adalah dalam pribadi-Nya, dalam perilaku-Nya terhadap
Bapa, yang mengungkapkan Misteri sebagai Tritunggal Mahakudus. Menerima cinta menciptakan
timbal balik, menghasilkan timbal balik. Ini, di dalam Misteri, adalah sifat. Sifat dari Yang Ada
terungkap dalam diri Yesus dari Nazaret sebagai cinta dalam persahabatan, yaitu sebagai cinta yang
diakui. Dengan demikian, cermin Bapa adalah Putra, Sabda yang tak terhingga, dan dalam
kesempurnaan penuh misteri yang tak terhingga dari pengakuan ini, di mana bergetar untuk kita
keindahan penuh misteri yang tak terhingga dari asal usul keberadaan, dari Bapa (Splendor Patris),
kekuatan mencipta dari Roh Kudus yang penuh misteri berlanjut.
Sekarang, “aku”, diri manusia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, awalnya
mencerminkan misteri Sang Tritunggal tepatnya dalam dinamisme kebebasan, yang hukum-Nya
oleh karenanya akan menjadi cinta, dan dinamisme di mana cinta ini dipertaruhkan akan hanya
dapat menjadi persahabatan.
Namun, tetap ada satu hal yang bagi saya adalah sebuah misteri: mengapa Allah telah
menginginkan partisipasi kita, dan bagaimana partisipasi ini tidak menyekat, tidak membatasi Yang
Ada di dalam batasnya, tidak mencuri apa pun dari Yang Ada?
Ini adalah titik sentral dari Misteri: bagaimana partisipasi kita tidak mencuri apa pun dari Yang
Ada.
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4. Memohon untuk berada
Sebagai kebebasan, sifat dari partisipasi diungkapkan – mari kita segera gunakan kata yang besar –
sebagai doa.
Jika kebebasan adalah pengakuan akan Yang Ada sebagai Misteri, hubungan partisipasi dengan
Allah adalah hanya doa. Semua sisanya Allah yang melakukan.
Di dalam doa, Misteri masih tetap ada dan bertahan sebagai penjelasan pamungkas; IA ada di
dalam doa dan di dalam permohonan, karena doa adalah sebuah permohonan, “memohon untuk
berada”. Allah menghendaki agar ada seseorang yang memohon untuk berada, yang mengucapkan
begitu banyak, begitu tulus bahwa Dia adalah segalanya, untuk memohon kepada-Nya apa yang
telah diberikan-Nya kepadanya: untuk berpartisipasi dalam Yang Ada.
Jika menjadi makhluk ciptaan berarti berpartisipasi, maka kebebasan menempatkan doa sebagai
satu-satunya perwujudan dari makhluk ini: segala sesuatu yang dilakukan oleh yang berpartisipasi,
itu sendiri adalah doa, yaitu sebuah permohonan. Bahkan dalam apa yang ia pahami dan rasakan,
“aku” layak memuja Misteri, ia berhadapan dengan Misteri. Bukan “di hadapan”, tetapi “di dalam”
Misteri. Jika itu adalah doa dan permohonan, kebebasan juga ada di dalam Misteri.
Oleh karenanya memohon apa? Memohon untuk berada; memohon Yang Ada, Sang Misteri.
Hakikat partisipasi dinyatakan sebagai doa, yang secara eksistensial adalah meminta, memohon
untuk berada. Tapi apa yang bisa dia minta? Untuk menjadi total di dalam dirinya sendiri, di dalam
8

segala hal yang dilakukannya. Dalam keberadaan, yaitu, dalam jumlah hal-hal yang
dikomunikasikan kepadanya, dari mana ia dibentuk, dalam segala hal yang dia lakukan (karena
keberadaan dari “aku” diwujudkan dalam tindakan: “Jika engkau makan atau jika engkau minum,
jika engkau tidur atau berjaga-jaga, baik hidup atau mati”),12 partisipasi mengakui bahwa Allah
adalah semua, bahwa segala sesuatu dibuat oleh Allah. Omnis creatura Dei bona: semua yang
diciptakan Allah itu baik.13 Semuanya adalah Allah, Allah adalah semua.
Dari sudut pandang positif, “Allah adalah semua”, dan kebebasan adalah mengakui bahwa Allah
adalah semua; dari sudut pandang pasif, bisa dikatakan, pada bagian ketiadaan, “semuanya adalah
Allah”. Ini adalah moralitas Kristen. Moralitas Kristen bertepatan dengan pengakuan ini yang
sungguh berdiri pada titik di mana Misteri menjadi lebih misteri, tak tergoyahkan bahkan oleh citra,
oleh imajinasi manusia.
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5. Pilihan akan keterasingan
Lawan dari yang benar, yang adil dan yang baik adalah dosa.
Dosa, di dalam setiap tindakan dan setiap hubungan, pada tingkat apa pun dan apa pun adanya,
adalah tidak mengakui bahwa Allah adalah semua, sebagai tujuan dan sebagai metode. Di dalam
hubungan, dosa adalah tidak menghidupi segala sesuatu sebagai penegasan dari Allah. Dosa adalah
tidak mengakui Allah sebagai sumber yang total, dari mana tujuan dan metode setiap tindakan
berasal. “Dia sendiri Ada.” Maka tidak ada yang menjadi milik kita.
Jika ini menjadi keberatan, itu disebabkan oleh racun yang ditempatkan oleh “bapa dari
kebohongan”: dan keberatan ini adalah penyembahan berhala diri sendiri.
Faktanya, dalam Alkitab, penyembahan berhala adalah sinonim utama dari dosa. Dia, “bapa dari
kebohongan” (seperti yang akan dikatakan Yesus tentang iblis) bertindak untuk menyebarkan
kemungkinan rasional dari penyembahan berhala.
Kita hanya bisa mengatakan: dosa adalah setiap tindakan yang menjadi keberatan untuk dapat
mengatakan “Allah adalah semua”, dosa adalah setiap aspek apa pun dari tindakan yang mungkin
tidak sesuai dengan “Allah adalah semua.”
Dengan demikian, manusia entah mencoba melarikan diri, menyembunyikan dirinya di hadapan
kehadiran dari Yang Ada (seperti dua orang perdana pada awalnya, Adam dan Hawa) atau, pada
akhirnya, ia membiarkan dirinya dalam keputusasaan: “Mereka akan berkata kepada gununggunung: "Timbunilah kami!" dan kepada bukit-bukit: "Runtuhlah menimpa kami!"”,14 pada hari
terakhir.
Alih-alih keakraban dengan Allah, yang berjalan dengan Adam dan Hawa pada angin malam,
seseorang memiliki pilihan akan keterasingan. Alih-alih berjalan bersama-Nya, Adam dan Hawa
mengikuti seorang asing, sesuatu yang asing bagi pengalaman mereka sendiri, orang asing, bapa
dari kebohongan, Setan, yang satu-satunya definisinya hanya “yang menentang”. Kebebasannya
mengeksistensikan dirinya sebagai “yang menentang”: bukan menunjukkan bahwa Allah bukan
semua, tetapi menentang bukti bahwa Allah adalah semua. Inilah sifatnya, seperti sifat setiap dosa.
Menentang bukti, melawan apa yang ditunjukkan oleh pengalaman, Setan, seperti godaan, membuat
Yang Ada tampil sebagai sumber kebohongan dan kejahatan, sebagai sebuah penglihatan berilusi.
Demikian, bapa dari kebohongan membuktikan kebohongannya. Oleh karena itu, muncul dalam
pengalaman manusia sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan kebaikan manusia:
sebagai orang asing, karena Adam dan Hawa tidak tahu bahwa dia adalah iblis, dalam kedok ular
dia adalah orang asing, yang asing bagi pengalaman mereka.
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Manusia, dengan memberontak, mengikuti sebuah kenyataan yang asing untuk keberadaannya,
mengikuti “dunia”, seperti yang dikatakan Yesus, yaitu pada jumlah kekuatan, yang memiliki
bentuk normal (seperti ular dari Adam dan Hawa yang memiliki bentuk seekor binatang), tetapi di
dalamnya bukan apa yang dikatakannya, bukan apa yang ditunjukkannya, di dalamnya “dia bukan
adalah”. Setan juga merupakan makhluk yang dipartisipasikan oleh Allah, dan karena itu adalah
milik Allah; memang justru sikap tidak menerima, sikap tidak mengakui hal ini, yang membuatnya
tidak bahagia dan, oleh karena itu, orang berdosa.
Ini menjelaskan, pada satu sisi, mengapa siapa pun yang berjalan dalam makna dari moralitas
yang dipahami sebagai pengakuan bahwa Allah adalah semua, dia bahagia; dia bahkan menemukan
kesukacitaan dan, dalam hal apa pun, kedamaian bahkan dalam situasi yang paling menyedihkan.
Pada sisi lain, siapa pun yang mengikuti, siapa pun yang menyerah kepada bapa dari kebohongan,
kepada iblis, yang tidak mengakui bahwa Allah adalah semua meskipun dia dibuat oleh-Nya, siapa
pun yang menyerah kepada seorang asing adalah korban, budak dan korban, dari sebuah prinsip
yang membencinya, yang tidak mencintainya, dan yang adalah dunia: dia menjadi budak dunia, dan
semakin dia memiliki karir, semakin perbudakan ini menjadi paten. “Lihatlah berapa banyak tuan
yang tidak ingin memiliki satu Tuhan,”,15 kata Santo Ambrosius.
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“KRISTUS SEMUA DI DALAM SEGALA SESUATU”
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1. Sifat dan takdir manusia
“Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu”.16 Kalimat dari St. Paulus ini layak dikutip oleh St.
Maksimus, Sang Pengaku Iman dalam Mistagogi-nya. “Kristus – katanya – adalah [...] semua di
dalam segala sesuatu, Dia yang mengandung segala sesuatu di dalam diri-Nya, menurut kekuatan
yang unik, tak terbatas dan paling bijaksana dari kebaikan-Nya – sebagai pusat di mana [semua]
jalur bertemu – sehingga makhluk-makhluk dari Allah Yang Esa tidak tetap menjadi orang-orang
asing dan musuh-musuh satu sama lain, tetapi memiliki tempat bersama di mana mereka dapat
mewujudkan persahabatan dan kedamaian mereka”.17 Ini adalah sintesis dari akar dari segala
sesuatu yang kita pikirkan dan rasakan dalam keyakinan iman kita.
Pertama-tama, kalimat St. Paulus. Jika “Allah adalah semua di dalam semua”, apa artinya
“Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu”? Teologi sering mencoba mengidentifikasi kedua
pernyataan ini dengan mengganti kata “semua” dari kalimat pertama dengan kata “segala sesuatu”.
Tetapi Surat Pertama kepada Jemaat di Korintus (15:28) mengatakan: “Dan bilamana segala sesuatu
telah ditaklukkan kepada diri-Nya, maka Sang Putra sendiri pun akan ditaklukkan oleh Dia yang
telah menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya, supaya Allah dapat menjadi semua dalam
semua. [hína ê(i) ho theós pánta en pâsin]”.18 Kata en pâsin dalam bahasa Yunani berarti maskulin
dan netral. Namun dalam hal ini, mengingat konteks rumusan dari Santo Paulus, istilah tersebut
hanya dapat diterjemahkan dengan netral: “Segala sesuatu telah ditaklukkan kepada diri-Nya [...]
Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu kepada diri-Nya, supaya Allah dapat menjadi semua
(pánta) dalam semua (en pâsin)”. “Allah semua dalam semua” adalah versi yang tidak hanya
mungkin tetapi perlu, mengingat konteks perumusan yang pamungkas dan paling total.
Dalam Surat kepada Jemaat di Kolose (3:11) rumusan lain muncul: “Tidak ada lagi orang
Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang Barbar atau orang Skit,
budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu” (allá tá pánta
kái en pâsin Christós). Di sini en pâsin adalah maskulin jamak; konteksnya menggarisbawahi itu
dan memotivasinya dan, oleh karena itu, terjemahan yang benar adalah “semua di dalam segala
sesuatu”.
Perbedaannya memiliki arti yang penting.
Pertama-tama, “Kristus semua di dalam segala sesuatu”, dalam nilai ontologisnya, merupakan
penghubung antara misteri dari pribadi Kristus dan sifat dan takdir dari pribadi setiap orang: inilah
nilai ontologis yang nyata dari “Kristus semua di dalam segala sesuatu”. Oleh karena itu, dalam
khotbah terakhir sebelum kematian-Nya, di Ruang Atas, tertuju kepada Bapa, Yesus berkata:
“Engkau sudah memberikan kuasa kepada-Ku atas setiap manusia [secara harafiah: “setiap daging”]
supaya Aku bisa memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang sudah Engkau serahkan
kepada-Ku.”19
Tetapi, yang kedua, “Kristus semua di dalam segala sesuatu” berarti bahwa Kristus, tidak hanya
secara ontologis, tetapi juga untuk kesadaran diri manusia, adalah sumber yang asli, contoh yang
utama dan memadai bagi manusia untuk memahami dan menjalani hubungannya dengan Allah
(Pencipta) dan dengan manusia lain (makhluk), hubungannya dengan alam semesta, dengan
masyarakat dan dengan sejarah.
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2. Meniru Kristus
Mengapa hubungan dengan Allah adalah hubungan dengan Yesus? Karena Yesus adalah
pewahyuan, pewahyuan dari Allah sebagai Misteri, dari Tritunggal sebagai Misteri. Oleh karena itu
“moral” bagi manusia adalah meniru perilaku dari Yesus Kristus, dari manusia Yesus, dari Yesus
manusia-Allah, manusia yang di dalamnya adalah Allah.
Dia adalah Guru bagi semua orang (Magister adest: “Guru ada di sini.”.20 “Jangan menyebut
dirimu guru: hanya satu Gurumu”21), Guru untuk ditemukan, didengarkan dan diikuti:
“Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Allah dan mengamalkannya dalam hidup
mereka”.22 Meniru Kristus adalah pengetahuan tentang kebenaran, mengamalkan kebenaran untuk
semua manusia.
Yesus Kristus berlanjut dalam sejarah, di sepanjang masa, di dalam misteri Gereja, Tubuh-Nya,
yang terdiri dari semua orang yang telah diberikan Bapa ke dalam tangan-Nya, seperti yang
dikatakan-Nya sendiri, dan yang Dia, dengan kuasa Roh-Nya, di dalam Pembaptisan telah
mengidentifikasikan dengan diri-Nya sendiri sebagai anggota Tubuh-Nya. Magisterium Kristus
adalah – oleh karena itu bertepatan dengan – Magisterium Gereja, karena oleh Gereja secara otentik
itu dibaca dan dirasakan.
Disini saya ingin melakukan sebuah pengamatan. Apa yang telah kita katakan sebelumnya
tentang kekuasaan berlaku, sebagai aspek yang memusingkan, sebagai otoritas seperti yang bisa
dialami di Gereja. Jika itu tidak kebapaan, dan karenanya keibuan, itu dapat menjadi sumber
kesalahpahaman tertinggi, alat yang licik dan merusak di tangan kebohongan, dari Setan, bapa dari
kebohongan.23 Meskipun selalu, dengan cara yang mengejutkan, otoritas Gereja pada akhirnya
harus dipatuhi, secara paradoks.
Dari sudut pandang institusional, itu demikian sejauh apa yang dikatakannya adalah instrumen
dan wahana dari Tradisi, sejauh itu secara formal ortodoks dalam iman dan setia dalam praktik
kepada otoritas Paus. Oleh karena itu, dari sudut pandang institusional, otoritas adalah bentuk
bersyarat yang digunakan oleh kehadiran Yesus yang Bangkit sebagai ekspresi yang berkarya dari
persahabatan-Nya dengan manusia, dengan saya, dengan kamu, dengan kita masing-masing. Ini
adalah aspek yang paling mengesankan dari misteri Gereja, yang paling mempengaruhi cinta diri
manusia, akal manusia itu sendiri.
Arti dari peniruan Kristus, meniru Kristus, adalah untuk semua orang, tetapi pada awalnya dan
terutama untuk orang-orang yang dibaptis, untuk umat beriman, yang secara otentik ditunjuk oleh
Gereja. Oleh karena itu, Gereja merupakan sumber yang dengannya semua moral dibandingkan,
pengartian dari moralitas kehidupan sebagai kesadaran akan kewajiban dan keteguhan terhadap
pelaksanaannya, dalam terang hati nurani Kristus, satu-satunya guru kemanusiaan (Unus est enim
Magister vester24). Dalam Pembaptisan, suatu gerakan mendasar yang karenanya, dalam kehidupan
Gerejawi, seorang manusia dijadikan imanen dalam misteri Kristus, lahir “ciptaan baru”.25 Ini
adalah ontologi baru, makhluk baru, partisipasi baru yang tak terbayangkan dalam Yang Ada, dalam
Yang Ada sebagai Misteri. Dari sini muncul moral yang baru.
Tetapi bagaimana mungkin meniru Kristus, manusia Yesus dari Nazaret, dalam perbedaan tak
terhingga dari identitas misterius setiap orang yang percaya kepada-Nya? Betapa identitas misterius
hidup dalam diri setiap orang yang percaya kepada-Nya!
Yesus adalah manusia yang dilahirkan oleh Roh Allah – seperti setiap manusia – dari seorang
perempuan, untuk hidup dan mati sebagai anak dari seorang ibu; ke-aku-an-Nya, kepribadian-Nya
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diidentikkan dengan kodrat Misteri itu sendiri, sehingga apa yang dari Misteri yang telah dapat dan
dapat dikenali, telah segera diungkapkan oleh Dia.
Demikianlah kita telah mengetahui bahwa manusia Yesus adalah imanen dalam Sabda Allah,
Putra Bapa. Oleh karena itu, peniruan Kristus dimungkinkan jika manusia mengakui dirinya sebagai
“anak angkat” dari Allah sebagai Bapa, yang secara misterius berpartisipasi dalam kodrat Allah,
yang dipilih oleh Yesus, manusia-Allah, untuk menjadi bagian dari diri-Nya di dalam misteri
Pembaptisan, dijadikan anggota dari Tubuh-Nya.
Untuk semua ini Gereja menggunakan definisi “anak angkat”, dia dibangkitkan oleh Roh Yesus
untuk mengatakan status kita diangkat sebagai anak. “Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah
mengutus Anak-Nya, yang lahir dari seorang perempuan, dan takluk kepada hukum Taurat, supaya
kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh AnakNya ke dalam hati kita, yang berseru: “ya Abba, ya Bapa!”. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan
anak; jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris bersama Kristus, oleh Allah”.26
Untuk alasan ini, Kitab Wahyu pada bagian akhirnya mengatakan: “Barangsiapa menang [siapa pun
yang mengikuti Kristus di salib, di salib yang membawa-Nya sampai kepada Kebangkitan dan
menjadi penguasa atas seluruh dunia] ia akan memperoleh semuanya ini; Aku akan menjadi
Allahnya dan ia akan menjadi anak-Ku.”27 Di sini berbicara tentang manusia, tentang manusia yang
dipanggil dan setia pada panggilan itu.28
Jika moral manusia adalah meniru Kristus, marilah kita bertanya sekarang: bagaimana sikap
Kristus terhadap Allah, terhadap manusia sebagai sesama, yaitu terhadap sesama yang diciptakan
oleh Bapa, terhadap masyarakat dan oleh karena itu terhadap sejarah, seluruh sejarah umat
manusia?
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3. Allah adalah Bapa
Pertama-tama, perilaku Yesus, manusia-Allah terhadap Allah, semuanya ditandai dengan
pengakuan bahwa Allah, Sang Misteri, adalah kebapaan. Dalam hati nurani Yesus hidup totalitas
invasi Bapa, dari “Allah yang adalah semua di dalam semua”. “Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya Anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diri-Nya sendiri, jikalau tidak Ia melihat
Bapa mengerjakannya; sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan Anak. Sebab
Bapa mengasihi Anak dan Ia menunjukkan kepada-Nya segala sesuatu yang dikerjakan-Nya sendiri,
bahkan Ia akan menunjukkan kepada-Nya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi dari pada
pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran”.29
Yesus memperkenalkan manusia ke dalam pengakuan dari kebapaan ini, dari keakraban tertinggi
dengan Misteri yang membentuk dia, yang membuat segala sesuatu. “Dengan berdoa, maka” kata
Yesus “janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka
menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu
seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan, sebelum kamu minta kepadaNya. Karena itu berdoalah demikian: “Bapa kami yang ada di Surga” [yaitu, di dalam kelahiran
radikal yang mendalam dari hal-hal].”30
“"Akulah” Yesus akan berkata tentang diri-Nya sendiri “jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada
seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku,
pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia."
Kata Filipus kepada-Nya: "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami."
26
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Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak
mengenal Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa".”31
Satu Tuhan, Sang Misteri yang menjadikan segala sesuatu dan sepanjang waktu di mana segala
sesuatu ada, hadir, menjadi akrab bagi kita melalui Yesus (manusia yang dipilih oleh-Nya dan
dijadikan bagian, yaitu, segera berpartisipasi dalam kodrat ilahi-Nya, dalam kodrat dari Misteri itu
sendiri). Dalam diri manusia ini kita melihat pengartian apa yang, berbicara secara manusiawi, akan
lancang untuk mengartikan (bisa menjadi ekspresi dari puncak keinginan, keinginan asli dari hati
nurani sendiri, tetapi betapa tidak pasti, betapa langka dan tidak pasti dan penuh kesalahan, alasan
atau bentuk pengembaraan dari pikiran manusia!): Allah adalah Bapa, Sang Misteri adalah
kebapaan. Apakah yang lebih akrab daripada kepositifan radikal, daripada kebaikan yang sebagai
pengalaman manusia ayah adalah sumbernya?

4. Perilaku Yesus terhadap Bapa
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Lalu, bagaimanakah perilaku Yesus terhadap Bapa? Jika Dia pertama-tama mengungkapkan kepada
kita bahwa Allah adalah Bapa, Sang Misteri adalah Bapa, bagaimana Ia melaksanakan perilaku-Nya
terhadap Dia?
a) Tentang Bapa ini, tentang Misteri sebagai Bapa, Yesus menggarisbawahi kekuatan yang
kreatif: itu adalah perilaku terhadap seorang bapa yang adalah Pencipta. Dia adalah Sang Pencipta
dari keberadaan manusia yang merupakan jalan menuju kesempurnaan, dari kehidupan manusia
yang lemah, rapuh, tidak konsisten dan memusingkan, dari semua ini, juga dari semua ini, bahkan
dari makhluk-Nya yang berada dalam kondisi-kondisi ini, Dia adalah Sang Penebus, Dia menebus.
Kristus memanggil Bapa sebagai Pencipta.
Dia adalah manusia pertama dengan kesadaran yang memadai dan sempurna bahwa semua isi
kemanusiaannya adalah kehadiran Bapa. Merenungkan beberapa bab dari Injil St. Yohanes (seperti
bab kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan) seseorang menemukan dalam kata-kata Kristus suatu
pemikiran yang dominan: Dia melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Dia melihat Bapa, Dia tidak
melakukan apa pun kecuali apa yang Dia lihat dilakukan Bapa. Ketika dia melihat burung pipit
jatuh, ketika dia mengamati bunga bakung di ladang, tanaman, rambut manusia, apa yang
memberinya kepastian untuk menarik inspirasi dari segala sesuatu untuk mencapai makna dunia,
makna hidup-Nya? Apa yang membuat kepastian ini berkembang adalah hubungan-Nya dengan
Bapa, pendampingan dari Bapa.32
Maka, bagi kita meniru Yesus adalah menghidupi pertama-tama religiusitas dari setiap gerakan.
Penurunan pertama ini, pasal pertama dari moral ini jelas bagi kita: menghidupi religiusitas dalam
setiap gerakan. St. Paulus mengatakannya beberapa kali: "Entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur,
entah kita masih hidup, entah kita sudah mati, kita hidup bersama-sama dengan Dia”;33 “Jika
engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah
semuanya itu untuk kemuliaan Allah”,34 atau untuk kemuliaan Kristus, karena Allah
mengkomunikasikan diri-Nya kepada kita di dalam sabda Yesus, di dalam pribadi Yesus.
Hukum keberadaan yang dinamis adalah bagi Kristus ketaatan (menghidupi segala sesuatu untuk
asas-asas dari Yang lain); bagi kita hal itu menemukan ekspresinya yang maksimum dalam
persembahan. Persembahan adalah pengakuan bahwa, seperti Allah, demikian pula Kristus adalah
substansi dari seluruh kehidupan, artinya, Dia adalah konsistensi dan makna, yaitu nilai, dari
hubungan antara manusia dan kenyataan apa pun dalam hidup. Nilai hubungan antara manusia dan
31
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kenyataan apa pun dalam hidup adalah Kristus, apa pun jenis hubungan itu. Maknanya adalah
Kristus: oleh karena itu, ketaatan, persembahan adalah hidup untuk asas-asas yang disampaikan
dalam sabda Kristus, seperti Kristus hidup untuk asas-asas Bapa. Oleh karena itu, dari sinilah,
religiusitas dari setiap gerakan, dari setiap tindakan, dari setiap hubungan.
b) Yang kedua, perilaku Yesus terhadap Allah Bapa sebagai kesempurnaan tertinggi, dan ini
mencirikan kehidupan sebagai keteguhan yang berkelanjutan dengan-Nya: “Karena itu haruslah
kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna”.35 Jalan kesempurnaan
adalah makna keberadaan manusia. Tujuan keberadaan adalah agar makhluk itu menjalani
kehidupan sebanyak mungkin sebagai keteguhan menuju kesempurnaan Misteri.
Moralitas dengan demikian dialami bukan sebagai definisi dari sebuah ukuran atau hukumhukum, tetapi sebagai keteguhan untuk meniru Kristus dan konsekuensi-konsekuensinya:
“Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu titik atau satu huruf terkecil pun dari
hukum Taurat tidak akan ditiadakan”.36 “Janganlah kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk
meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya,
melainkan untuk menggenapinya”,37 yaitu, di dalam keteguhan ini, untuk memungkinkannya. “Dan
setiap orang yang memiliki pengharapan ini kepada-Nya, menyucikan diri sama seperti Dia yang
adalah suci”:38 ini adalah moralitas sebagai keteguhan yang berkelanjutan untuk meniru Kristus
dalam ketaatannya kepada Bapa.
Dalam arti apakah “Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya”,
yaitu untuk memungkinkannya? Keteguhan adalah bagaikan ekspresi kebebasan yang tertinggi dan
kekal terhadap “Allah yang adalah semua di dalam semua”. Bahwa keteguhan ini menjadi pertalian,
pada kenyataannya, adalah rahmat dalam diri manusia. Oleh karena itu, benang moralitas adalah
permohonan yang tulus akan rahmat ini. Permohonan yang tulus adalah bentuk dasar dari doa: yaitu
mengemis. Seperti halnya tentang pemungut cukai. “Ada dua orang pergi ke Bait Allah untuk
berdoa; yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan
berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepada-Mu, karena aku tidak sama
seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah dan bukan juga
seperti pemungut cukai ini; aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari
segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani
menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata: Ya Allah, kasihanilah aku orang
berdosa ini. Aku berkata kepadamu: Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan
Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barangsiapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan
barangsiapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.”39
Siapa pun yang mengatakan “saya mampu”, “saya memiliki kekuasaan”, “saya memiliki
kekuatan”, akan dibuktikan kepadanya bukan oleh dirinya sendiri, tetapi hanya oleh Yang Lain
yang kepada-Nya dia memohon untuk dapat memiliki semuanya ini.
Singkatnya, adalah di dalam moral, kelaziman dari permohonan dan mengemis atas keberhasilan
dari tujuan: itu akan menjadi praduga dan bukan tujuan, jika itu bukan permohonan. Betapa suatu
kebenaran besar yang ditawarkan oleh perumpamaan ini dalam Injil kepada kita!
c) Yang terakhir, kita melihat perilaku Yesus terhadap Allah Bapa sebagai Sang Penebus, dan
karenanya sebagai belas kasihan.
“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya
yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
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yang kekal.”40 Oleh karena itu, makna dari Anak ini, dari Sabda yang menjadi daging, yang
diidentikkan dengan seorang manusia yang lahir dari seorang perempuan, adalah untuk sepenuhnya
mengungkapkan cinta dari Sang Misteri, cinta yang dimiliki Sang Misteri terhadap makhluknya: itu
adalah untuk sepenuhnya mengungkapkan cinta dari Allah Bapa.
Kristus, manusia ini yang lahir di Betlehem, yang hidup di Nazaret, pada momen sejarah yang
tepat dan cepat itu, adalah Takdir kita yang menjadi kehadiran dan pendamping, Dia adalah misteri
Allah yang menjadi kehadiran dan pendamping abadi, untuk sepanjang waktu dari ciptaan-Nya.
“Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman”;41 penegasan tertinggi sebagai cinta
dari Sang Pencipta.
Dalam Yesus hubungan Allah dengan ciptaan-Nya dinyatakan sebagai cinta dan karena itu
sebagai belas kasihan.
Apa yang ditambahkan kata belas kasihan pada kata cinta, atau pengampunan, ini sulit dipahami,
karena tidak ada yang bisa ditambahkan pada kata cinta; tetapi untuk persepsi kita tentang arti dari
kata ini, kata belas kasihan menambahkan faktor Misteri, di mana semua ukuran dan imajinasi kita
tidak berlaku lagi. Belas kasihan adalah posisi dari Misteri, ini menunjukkan posisi Misteri terhadap
kelemahan, kesalahan, dan kelupaan manusia apa pun: Allah, dalam menghadapi kejahatan manusia
apa pun, mencintainya.
Penerimaan atas belas kasihan ini, pengakuan atas belas kasihan ini adalah moralitas tertinggi,
puncak dari moralitas; penerimaan ini adalah keaslian yang mendalam dari pengakuan bahwa
manusia, kebebasan manusia, menyadari Misteri, Misteri sebagai sumber dari segala sesuatu, dari
“Allah semua di dalam semua”.
Seseorang tidak dapat mengemis kepada Allah Bapa kecuali sebagai penyerahan kepada belas
kasihan.
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5. Dari persahabatan, moralitas
Secara singkat, perilaku Yesus dengan Allah Bapa adalah pengakuan dan penerimaan Misteri
sebagai Belas kasihan. Oleh karena itu, hubungan antara Yesus dan Bapa mewakili pemenuhan
tertinggi dari persahabatan.
Yesus sebagai manusia mengakui dan menerima diri-Nya sebagai belas kasihan Bapa. Dengan
demikian Dia menerima untuk mati: “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa
yang mereka perbuat”.42
Adapun kepatuhan manusia Yesus kepada Bapa mewakili sumber dan puncak dari kebajikan,
sehingga bagi manusia moralitas lahir sebagai simpati yang berlaku dan sangat kuat kepada
seseorang yang hadir: kepada Yesus. Di luar segalanya – ketertarikan, rasa sakit dan kejahatan –
keterikatan kepada Yesus menang. Moralitas manusia kemudian lahir sebagai persahabatan dengan
Allah sebagai Misteri dan karenanya dengan Yesus, yang melalui Dia dan di dalam Dia, Misteri itu
dinyatakan, diungkapkan, disampaikan.
Persahabatan sejati adalah setiap hubungan di mana kebutuhan akan orang lain dibagi dalam
maknanya yang terutama, yaitu, dalam takdir yang kepadanya setiap kebutuhan bangkit dan yang
menciptakan akhir dari rasa haus dan lapar manusia. Bagi manusia, menerima cinta yang
diekspresikan di dalam kehendak Allah, Sang Misteri, yang dengan menjadi manusia di dalam
Yesus menerima kematian, kematian-Nya untuk semua anak, adalah sumber dari moralitas, yang
pada kenyataannya lahir sebagai persahabatan dengan Allah. Seperti halnya bagi Yesus, moralitas
40
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lahir dari penerimaan untuk menjadi subjek yang tepat dari belas kasihan Bapa – Dia menerima
Misteri ini yang disampaikan kepada-Nya, Dia menerimanya dengan mati untuk manusia – begitu
pula bagi manusia, bagi setiap manusia, moralitas lahir sebagai persahabatan dengan Dia, dengan
Allah di dalam Yesus.
Moralitas lahir sebagai persahabatan dengan Allah sebagai Misteri dan karena itu dengan Yesus.
Hubungan manusia dengan Allah sebagai Misteri dan karena itu dengan Yesus dimulai dan
digenapi, di dalam segala keagungan, kesederhanaan, kebenaran dan kepastiannya, di dalam ya dari
Santo Petrus kepada Yesus, yang bertanya kepadanya: “Simon, apakah engkau mencintai Aku?”.
Tentang ya dari Petrus, moralitas dikejutkan oleh sebuah Kehadiran yang diikuti seseorang
sedemikian rupa sehingga semua kehidupan cenderung untuk dipahami, secara terperinci, secara
keseluruhan, untuk dapat menyenangkan wajah dari Kehadiran itu. Oleh karena itu moralitas, bagi
orang Kristen, adalah mengikuti dengan penuh kasih.

6. Cahaya, kekuatan dan bantuan untuk manusia
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Sekarang marilah kita melihat secara lebih terperinci perilaku Yesus terhadap orang lain, yaitu
terhadap manusia sebagai sesama.
Singkatnya, itu adalah berbagi kehidupan manusia dengan menempatkan diri sebagai sumber
cahaya, yaitu dari kejelasan dan kebenaran, kekuatan dan bantuan.
a) Sebagai sumber cahaya: “Terang sejati yang menerangi semua manusia, datang ke dunia”43,
atau, seperti yang akan dikatakan Yesus dalam kothbah pada Perjamuan Terakhir: “Aku telah
menyatakan nama-Mu kepada semua orang, yang Engkau berikan kepada-Ku dari dunia. Mereka itu
milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepada-Ku dan mereka telah menuruti firman-Mu.
Sekarang mereka tahu, bahwa semua yang Engkau berikan kepada-Ku itu berasal dari pada-Mu.
Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepada-Ku telah Kusampaikan kepada mereka dan
mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar, bahwa Aku datang dari pada-Mu, dan
mereka percaya, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.”44
Oleh karena itu, bagi kita, bagi manusia yang dipilih-Nya, nilai-nilai yang digunakan untuk
menilai adalah mereka yang memperhatikan perkataan dari Sabda sebagai kehadiran Yesus: sebagai
Kehadiran sekarang. Tetapi ini adalah komunitas Gereja di mana kita menjadi anggota; ia adalah
wajah dari Kehadiran itu, atau yang di dalamnya wajah Kehadiran itu menjadi dapat dirasakan,
menjadi sebuah tanda, tetapi sebuah tanda yang mengandung apa yang menjadi tandanya.
Komunitas Gereja adalah tempat di mana peristiwa kehadiran Kristus diperbarui, yang baru dan
dilahirkan kembali.
Metode yang digunakan Misteri untuk memberikan diri-Nya, untuk mengungkapkan diri-Nya
kepada makhluk-Nya, adalah metode sakramental: sebuah tanda yang mengandung Misteri yang di
dalamnya merupakan tanda. Komunitas Gereja adalah aspek dari tanda ini, adalah aspek yang
terlihat dari wajah itu; adalah jubah dari Kehadiran itu, seperti jubah Yesus untuk anak-anak kecil
yang berada dekat dengan-Nya. Anak-anak kecil itu, yang berusia empat hingga lima tahun, yang
mengelilingi Dia dan mengaitkan kaki-Nya, menempelkan hidung mereka di antara jubah-Nya, dan
tidak melihat rupa-Nya, tidak menahan wajah-Nya, bahkan tidak melihatnya, mungkin. Tetapi
mereka ada di sana bersama-Nya, sehingga jubah itu, kain yang belum dipotong yang dipakai
Yesus, tetap berada di mata mereka lebih dari pada wajah-Nya. Demikian pula, Yesus membuat
diri-Nya dapat dirasakan bagi kita, Ia membuat diri-Nya terlihat dalam komunitas gerejawi seolaholah itu adalah jubah yang melaluinya kekecilan kita menjalin hubungan dengan kehadiran-Nya
yang nyata.
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Mendengarkan suara dari otoritas, yaitu dari Paus dan akta-akta resmi Gereja, adalah seperti
penangkal terhadap slogan-slogan media massa.
“Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada
Allah, dan yang sempurna”.45 Seorang rohaniwan besar yang dianiaya asal Cekoslowakia dari
beberapa dekade yang lalu, Josef Zvěřina,46 yang mengutip di dalam Suratnya kepada Umat Kristen
Barat 47 perikop ini dari Surat St. Paulus kepada jemaat di Roma.
Penilaian yang menentukan tindakan dan hari manusia adalah pengetahuan tentang kebenaran
melalui Gereja yang merupakan kehadiran dari Kebenaran. Bukan Gereja dari “teolog”, tetapi
Gereja dari sakramen-sakramen, dari perkataan Paus dan para Uskup yang bersatu dengannya,
Gereja dari mereka yang mengakui, dalam kerendahan hati dan penderitaan akan penantian besar
(yang mengatasi penderitaan di dalam sukacita dari pengharapan), perkataan Paus dan para Uskup,
yang membimbing kenyataan dari Gereja sejati ini.
Mungkin pada saat-saat tertentu dalam kehidupan Yesus, beberapa perempuan saleh atau
beberapa murid yang tumbuh secara manusiawi dan peka akan berkata: “Yesus yang malang!”
Dengan analogi, kita dapat mengatakan, dengan kesalehan yang sama, untuk alasan yang sama dan
untuk penyebab yang sama: “Gereja yang malang!”. Bukan sebagai penilaian negatif, tetapi sebagai
pengamatan melankolis, namun diisi dengan kepastian akan Kebangkitan di dalam kehidupan
Gereja hari ini.
b) Yesus sebagai sumber kekuatan: “Di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa”.48 Siapa
yang tahu bagaimana para rasul dalam perjamuan terakhir, dalam perjamuan terakhir itu, malam
yang sudah begitu penuh getaran dan terror itu, akan mendengar kalimat ini: “Di luar Aku kamu
tidak dapat berbuat apa-apa “.Oleh karena itu kita adalah pengemis, dan bentuk mengemis yang
diterangi oleh Kristus adalah sakramen-sakramen. Sakramen, sebagai bentuk doa yang tertinggi,
"harus menjadi pertanyaan yang ditujukan seseorang, bahkan terkubur dalam kesengsaraannya
sendiri, kepada Allah seolah-olah melalui sebuah celah kecil dari keinginan untuk dibebaskan.”49
c) Yang terakhir, sebagai sumber pertolongan: “Aku ada di tengah-tengah kamu sebagai
pelayan”.50 “Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk
memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang”.51 Menjadi pelayan untuk semua
orang, justru supaya Dia memberikan tenaga kepada manusia untuk perjalanan menuju Takdirnya,
yaitu menuju Dia.
Demikian, semua hubungan dengan orang lain di dalam Yesus adalah berbagi. Tidak ada
hubungan yang benar kecuali dalam fungsi dari Takdir: di sana cenderung ada, pada kenyataannya,
setiap kebutuhan dari umat manusia, dari makhluk berpartisipasi yang disebut manusia. Ketika
manusia menjalani ini, dia menerima ini, dia mencari takdir orang lain di dalam semua hubungan,
maka semua hubungan adalah baik dan di dalam semua hubungan, manusia menerima pertolongan
yang datang kepadanya dari Sang Misteri melalui orang lain, baik yang kecil maupun besar; karena
melalui orang lain Sang Misteri membantu manusia, ketika manusia menjalani hubungan-hubungan
– hubungan dengan kawannya, dengan orang lain – dengan kesadaran dari Takdir.
Dalam hubungan apapun, maka kita mengawali dengan sebuah hipotesis positif. Rahasia jiwa
dari setiap hubungan adalah persahabatan: menginginkan takdir orang lain, menerima bahwa orang
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lain menginginkan takdirku. Jika saya mengakui dan menerima bahwa orang lain bertindak untuk
takdir saya, ini adalah persahabatan.
Persahabatan, dalam agama Kristen, adalah persahabatan yang bersaudara, itu adalah
persahabatan yang paling akrab, kekeluargaan. St Bernardus memberikan sebuah deskripsi yang
indah tentang itu: “Amal kasih menghasilkan persahabatan, itu seperti ibundanya [amal kasih
adalah cinta untuk orang lain sebagai penegasan atas takdirnya yang baik, sebagai keinginan untuk
menegaskan bahwa takdirnya yang adil terjadi, karena Kristus adalah Sang Misteri di mana Dia
menjadi bagian dan berpartisipasi]. Itu adalah karunia Allah, itu berasal dari-Nya, karena kita
bersifat jasmani. Dia membuat keinginan dan cinta kita dimulai dengan jasmani. Dalam hati kita,
Allah menorehkan kepada sahabat-sahabat kita cinta yang tidak bisa mereka baca, tetapi yang bisa
kita tunjukkan kepada mereka. Hasilnya adalah kasih sayang, lebih sering affectus, suatu
keterikatan yang mendalam dan tidak dapat diungkapkan, yang merupakan urutan pengalaman dan
yang melekatkan hak dan kewajiban pada persahabatan”.52
Ini adalah persahabatan dari Santo Petrus, dari Simon anak Yohanes, dengan Yesus, ketika dia
masih tidak tahu, belum menyadari, dia tidak sepenuhnya menyadari tentang apa yang hendak
dikatakan Yesus tentang diri-Nya sendiri.
“Ini adalah amal kasih yang menghasilkan persahabatan, itu seperti ibundanya”. Amal kasih
adalah hubungan di mana takdir orang lain dicari dengan kesadaran tentang siapa yang dipanggil
olehnya, dalam kepastian dari hati nurani bahwa takdir orang lain adalah Yesus, Allah yang menjadi
manusia, karena melalui manusia itu adalah Allah yang menjalin hubungan dengan kita.

7. Di dalam sejarah dunia: ekumenisme dan perdamaian
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Yang terakhir, perilaku Yesus terhadap masyarakat, tepatnya sebagai lembaga.
a) Pertama-tama kita melihat perilaku Yesus terhadap tempat kelembagaan yang disebut Negara,
bangsa atau, lebih baik lagi, tanah air, para rakyat aslinya, rakyat di tanah air itu. Dari sudut
pandang ini, ada kutipan-kutipan yang mengesankan.
“Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel.”53 Di sini digarisbawahi
nilai dari tanah air, atau masyarakat yang mengekspresikan rakyat, di dalam fitur-fiturnya dan juga
dalam batasan-batasannya. Tapi cinta untuk tanah air ini memiliki takdir yang berguna bagi seluruh
dunia: “Pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari
Yerusalem.”54
Suatu malam Yesus melihat kota-Nya dari atas bukit dan menangisinya, memikirkan
kehancurannya: “Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan
batu orang-orang yang diutus kepadamu! Berkali-kali Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu,
sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.
Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi Aku berkata kepadamu:
Kamu tidak akan melihat Aku lagi hingga pada saat kamu berkata: “Diberkatilah Dia yang datang
dalam nama Tuhan!”.”55 Kota itu akan membunuh-Nya beberapa minggu kemudian. Tetapi bagiNya ini tidak ada kaitannya, yaitu tidak masalah sebagai definisi. Pada malam lainnya, tepat
sebelum Dia ditangkap, dalam kemegahan kuil beremas yang diterangi oleh matahari yang
terbenam, edákruse, kata teks bahasa Yunani, Yesus terisak-isak di hadapan takdir kota-Nya. Rasa
52
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kasihan seperti itu dari seorang ibu yang memegang erat anaknya agar tidak membiarkannya masuk
ke dalam bahaya maut yang dialaminya.56
Cinta tanah air adalah sebuah dampak yang mendalam dari pietas (perasaan iba) agama Kristen.
Demikian adanya sejauh tanah air berfungsi sebagai kesejahteraan duniawi dan kebaikan abadi
seluruh umat manusia.
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b) Kedua, sikap Yesus terhadap masyarakat sebagai kuasa politik, kuasa politik Romawi dan
Yahudi pada saat itu.
“Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya
kepada-Nya: "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus: "Apakah engkau katakan hal itu
dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang Aku?" Kata
Pilatus: "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsa-Mu sendiri dan imam-imam kepala yang telah
menyerahkan Engkau kepadaku; apakah yang telah Engkau perbuat?" Jawab Yesus: "Kerajaan-Ku
bukan dari dunia ini; jika Kerajaan-Ku dari dunia ini, pasti hamba-hamba-Ku telah melawan,
supaya Aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi Kerajaan-Ku bukan dari sini."
Maka kata Pilatus kepada-Nya: "Jadi Engkau adalah raja?" Jawab Yesus: "Engkau mengatakan,
bahwa Aku adalah raja. Untuk itulah Aku lahir dan untuk itulah Aku datang ke dalam dunia ini,
supaya Aku memberi kesaksian tentang kebenaran; setiap orang yang berasal dari kebenaran
mendengarkan suara-Ku.”. [...] Pilatus masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada
Yesus: "Dari manakah asal-Mu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus
kepada-Nya: "Tidakkah Engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah Engkau tahu, bahwa aku
berkuasa untuk membebaskan Engkau, dan berkuasa juga untuk menyalibkan Engkau?" Yesus
menjawab: "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan
kepadamu dari atas. Sebab itu: dia, yang menyerahkan Aku kepadamu, lebih besar dosanya [lebih
besar dari dosamu]".”57 Kekuasaan politik juga memperoleh positifitas duniawinya yang
memungkinkan hanya dalam fungsinya untuk alam semesta, dalam fungsinya untuk semua orang di
dunia. Jika tidak demikian, maka “dia, yang menyerahkan Aku kepadamu, lebih besar dosanya”.
Perikop lain dari Injil Yohanes berbicara tentang hubungan Yesus dengan kekuasaan politik
Yahudi: “Seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, Imam Besar pada tahun itu, berkata kepada
mereka: "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu, jika satu
orang mati untuk bangsa kita dari pada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan
dari dirinya sendiri, tetapi sebagai Imam Besar pada tahun itu ia bernubuat, bahwa Yesus akan mati
untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan
mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai.”58
c) Yang terakhir, sikap dan perilaku Yesus terhadap sejarah.
Kita harus meniru Yesus dalam perilakunya terhadap sejarah, karena kemuliaan manusiawi
Kristus diakui oleh kita sebagai makna dari sejarah, dari keberadaan pribadi kita, dan dari konteks
totalnya yang disebut sejarah: “Bapa, telah tiba saatnya; permuliakanlah Anak-Mu, supaya AnakMu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepada-Nya kuasa atas
segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah
Engkau berikan kepada-Nya”.59 Seperti bagi Yesus makna sejarah adalah pemenuhan dari kehendak
Bapa (“Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang
benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus”60), bagi manusia makna sejarah adalah
Kristus, kemuliaan manusiawi Kristus; meniru Yesus oleh karenanya berarti menghidupi tujuan dari
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setiap tindakan sebagai penegasan makna sejarah, yaitu Yesus Kristus sendiri, kemuliaan
manusiawi Kristus.
Hidup bagi kemuliaan manusiawi Kristus disebut kesaksian. Ini adalah fenomena di mana
manusia mengenali – melalui sebuah rahmat yang kuat, sebuah karunia yang kuat – terbuat dari apa
kenyataan, umat manusia, dan hal-hal: terbuat dari Kristus, dan mereka meneriakkannya kepada
semua orang, mereka menunjukkannya dengan keberadaan mereka sendiri, dengan pengubahan
modalitas dari keberadaan mereka. Akhir dari sejarah akan menjadi hari ketika seluruh alam
semesta manusia akan dipaksa untuk mengenalinya.61
Setiap waktu di dalam sejarah, setiap ukuran waktu “layak”, yaitu sebanding dengan yang kekal,
di dalam ukuran di mana kenangan akan Kristus hidup. Oleh karena itu moralitas Kristen
menyiratkan agar komitmen sosial, budaya dan politik dididik, oleh karenanya menjadi matang, di
dalam cita-cita konkret untuk mengingatkan dan membantu pada kenangan akan Kristus, dan
karenanya pada makna sejarah, sebagai makna dari waktu dan hubungan.
Itu bukan moral Kristen yang tidak menghidupi setiap gerakan – dari mencuci piring hingga
berada di Parlemen – di dalam dimensinya yang universal dari persembahan kepada Kristus.
Persembahan adalah mengakui bahwa substansi, konsistensi dari keberadaan, yang hidup dan
mengekspresikan dirinya dalam suatu hubungan, adalah Kristus; pengakuan yang hanya bisa tersirat
dari doa agar Dia memperlihatkan diri-Nya, menampakkan diri-Nya, menunjukkan diri-Nya.
Oleh karena itu, hidup berdampingan manusiawi sesuai dengan cita-citanya yang dinyatakan
dalam Surat kepada Orang Ibrani: “Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama
masih dapat dikatakan "hari ini", supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya
karena tipu daya dosa”. Saling menasihati setiap hari: ingatlah kenangan akan Kristus setiap hari,
ingatlah dirimu pada kenangan akan Kristus. “Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus,
asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula.”62
Dari sini, ketaatan yang menyelamatkan ketertiban dalam masyarakat.
Tetapi siapa pun yang menyelamatkan ketertiban dalam masyarakat adalah otoritas: “Tiap-tiap
orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak
berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah. [...] Jika seorang
berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah”;63 “Demi Tuhan, tunduklah kepada semua
lembaga yang dibentuk oleh manusia”.64 Apa yang dialami seseorang tidak boleh bertentangan.
Maka lahirlah komitmen untuk melayani komunitas umat manusia sampai pada bidang
kebudayaan, ekonomi, bahkan politik, sesuai dengan seluruh kemampuan kita untuk memberi
secara cuma-cuma, tidak hanya dalam waktu luang, tetapi di atas segalanya dalam pekerjaan.
Ekumenisme dan perdamaian adalah hasil yang dirindukan dari semua ini. Di dalamnya hasil itu
ditegaskan sebagai prinsip dari setiap hubungan, sebagai kontribusi tertinggi dari setiap hidup
berdampingan, perwujudan dari sebuah persahabatan yang umumnya universal di mana sejarah
manusia menemukan bantuan yang terbaik.
Ini berarti bahwa persahabatan Kristen berpartisipasi dalam menghasilkan realitas sosial
sebagai bangsa. Dari pelaksanaan persahabatan ini, lahirlah suatu bangsa, karena hanya dalam
hubungan timbal balik seorang pria menjadi seorang ayah, memperoleh status kebapaan, yaitu
menghasilkan. Kebapaan berada pada tingkat di mana alam adalah kesadaran diri, itu adalah tingkat
manusia. Hewan adalah alat reproduksi-pengembangbiak, bukan ayah. Ayah adalah bantuan
tertinggi untuk kejelasan makna kehidupan dan pendamping dalam perjalanan menuju kejelasan itu.
Hubungan apa pun, sejauh diwujudkan dalam cinta yang timbal balik, yaitu persahabatan,
menghasilkan sesuatu yang manusiawi. Dan inilah kontribusi kita, kontribusi moral Gereja terhadap
perdamaian di sini dan di mana-mana. Sebaliknya isi duniawi dari hubungan itu adalah kekerasan,
ia mendorong kepada kekerasan, ia menyusup kekerasan, bahkan dalam bentuk yang paling
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tersembunyi, berkali-kali licik dengan halus dan tanpa disadari, kecuali untuk hubungan-hubungan,
goncangan-goncangan yang terjadi di dalam tumpuan awal, di dalam alam yang mula: ayah, ibu dan
anak. Namun, goncangan-goncangan manusia ini direduksi menjadi keluhan-keluhan yang tak
banyak berkuasa, yang tidak dapat berbuat apa-apa dalam aliran sungai, pada gelombang duniawi
yang dahsyat dan karenanya atas kekerasan, atas keangkuhan yang secara tak terhindarkan turut
campur ketika Allah menjadi asing, asing terhadap pengartian dan pembinaan hubungan.
Sebaliknya, dari peristiwa persahabatan Kristen, yang dihidupi sebagai ekumenisme dan
perdamaian, lahirlah sebuah umat: itu merupakan terjadinya sebuah pengartian kehidupan, perasaan
yang nyata, sebuah kejujuran dalam menghadapi keadaan-keadaan, dan jawaban yang bermutu
terhadap sebuah hasutan menurut sebuah visi dan menurut sebuah penerimaan tentang takdir
kebenaran dan kebahagiaan seseorang. Bukan hanya satu individu yang kemudian, tumbuh dewasa
membuat sebuah keluarga, di mana dua atau enam anak dilahirkan. Mari kita bayangkan ratusan
biarawati pengikut Santa Hildegard dari Bingen dan, pada saat yang sama, para biarawan dari Santo
Petrus yang Mulia, Abbas biara di Kluni. Dan semua orang yang pergi ke sana. Itu adalah cara di
mana, perlahan-lahan, keluarga Kristen muncul dari barbarisme yang mendominasi abad ke-lima
dan ke-enam, dengan kelembutan dari perasaan-perasaan, dengan kapilaritas dari perhatianperhatian, dengan kejelasan dari perintah-perintah, dari hukum-hukum yang menjadi cirinya;
“Keluarga Kristen sebagai organisme-hunian, sebagai tempat hunian sejati bagi manusia:
pertolongan, perlindungan, keramahan, nyanyian”.65
Kontradiksi dari semua ini terletak pada mengidentifikasi di dalam kekuasaan duniawi cita-cita
yang dikumpulkan dalam kata-kata ekumenisme dan perdamaian. Kekuasaan membuat cita-cita
yang sama ini menjadi kekerasan: ekumenisme menjadi penegasan dari posisinya sendiri yang
tertutup dan penuh kekerasan, atau penyangkalan tanpa batas terhadap makna apa pun, kepentingan
apa pun, penghargaan apa pun; dan perdamaian menjadi formula yang ditetapkan sebagai semboyan
untuk memenangkan peperangan sendiri.
Kekerasan selalu menyiratkan upaya untuk menghancurkan suatu bangsa: kekerasan dari para
tentara, dari para hakim atau bahkan dari realitas kaum beragama di mana praktik agama tidak
diterima secara terbuka dan tidak mendapat konsekuensi yang nyata.
Dan seluruh pendidikan dari kekuasaan membuat cenderung mengarah kepada kekerasan, seperti
tindakan manusia, konsep tentang keluarga dan hidup berdampingan sosial, metode berhubungan
dengan orang lain. Kekuasaan mendukung segala bentuk keterasingan terakhir, yang merupakan
awal dari kekerasan di dunia.
Sebaliknya, bagi orang yang mengikuti Kristus tidak ada kehadiran yang menjadi asing. “Jika
Anda menjadi apa yang seharusnya, Anda akan membakar seluruh Italia.”.66 “Jangan berpuas diri
dengan hal-hal kecil: Dia, Allah, menginginkan hal-hal besar”.67 Demikian yang ditulis oleh
Katerina, wanita muda buta huruf dari Siena.
Tetapi Sang Misteri sebagai belas kasihan tetap menjadi kata terakhir bahkan atas semua
kemungkinan terburuk dari sejarah. Sang Misteri sebagai belas kasihan. Ini adalah pelukan yang
paling tak tertahankan, dalam kesalehannya yang nyata, dari Yang Ada, sumber, tujuan, sifat dari
keseluruhan makhluk, ini adalah hubungan antara Yang Ada dengan ketiadaan saya, dengan diri
saya yang telah dibuat-Nya dan Dia membuat saya berpartisipasi kepada Diri-Nya. Ini adalah
pelukan terpenting dari Sang Misteri, yang terhadapnya manusia – bahkan yang paling jauh dan
paling jahat atau yang paling kelam, yang paling gelap – tidak dapat menentang apa pun, ia tidak
melakukan penolakan: ia dapat meninggalkannya, tetapi dengan meninggalkan dirinya sendiri dan
kebaikannya sendiri. Sang Misteri sebagai belas kasihan tetap menjadi kata terakhir bahkan atas
semua kemungkinan terburuk dari sejarah.
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Pertemuan
Stefano Alberto. Bagi wanita muda itu, awal dari setiap hari, awal dari setiap gerakan, setiap
tindakan ditandai, ditempuh, penuh dengan kesadaran akan Kehadiran itu, akan kehadiran
manusiawi dari anak itu, pertama, dan kemudian dari pria itu: pendampingan dari Sang Misteri
untuk takdir Bunda Maria, pendampingan manusiawi dari Sang Misteri untuk perjalanan kita.
Angelus68
Lodi69
Giancarlo Cesana. Ratusan pertanyaan telah masuk, seperti tradisi biasanya. Dari pertanyaanpertanyaan tersebut kita memahami satu hal, yaitu bahwa kita telah dihadapkan kepada sebuah
proposal baru, dalam arti juga yang tak terduga, yang harus kita kerjakan, harus direnungkan, dan
ini seharusnya tidak mengejutkan kita, karena Latihan Rohani ini adalah sebuah pelatihan untuk
mencapai tujuan yaitu hidup; itu bukan tujuan, itu adalah pelatihan yang mengenalkan kita kepada
jalan kehidupan yang besar.
Maka, saya ingin melanjutkan seperti ini: Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada
Pst. Pino tentang bagian-bagian yang secara khusus telah ditunjukkan dari berbagai pertemuan dan
kemudian dua pertanyaan mendasar kepada Pst. Giussani.
Pertanyaan pertama (pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Pst. Pino terutama
menyangkut tema kebebasan): “Dapatkah pertanyaan tentang kebebasan diangkat kembali dengan
menjelaskan apakah arti dari kebebasan sebagai satu-satunya titik yang tak tergoyahkan oleh akal?”
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Stefano Alberto. Satu-satunya titik yang tak tergoyahkan oleh akal berarti, pertama-tama, bahwa itu
adalah satu-satunya titik di mana Sang Misteri tetap menjadi misteri, sebuah misteri yang total.
Karena – ini adalah bagian yang digarisbawahi oleh Pst. Giussani dalam pelajaran – bahwa hal-hal
tidak dibuat dengan sendirinya adalah terbukti bagi akal, bahwa pada saat ini saya tidak melakukan
dari diri sendiri, ini terbukti bagi akal. Akal tidak mengerti bagaimana ini terjadi, ia tidak dapat
memahaminya, tetapi bahwa hal-hal pada saat ini berasal dari Yang Lain, ini terbukti.
Tetapi ada satu titik yang tak tergoyahkan oleh akal: akal tidak dapat memahami fakta dari
kebebasan sebagai kemungkinan untuk mengenali atau tidak mengenali Sang Misteri. Pada titik
inilah Misteri tetap tak tergoyahkan...
Luigi Giussani. Kita tidak dapat menambahkan apa pun kepada Yang Ada seperti itu, juga tidak
dapat menghilangkan apa pun: tetapi kebebasan tampaknya mengurangi sesuatu dari Sang Misteri
dari keberadaan, dari Allah, karena kebebasan juga merupakan sebuah kemungkinan bahwa
makhluk, makhluk yang partisipatif, menjadi iblis, kebohongan, diingkari aspek menerimanya,
menempatkan dirinya melawan Allah, partisipasinya menjadi kontras, penolakan dan kontras dari
Allah sebagai sumber, sebagai sumber keberadaan yang komunikatif.
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karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. / Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. /
Amin / Kemuliaan ...).
69
Ibadat Pagi adalah doa (Liturgi Ibadat Harian Gereja Katolik) yang membuka hari dengan pembacaan mazmur;
pujian ini mencirikan kepribadian komunitas: inisiatif orisinal dari individu, juga dalam paduan suara komunitas, dan
ekspresi komunitas, juga dalam kesendirian seseorang di rumah masing-masing. Setiap hari dalam Latihan Rohani
dimulai dengan pembacaan Pujian-pujian komunitas dari Buku Ibadat Harian, menerapkan apa yang disebut nada recto:
eksekusi sejalur, seragam, di mana setiap orang, dengan kelembutan, mempertahankan satu nada.
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Cesana. Pertanyaan kedua datang dari Madrid: “Apa yang telah ingin kau katakan ketika engkau
mengatakan bahwa kita harus mematuhi otoritas (otoritas sipil, saya pikir)? Dan dalam arti apakah
ini tidak bertentangan dengan apa yang kau katakan sebelumnya tentang Negara sebagai dewaberhala?”
Stefano Alberto. Tidak ada pertentangan di dalam dua bagian yang telah dibuat, karena yang ingin
kita tekankan adalah tuntutan penyembahan berhala dari setiap otoritas yang ingin mendasarkan
otoritasnya pada dirinya sendiri, yaitu menjadi satu-satunya sumber eksklusif untuk memutuskan
atas “aku”. Apa yang ingin kita tekankan adalah tuntutan Negara sebagai sumber eksklusif dari apa
yang merupakan “aku” dan apa yang bisa dilakukan oleh “aku”.
Setiap otoritas – bukan hanya yang milik Negara, juga yang milik Gereja, atau milik suami dan
istri, milik orang tua dengan anak-anak, milik sekolah, bahkan milik teman-teman –, setiap otoritas,
setiap kekuasaan yang mengaku berbasis eksklusif pada dirinya sendiri memiliki di dalam dirinya –
sedikit atau banyak – sebuah kebohongan, oleh karenanya sudah pasti, memang karena cenderung
menjadi penuntut yang mutlak, itu adalah sebuah kekerasan.
Otoritas yang sejati, di sisi lain, adalah titik yang memperhatikan takdir orang lain; otoritas
adalah hal yang baik sejauh – dikatakan kemarin dalam bagian di akhir pelajaran – ia
memperhatikan kebaikan bersama dan kemungkinan akan takdir, oleh karenanya sejauh ia
menerima bahwa takdir dari “aku” adalah Yang Lain, agar “aku” lahir dari sebuah titik lain, agar
dibentuk oleh Yang Lain dan menjadi hubungan asli dengan Sang Misteri.
Hanya pengakuan akan hal ini yang dapat mengatasi kebohongan yang tak terhindarkan yang –
sedikit atau banyak – mendasari semua kekuasaan.
Cesana. Pertanyaan ketiga adalah: “Apakah artinya dosa adalah mengikuti yang asing?”
Stefano Alberto. Dosa adalah mengikuti yang asing, yaitu mengikuti suatu daya tarik yang tidak
membawa kepada takdir, sebuah jawaban yang menyimpang dari jalan. Dosa memang adalah
mengikuti sebuah jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan akan kebahagiaan, dengan keinginan
akan pemenuhan dari hati saya. Tampaknya itu sesuatu yang normal, tampaknya itu sesuatu yang
dapat menjawab kamu, tetapi segera setelah saya mengikutinya, saya menemukan bahwa idola itu
memiliki mulut dan tidak berbicara, itu tidak memenuhi apa yang dijanjikannya. Keasingan adalah
tepatnya sehubungan dengan takdir, sehubungan dengan tujuan, sehubungan dengan kebahagiaan:
sesuatu yang berada di luar, yang berada di luar kebahagiaan kita, tidak dapat memenuhinya.
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Cesana. Dan akhirnya – Pino – sebuah pertanyaan praktis: “Apakah peniruan Kristus bertepatan
dengan meniru karisma?”.
Stefano Alberto. Peniruan Kristus adalah meniru Kristus, pribadi-Nya. Tapi ini akan tetap, bagi
saya, pada akhirnya isi atau sebuah pengabdian atau sebuah perasaan jika itu tidak melewati yang di
sini dan sekarang dari sebuah wajah, sebuah temperamen, sebuah sejarah. Bagi saya, perjumpaan
dengan Kristus adalah perjumpaan dengan wajah, dengan seseorang. Kristus, manusia Yesus, di
dalam keserupaan-Nya, di sini dan sekarang dari-Nya, bagi kita adalah karisma, titik sejarah yang
melaluinya Kristus berkata: “Datang dan lihatlah”.
Cesana. Nah, sekarang ada dua pertanyaan mendasar untuk Pst. Giussani, yang mengacu pada apa
yang telah menjadi sebuah permintaan yang sangat sering muncul dalam fax yang masuk, yaitu
hubungan antara judul – “Engkau atau persahabatan” – dan pelajaran yang telah dilakukan. Banyak
yang meminta untuk lebih memahaminya, dan kami telah memilih dua pertanyaan yang tampaknya
sangat penting khususnya dari sudut pandang ini.
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Yang pertama adalah: “Kita khususnya dikejutkan oleh penilaian yang diberikan pada fakta
bahwa titik penebusan “aku” menjadi pertama-tama adalah ontologis dan bukan etis, seperti
kekuasaan yang mencoba membuat kita mempercayainya. Apakah mungkin untuk memperdalam
hal ini?”
Pertanyaan lainnya adalah: “Tampaknya yang menjadi tugas kita adalah doa yang diartikan
sebagai permohonan untuk berada. Saya berdoa untuk banyak hal yang penting bagi saya, tetapi apa
artinya “memohon untuk berada”?”
Giussani. Pertanyaan pertama: apa hubungan antara ontologis dan etis... Ontologis: kita mengatakan
ontologis untuk apa sesuatu adalah nyata, sebagaimana faktanya, sebagai sesuatu yang nyata.
Jika saya harus memakai sendok, maafkan perbandingan ini, saya tidak bisa mengambilnya
dengan menendangnya dengan kaki saya: saya harus mengambilnya dengan tangan saya,
memegangnya dengan baik; saya tidak bisa – misalnya – memegangnya untuk aspek yang paling
tebal, yang luas, dan kemudian makan dengan tangkainya. Faktanya, etika berasal dari
pertimbangan atau kesadaran akan kenyataan, dari sesuatu dalam kenyataannya, karena itu
membuat kita berperilaku sebagaimana seharusnya, jika tidak demikian, kita dapat memperlakukan
sesuatu dengan buruk (kesalahan dalam menilai atau mengartikan), mengambil kunang-kunang
daripada lentera, mengambil lubang daripada intisari pertanyaan.
Apakah pertanyaan yang kedua?
Cesana. Kita berdoa untuk banyak hal, tetapi apa artinya memohon untuk berada, berdoa untuk
berada? “Saya berdoa untuk begitu banyak hal yang penting bagi saya, tetapi apa artinya “memohon
untuk berada”?”
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Giussani. Apa yang penting bagimu – kawanku –, apa yang penting bagimu adalah sebuah jawaban
yang tidak akan memiliki pemenuhannya yang pasti kecuali pada akhirnya. Apa yang penting
bagimu adalah sebuah modalitas yang dengannya kamu mengenali di dalam kenyataan yang parsial
dan fana, yang sementara, tidak pasti, tidak lengkap, apa yang menjadi keinginanmu yang unik, atau
jumlah dari keinginanmu, yaitu kebahagiaan.
Oleh karena itu, permohonan untuk berada menggarisbawahi fakta bahwa apa yang kau
inginkan, apa yang kau kehendaki, apa yang kau minta, tidak lebih daripada sebuah permohonan
akan kepuasan total yang kau harapkan, di dalam sebuah aspek tertentu dari pribadimu, dari
kehidupanmu. Jika kamu menunggu keseluruhan, segala sesuatu yang khusus, untuk memiliki yang
khusus di tanganmu, kamu salah.
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KRISTUS KEHIDUPAN DARI KEHIDUPAN
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1. “Dia melakukan dan mengajar”
Kita mengawali dengan dua pertanyaan ini; apakah Allah bagi manusia dan bagaimanakah kita
mengenali Dia demikian, untuk apa yang kita katakan bahwa kita mengenali-Nya?
Jawaban pertama adalah ontologis, yaitu dimulai dari kenyataan apa adanya, dari kenyataan
Allah apa adanya, dari apakah Allah itu, untuk menyarankan kita bagaimana berperilaku denganNya. Sekarang, bagaimanakah mengenali Dia supaya kenyataan Allah mengasumsikan makna etis
bagi kita, menunjukkan kita bagaimana berperilaku dan perilaku apakah yang harus dimiliki di
hadapan-Nya?
Titik awalnya adalah ontologis, dimulai dari kenyataan apa adanya. Bagi manusia, Allah adalah
semuanya! Dan keberadaan, apa adanya, adalah Allah, karena “Allah adalah semua”, semua
keberadaan. Di luar Allah tidak ada apa-apa, tidak ada yang lain, bukan yang lain, bukan sesuatu
dari yang lain.
Maka, manusia sungguh mengakui apakah Allah hanya jika di dalam segalanya yang
dikerjakannya dia memohon kepada Allah untuk berada, dan jika setiap tindakannya adalah
memohon kepada Allah untuk berada, yaitu, untuk kebahagiaan (masing-masing memiliki tujuan di
mana dia akhirnya dan sepenuhnya menjadi dirinya sendiri). Setiap tindakan adalah permohonan
kepada Allah untuk berada, yaitu merupakan doa, karena setiap tindakan dari “aku”, sebagai
fenomena yang menjadi kenyataan, mencoba agar keberadaan makhluk ciptaan menjadi kenyataan,
itu adalah upaya untuk menegaskan pemenuhannya sendiri. “Kalian [orang-orang Kristen] – kata
Péguy – menyentuh Allah di mana-mana”.70 Apa pun yang kita sentuh, dengan apa pun kita
memasuki hubungan, kita mencari pemenuhan kita. Oleh karena itu, setiap kesadaran dari tindakan,
ketika tindakan itu dikerjakan, itu adalah permohonan untuk berada kepada Yang Ada, itu adalah
permohonan dari pihak yang berpartisipasi untuk berada, untuk selalu ada, untuk semua yang telah
diterimanya, untuk semua yang ada itu.
Jawaban kedua diambil dari penemuan ontologis – Allah adalah semua dan manusia adalah
makhluk yang berpartisipasi, itu adalah sebuah komunikasi bahwa Yang Ada menjadikan Diri-Nya
sendiri sebagai Misteri – sebuah pertanyaan tentang hati nurani etis, yaitu tentang perilaku.
Faktanya, jika Allah adalah semua (tidak dapat digunakan kata-kata lainnya), jika Allah adalah
segalanya bagi manusia dan tampak bagi akal sebagai sumber keberadaan, tetapi manusia tidak mau
memahami dan tidak mengingat itu, maka seolah-olah Allah tidak ada. Untuk kebanyakan dari kita,
setiap hari yang berlalu sedikit dipenuhi dengan dosa ini. Di mana istilah “dosa” itu sendiri tepat,
dan tidak mengandung sifat yang baik, tetapi melankolis ketika seseorang mengatakan: “Lihatlah,
orang itu melakukan ini dan itu: sayang sekali, dia telah kehilangan akal sehat!”. Dalam cara yang
sama juga untuk Allah: “IA tidak diakui: sayang sekali!”
Bagaimanakah kita mengenali Allah demikian? Bagaimana kita mengetahui dengan pasti dan
jelas bahwa Dia adalah semua, yang karenanya manusia tidak dapat bertindak kecuali dengan
menanyakan apa yang telah diperolehnya dari-Nya: keberadaan, partisipasi dalam keberadaan,
makhluk ciptaan, yaitu kehadiran atau partisipasi?
Bagaimanakah kita mengenali Dia? Kita harus menyadarinya. Ini menyangkut kekuatan kognitif
dari orang yang berakal. Akal adalah kesadaran akan kenyataan menurut totalitas faktor-faktornya.
Oleh karena itu, menjadi sadar akan sesuatu berarti menemukan hal itu menurut totalitasnya. Dalam
kasus kita, obyek yang sedang kita bicarakan, obyek yang menarik, obyek yang menjadi tema
adalah Allah: bagaimana manusia memahami Allah dan bagaimana Allah tampak, dia harus
menampakkan diri kepada manusia.
70

Bdk. Ch. Péguy, Véronique. Dialog tentang sejarah dan jiwa mendaging, Piemme, Casale Monferrato (AL) 2002,
hlm. 256.
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Maka akal, menyadari bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu, bahwa Sang Misteri adalah
asal mula dari segala sesuatu, juga bertujuan untuk menemukan bagaimana berperilaku dengan
Allah, bagaimana memperlakukan Allah, dan oleh karena itu, untuk menemukan rencana perjalanan
dari mana hukum-hukum moral berasal.
Tapi di sini kita telah harus menandai sebuah lompatan berkualitas yang sungguh penuh tekateki. Sang Misteri, sumber dan takdir dari semua kenyataan yang diciptakan, telah menginginkan
adanya seorang manusia yang lahir dari seorang perempuan, yang telah membuat karya manusia
seperti setiap orang, manusia Yesus dari Nazaret, dan hendak mengkomunikasikan diri-Nya kepada
semua orang melalui manusia ini, Dia telah menjadikan-Nya milik-Nya sejak saat pertama
pembuahan, yang secara misterius mengasumsikan Diri-Nya dalam Sabda, sebagai pribadi kedua
dari Tritunggal Mahakudus, sehingga membuat-Nya menjadi partisipan langsung dalam kodrat
Allah: misteri tertinggi di dalam sejarah manusia dan alam semesta. Karena alasan inilah Yesus dari
Nazaret adalah “Yesus yang disebut Kristus”.
Melihat, mendengar, dan mengikuti Manusia ini merupakan seluruh sumber dari moral Kristen.
Sang Misteri telah menginginkan manusia Yesus sehingga Dia pertama-tama menjadi alat
pengajaran bagi semua orang – pengajaran yang tertinggi dari kehidupan, yaitu tentang Allah –,
satu-satunya Guru (“Tetapi janganlah kamu mau disebut Guru, karena Gurumu hanya satu dan
kamu semua adalah saudara”71) dan karena itu merupakan contoh di dalam apa yang dilakukan-Nya
tentang apa yang dikatakan-Nya dengan kemahiran, yang dikomunikasikan-Nya sebagai
pengajaran: dia melakukan dan mengajar. Tuhan Yesus melakukan dan mengajar.
Berbicara tentang Allah, seseorang tidak dapat mengajarkan kecuali sesuatu yang telah merasuki
sebelumnya, yang telah menempati jiwanya terlebih dahulu, seluruh jiwanya.
Hal yang paling luhur tentang sikap moral seperti yang diajarkan Kristus kepada kita adalah
bahwa setiap tindakan, sebagai hubungan dengan Allah, dengan Yesus, dengan kemanusiaan
individu dan masyarakat, adalah persahabatan. Faktanya, setiap hubungan manusia adalah ataukah
itu persahabatan atau suatu kehilangan, kekurangan, kebohongan.
Untuk inilah manusia Yesus berkata: “Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini dari
pada-Ku; tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi”.72 Dan
demikianlah Dia telah menjadi Guru dan dosen, guru bagi semua orang, yang berjalan melewati
kematian-Nya, menerima kematian untuk umat manusia. “Dia telah mengasihi kita dan telah
menyerahkan diri-Nya sendiri sebagai kurban demi kita”,73 kata Santo Paulus.
Setiap hubungan adalah persahabatan sejauh itu adalah karunia, mewakili atau memiliki
kemungkinan menjadi sebuah karunia, yang datang dari Allah, atau dari Kristus, atau dari Gereja,
atau dari sejarah manusia: itu adalah karunia, persahabatan, yang kita sambut. Segala sesuatu yang
diberikan kepada kita oleh Allah, Kristus, Gereja, atau oleh sejarah umat manusia sebagai hal yang
dapat dikomunikasikan kepada semua orang, untuk semua orang, adalah sebuah karunia yang kita
sambut dan kita terima. Dan dengan menerima dan menyambut karunia ini, membuat cinta timbal
balik yang diberikan kepada kita, memiliki dan menunjukkan: menerimanya adalah cinta yang kita
tunjukkan kepada siapa yang telah memberi kita karunia itu. Dalam pengertian ini, persahabatan
adalah sesuatu yang timbal balik dari karunia, dari cinta, karena bagi makhluk ciptaan, seperti
manusia, bentuk tertinggi dari cinta kepada Allah adalah menerima untuk menjadi ciptaan-Nya,
menerima untuk berada, menerima keberadaan yang bukan miliknya: itu diberikan.
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Bdk. Mat 23:8.10.
Bdk. Luk 22:42.
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Bdk. Ef 5:2.
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2. Sebuah Peristiwa di masa kini
Kehadiran Yesus Kristus, yang ada setiap hari dan setiap jam dalam kehidupan orang-orang yang
dibaptis, yaitu yang telah dipilih oleh Dia sendiri, yang ke dalam tangan-Nya Bapa telah
menyerahkan semua orang, adalah sebuah peristiwa.
Kehadiran ini adalah oleh karenanya untuk semua umat manusia, karena orang yang dibaptis
adalah orang yang dipilih sebagai titik perjalanan dan komunikasi dari apa yang Allah tawarkan
kepada manusia, dari karunia yang dibuat oleh Diri-Nya kepada manusia, kepada seluruh umat
manusia. Mari kita pikirkan, misalnya, akan hal tertentu ini: jika saya telah dibaptis itu karena
kekuatan Sang Misteri yang telah mengubah saya di dalam Pembaptisan, ingin berjalan melalui diri
saya, untuk banyaknya rencana perjalanan dan kesempatan, kepada orang lain. Ini adalah ontologi
dari hubungan baru dengan segala sesuatu: hubungan antara yang dibaptis dan semua orang muncul
dari tujuan ini yang telah dikomunikasikan kepada kita oleh Sang Misteri di dalam Pembaptisan.
Dan Sang Misteri telah memulai membuat kita mengetahui, dengan tenaga yang telah diberikanNya kepada kita di dalam Pembaptisan, tujuan yang dimiliki-Nya dalam memilih kita. Dari sini
lahir etika, perilaku yang harus diikuti, yang harus saya ikuti ketika saya menyadari akan
Pembaptisan saya, yang tidak dapat dilupakan dalam tindakan apa pun; tidak ada hari dan tidak ada
saat di mana manusia memiliki hak untuk melupakan pilihan ini. Tujuannya yang berjalan melalui
seluruh tubuh dari fenomena manusia, dari gerakan dan dari komitmen manusia, melampaui mereka
di semua sisi. Dalam pengertian ini kita selalu mengatakan bahwa momen memiliki nilai abadi, itu
adalah hubungan dengan Yang Tak Terbatas yang dilaksanakan, sebagai tindakan terbesar, epik
terbesar, sejarah terbesar.
Sekarang, kehadiran Yesus Kristus adalah sebuah peristiwa, menurut sejauh apa karisma yang
diberikan kepada kita membuat kita peka untuk memahami (dan yang kita yakini!), ini adalah
sebuah Peristiwa yang dijumpai di masa kini, pada waktu, dalam keadaan-keadaan, yang
memperluas bukti dari sebuah perkawanan yang “memiliki panggilan” sebagai kemunculan dari
misteri Gereja, tubuh mistik Kristus.
Supernatural, telah kita katakan berkali-kali, adalah kenyataan manusia di mana misteri Kristus
hadir, itu adalah kenyataan yang alami – dalam arti bahwa itu ditunjukkan dan ditentukan dengan
wajah manusia – di mana misteri Kristus hadir. Ini adalah Gereja yang muncul di sisi saya. Dia
muncul mendampingi saya di dalam keadaan tertentu, dengan ayah dan ibu saya, kemudian di
seminari, kemudian lagi ketika saya mulai berjumpa dengan orang-orang yang menjadi perhatian
dan teman-teman bagi saya karena saya mengatakan hal-hal tertentu dan, akhirnya, saya seperti
disalurkan ke dalam sebuah perkawanan yang menjadikan dan yang segera menjadikan untuk saya,
misteri Gereja; oleh karenanya, ini merupakan kemunculan Tubuh Kristus. Ini adalah perkawanan
yang “memiliki panggilan”, yaitu, perkawanan yang melibatkan kita, sejauh itu melahirkan
pengalaman dan dilahirkan oleh pengalaman yang di dalamnya karisma telah menyentuh kita.
Santo Agustinus mengatakan “In manibus nostris sunt codices, in oculis nostris facta”.74 In
manibus nostris sunt codices, bacaan-bacaan Injil untuk dibaca, Alkitab untuk dibaca; tetapi kita
tidak akan tahu bagaimana membacanya, tanpa klausul lainnya: in oculis nostris facta. Kehadiran
Yesus dipelihara, didukung, ditunjukkan oleh bacaan-bacaan Injil dan Alkitab, tetapi dijamin dan
menjadi nyata di antara kita melalui sebuah fakta, melalui fakta-fakta selaku kehadiran. Untuk kita
masing-masing ada satu fakta yang memiliki makna, satu kehadiran yang telah mempengaruhi
seluruh kehidupan: yang telah menerangi cara untuk memahami, merasakan dan melakukan. Ini
disebut peristiwa. Apa yang di dalamnya kita diperkenalkan, tetap sungguh hidup, ia menjadi
kenyataan setiap hari; oleh karenanya, setiap hari kita harus menyadari, kita harus menyadari
tentang peristiwa seperti yang terjadi pada diri kita, tentang perjumpaan yang telah terjadi.
Saya menyimpulkan penggarisbawahan dari keprihatinan saya dengan mengatakan: Kristus, ini
adalah nama yang menunjukkan dan mendefinisikan sebuah kenyataan yang saya jumpai dalam
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Santo Agustinus, Kothbah 360/B,20: Sermo sancti Augustini cum pagani ingrederentur.
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hidup saya. Saya telah berjumpa: saya telah mendengar tentang Dia sebelumnya sebagai seorang
anak, sebagai remaja, dll. Kita bisa menjadi hebat dan kata ini menjadi terkenal, tetapi bagi banyak
orang kata itu tidak dijumpai, tidak sungguh dialami sebagai saat ini; sementara Kristus menjumpai
hidup saya, hidup saya berjumpa dengan Kristus sehingga saya dapat belajar untuk memahami
bagaimana Dia menjadi saraf pusat dari segala sesuatu, dari seluruh hidup saya. Kristus adalah
kehidupan dari kehidupan saya. Di dalam Dia diringkas semua yang saya inginkan, semua yang
saya cari, semua yang saya korbankan, semua yang berkembang dalam diri saya demi cinta kepada
orang-orang dengan siapa Dia menempatkan saya. Seperti yang dikatakan Möhler dalam sebuah
kalimat yang telah saya kutip berkali-kali: “Saya berpikir tidak bisa lagi hidup jika saya tidak lagi
mendengar-Nya berbicara.”.75 Itu adalah kalimat yang saya letakkan di bawah lukisan dari Carracci
yang menggambarkan Kristus, ketika saya di Sekolah Menengah. Mungkin salah satu kalimat yang
paling saya ingat dalam hidup saya.
Kristus, kehidupan dari kehidupan, kepastian akan takdir yang baik dan perkawanan untuk
kehidupan sehari-hari, perkawanan yang akrab dan pengubah dalam kebaikan: ini mewakili
keampuhan-Nya di dalam hidup saya.
Moral bukan hanya berangkat dari sini, tetapi hanya di sini benang dari moralitas dibuktikan dan
diselamatkan.
Santo Petrus tidak menempatkan sebagai alasan akan cintanya kepada Kristus, fakta bahwa dia
diampuni dalam begitu banyak kekurangannya, dalam begitu banyak kesalahannya, dalam banyak
pengkhianatannya; dia tidak mencantumkan kesalahan-kesalahannya. Ketika dia berhadapan
dengan Kristus, setelah Kebangkitan-Nya, saat itu ketika dia berhadapan muka dengan Kristus dan
Kristus bertanya kepadanya: “Simon, apakah kamu mencintaiku?”, ia berkata kepada-Nya: “Ya”.
Hubungan dengan sabda-Nya inilah, yang paling manusiawi dan paling ilahi, yang membuat kita
merangkul segala sesuatu dalam keberadaan kita sehari-hari. Kenangan akan Dia harus ada setiap
hari, dorongan yang membuat-Nya menjadi akrab harus ada setiap hari, perkawanan dengan-Nya
harus menjadi membahagiakan, dan kenangan akan Dia harus membuat kita bahagia, dalam
keadaan apa pun, dalam kondisi apa pun, karena di dalam Engkau, ya Tuhan, diwujudkan kebaikan
yang diinginkan Sang Misteri untuk saya. Dengan cara ini kita memiliki keyakinan untuk mencapai
takdir yang bahagia dan kita memiliki harapan untuk seluruh perjalanan hidup.
“Ya, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mencintai-Mu.” Saya telah berbuat salah dan mengkhianati
ribuan kali dalam tiga puluh hari, ini pasti! Tampaknya bagi saya bahwa ini bukan sebuah praduga,
tetapi merupakan rahmat yang mengejutkan, tak terbayangkan, dan tak terlukiskan, seperti yang
dikatakan Michelangelo Buonarroti: “Tetapi saya bisa apa, ya Tuhan, jika Engkau tidak datang
kepada saya / dengan menggunakan kesopanan yang tak terlukiskan?”.76
Kristus dan ya kepada-Nya: ini, secara paradoks, adalah aspek yang paling mudah secara
manusiawi – saya mengatakannya dengan sedikit congkak, sedikit antusias – atau, bagaimanapun,
lebih dapat diterima daripada semua kewajiban moral yang kita miliki di dunia. Karena Kristus
adalah sabda yang mengungkapkan segalanya: Kristus adalah seorang manusia yang hidup dua ribu
tahun yang lalu seperti orang lain, tetapi yang bangkit dari kematian, dengan campur tangan dari
kuasa Sang Misteri di dalam diri-Nya, di mana IA ikut serta di dalam kodrat-Nya, IA menyergap
kita hari demi hari, waktu demi waktu, tindakan demi tindakan.
Totalitas dari kehadiran dan tuntutan dari Sang Misteri atas hidup kita (“Allah adalah semua di
dalam semua”) dan dari Kristus, dari Yesus dari Nazaret, dari pemuda dari Nazaret, Yesus, yang
adalah Sang Misteri yang menjadi Kristus, Kristus-Nya, totalitas dari sosok yang agung, dari sosok
yang sangat besar, dari petunjuk besar bahwa Allah, nama Allah ada di dalam hati kita dan di bibir
kita, totalitas dari kehadiran yang akrab ini, setiap hari dan efektif ini, dari perkawanan ini yang
begitu aneh dan jelas tak tertandingi, totalitas ini menjelaskan panggilan kita “Engkau”: “Engkau”
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kepada Allah harus kita katakan dan “Engkau, ya Kristus” harus kita katakan kepada manusia
Yesus dari Nazaret.
Baik Misteri maupun kehadiran fisik-Nya dalam hidup kita adalah sumber dari hubungan yang
kita miliki dengan kebenaran dan dengan kenyataan secara keseluruhan, dan semua ini juga menjadi
sumber dari apa yang kita katakan sebagai persahabatan. Tidak ada hubungan di hadapan-Mu, ya
Kristus, ketika saya berjumpa dengan-Mu menghidupi kenangan akan Engkau, saya tidak dapat
memiliki hubungan manusiawi apa pun, dalam bentuk apa pun, dengan siapa pun, tanpa tema, citacita dari persahabatan yang tidak diupayakan. Jika seperti Engkau menatap semua orang yang Kau
ajak bicara atau dengan siapa tidak terjadi dialog apapun – juga Pilatus, juga para imam besar –,
jika hubungan yang Kau miliki dengan mereka, yang, seperti yang ditunjukkan dalam semua
sengsara-Mu, penuh cinta untuk takdir mereka, untuk takdir dari orang-orang mereka, penuh cinta
untuk mereka, jika cinta itu telah diterima oleh mereka, jika mereka bersepakat dan berhubungan
dengan-Mu, kata persahabatan akan menjadi satu-satunya yang dapat mereka gunakan untuk
hubungan dengan-Mu. Kata persahabatan adalah satu-satunya yang dapat kita gunakan untuk
hubungan antara kita dan Dia.
St Maksimus Sang Pengaku Iman, seorang Bapa Gereja yang agung, memberikan sintesis
mengagumkan yang telah kita ingat: “Kristus adalah [...] semua di dalam segala sesuatu [entah kita
baik, entah kita jahat, entah kita terganggu, entah kita di luar atau di dalam permainan]. Dia yang
mengandung segala sesuatu di dalam diri-Nya, menurut kekuatan yang unik, tak terbatas dan paling
bijaksana dari kebaikan-Nya – sebagai pusat di mana bertemunya jalur-jalur [semua jalur ciptaan:
ini adalah kelahiran ontologis, adalah pandangan ontologi dari mana perilaku kita di dalam
kehidupan harus lahir] – sehingga makhluk-makhluk dari Allah Yang Esa tidak tetap menjadi
orang-orang asing dan musuh-musuh satu sama lain, tetapi memiliki tempat bersama di mana
mereka dapat mewujudkan persahabatan dan kedamaian mereka”.77 Ini adalah sintesis dari roh yang
dengannya kita telah berbicara dan berpikir pada hari-hari ini.
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