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BABI 

PANGGILANKITADIDALAMGEREJA 

" ... menjadikan sebuah biara yang didiami oleh orang 
orang yang berjiwa besar, suci, mati akan keduniawian, 
dan agar mereka dalam kebajikan-kebajikan suci, 
matiraga dan lalai tapa menyerupai Yesus yang mende 
rita dan Bunda Tersuci yang berdukacita,.1 

1. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia, sehingga 
Dia telah mengaruniakan PuteraNya yang tunggal". Sabda 
yang menjelma dalam hidup, mati dan kebangkitanNya, telah 
mewahyukan cinta yang menyelamatkan bagi manusia dan 
Dia terus-menerus menyatakan dan melaksanakan cinta yang 
menyelamatkan itu dalam Gereja, dan melalui Gereja berkat 
karya Roh Kudus. 

2. Dalam keanekaragaman anugerah yang dengannya 
Roh Kudus terus-menerus memperkaya dan menghiasi 
Gereja, satutempat yang khusus mengenai panggilan untuk 
menghidupi nasihat-nasihat Injil secara radikal. Mereka yang 
menerima undangan yang mulia itu dan hidup dalam 
lcnm1miti:1c: persaudaraan, mP.mhf'ri lct>c:Alcc:iAn Ahm rAhmAt 

Kristus yang bermacam ragam menurut anugerah masing 
masing' . Komunitas-komunitas yang mengabdi semata-mata 
kepada kontemplasi, berusaha dalam keheningan, dalam 

Srt II, 304. 
2 Yoh 3:16. 
LG46. 
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kesunyian dan dalam renungan untuk terus-menerus bersatu 
dengan Kristus yang berkontemplasi dan menyembah Bapa 
di Surga serta berdoa kepadaNya bagi keselamatan umat 
manusia, mereka melanjutkan aspek kontemplatif perutusan 
Yesus. 

3. Para rubiah Pasionis, yang turut mengambil ba 
gian dalam rahmat istimewa dari hidup kontemplatif, meng 
abdikan diri seluruhnya pada misteri keselamatan, sambil 
berusaha untuk semakin maju dalam ilmu pengetahuan yang 
disebut oleh Rasul "kebodohan salib"4 yang sesungguhnya 
adalah ringkasan yang lebih mengesankan mengenai pesan 
cinta kasih yaitu Injil. 

4. Mereka dipanggil di dalam Gereja, untuk menjadi 
tanda dari kasih Yesus Tersalib kepada Bapa dan umat 
manusia. Mereka terus-menerus mengkontemplasikan misteri 
Paska Yesus "yang merupakan karya yang paling agung dan 
menakjubkan dari cinta kasih Ilahi''5, mereka, tanpa ragu, 
menjadi tanda "akan kehadiran Gereja dalam bentuk yang 
lebih sempurna'" di tengah umat manusia. 

5. Sadar akan kebesaran Allah yang tidak terbatas, 
mereka hidup dalam suatu tugas yang khusus kontemplatif 
demi pujian akan kemuliaanNya7, mereka insaf dan sadar 
bahwa inilah alasan dasar keberadaan mereka di dalam 
Gereja. Selain dari itu mereka, yakin akan kebutuhan mutlak 

4 Bdk 1 Kor 1:22-26. 
5 Srt II, 499. 
6 AG 18. 
7 Ef 1:4. 
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dari rahmat Ilahi . bagi kesuburan kerasulan, memper 
sembahkan renungan mereka yang tak henti-hentinya serta 
matiraga yang gembira agar Allah mengutus pekerja-pekerja 
yang bersemangat, menobatkan pendosa dan membuka hati 
dari yang bukan Kristiani kepada sabda keselamatan" . 

6. "Di dalam dunia di mana banyak orang tidak 
merasai samasekali atau dengan tegas mereka menolak ikatan 
intim dan hidup dengan Allah"9 para rubiah Pasionis, 
dengan rahmat khusus Roh Kudus dipanggil untuk 
menyaksikan keunggulan Allah" yang mutlak. Dan kepada 
mereka yang merasai semakin hidup keinginan mencari dan 
menemui Allah, merelakan pengalaman dan buah dari kon 
templasi mereka, khususnya dengan mengajar agar kenangan 
akan sengsara Yesus tetap hidup dalam keterbatasan dan 
dalam semangat Regula menurut berbagai keadaan dan dalam 
gaya hidup yang sesuai dengan status kontemplatif mereka. 

7. Seperti Maria yang "mempersembahkan dirinya 
secara total kepada pribadi dan karya Putranya, dengan 
membaktikan diri kepada misteri keselamatan?" , para rubiah 
dalam iman serta ketaatan yang bebas menyungguhkan diri 
pada pelayanan Gereja dengan cara hidup mereka yang 
tersembunyi dan bersifat miskin, berdoa, sunyi dan 
bermatiraga agar semua orang mengambil bagian pada ke 
penuhan penebusan. 

8 PC 7;AG40. 
9 GS 19. 
10 BdkGS 21. 
11 LG56. 
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8. Para Rubiah Pasionis, dengan turut serta pada 
karisma yang sama seperti saudara-saudara Pasionis, se 
mentara mereka melakukan dalam cara mereka mengutama 
kan segi kontemplatif dari karisma mereka yang umum, 
mereka merasa diri mengambil bagian dari utusan yang sama 
dalam Gereja serta menyangga kerasulan saudara-saudara 
mereka agar mereka dapat "memajukan di dalam semua hati 
kebaktian yang benar kepada Yesus yang menderita, 
kehidupan kita sesungguhnya'V . 

12 Srt V, 150. 
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BAB II 

ANUTAN KRISTUS 

"Saya akan berusaha dengan seluruh kesanggupanku 
mengikuti Yesusku ... dengan setia saya akan menema 
niNya ke Gunung Kalvari serta dengan murah hati pada 
salib"13• 

Tuntutan-tuntutan dari anutan 
9. Para Rubiah Pasionis di bawah gerakan Roh 

Kudus mengikrarkan nasihat-nasihat Injil dalam Gereja 
untuk menguatkan dan mendalami konsekrasi Pembaptisan 
mereka serta menyatukan diri secara khusus kepada Gereja 
dan misterinya'" . Dengan sukarela serta dengan cinta kasih 
mereka mengharuskan diri untuk "mengikuti Kristus yang 
murni dan miskin dan yang menebus serta menyucikan umat 
manusia dengan ketaatannya sampai mati di salib"15. Jadi 
mereka, diikrarkan "melalui kaul-kaul suci sebagai pengantin 
Kristus Tersalib"16, hidup semata-mata untuk Kristus serta 
tubuhNya yaitu Gereja17

. 

10. Mereka menghayati secara radikal nasihat-na 
sihat Injil dan hal ini menjadi bagi mereka suatu pengalaman 
Paska yang sungguh, yaitu suatu perwujudan yang . dalam, 

13 Srt V 11 
14 LG44. 
1s PC 1. 
16 Srt II, 323. 
17 1 Kor 7:32-34; Kol 1: 24. 
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secara perorangan dan berkomunitas mengenai kematian dan 
kebangkitan Yesus Kristus. Mereka menghayati kaul-kaul 
mereka dalam suasana kasih kurban Yesus sambil 
mempersembahkan diri bersamaNya kepada Bapa bagi 
keselamatan semua orang18 

. "Hidup kematian dan tersalibt" 
mereka, dalam kekuasaan Roh Kudus, menjadi sukacita 
"tenang dan tenteram'f" dan tanda pengharapan bagi dunia 
yang "menantikan dengan sangat rindu saat anak-anak Allah 
dinyatakan'v! . 

11. Mereka menyadari akan kelemahan sendiri, 
percaya pada Roh Allah22 sambil mengikuti teladan Maria 
hamba Tuhan. Kepada Bunda Yesus.di dekatsalib.tnereka 
memohon pengertian penuh akan persembahan ini yang telah 
dilakukannya, sebagai pelaku pertama, kepada Tuhan. 

K 'aul untuk memajukan ibadat dan ·kenangan syukur 
akan sengsara dan wafat yesus 

"... hendaklah mereka menunjukkan kepada Allah Bapa 
kekal Putra IlahiNya yang tersalib; mereka menyatakan 
kepadaNya kelupaan akan sengsara tersuci Yesus yang 
ada di dunia .. : ,;1,3. 

12. Yesus datang untuk "memberikan nyawaNya 
sendiri menjadi tebusan bagi banyak orang'<'. meskipun 

18 LG44. 
19 Srt III, 611. 
20 Srt II 331 
21 Rm i:19; aa1 s:22. 
22 Rm 8:26. 
23 Srt V, 150. 
24 Mrk l 0:45. 
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dalam rupa Allah, "Ia mengosongkan diriNya sendiri meng 
ambil rupa hamba, merendahkan diriNya sendiri dan taat 
sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib"25 . Rubiah 
Pasionis berjanji untuk hidup pada terang kasih Yesus yang 
berkurban ini. Sebagai pengantin tersalib, hasrat mereka 
yang paling dalam adalah "mengenal Dia, kuasa 
kebangkitanNya, dan persekutuan dalam · penderitaanNya 
dengan menjadi serupa dengan Dia dalam kematianNya"26 . 

13. Berdasarkan kebenaran mi, mereka 
mempersembahkan hidup kepada Roh Kudus agar Kristus 
dapat membaharui sengsaraNya di dalam mereka, dan mereka 
mengikrarkan kaul untuk memajukan ibadat dan kenangan 
syukur akan sengsara dan kematian Yesus Kristus. Kaul ini 
menyatakan tujuan khusus Lembaga serta memberi inspirasi 
dan kesatuan pada hidup mereka. 

14. Karena kekuatan kaul ini, para rubiah merasa 
dibaktikan secara khusus: 
a) untuk merenungkan sengsara Yesus. Renungan ini, 

"dengan meneladani keutamaan-keutamaanNya, 
mengarah kepada persatuan yang intim dengan Al 
lah, pemusatan batin dan kontemplasi yang paling 
tinggi'?"; 

b) untuk mempersembahkan kepada Allah hidup me 
reka mengenai berdoa, berkomunitas, penyangkalan 
diri, bekerja, di mana-mana mereka selalu membawa- 

25 Fil 2:6-9. 
26 Fil 3:10. 
27 Srt I, 582. 
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serta . kematian Y;s'~, .di' dalam tubuh mereka'": 
Dengan .demikian mereka bermaksud membantu 
Gereja untuk mewartakan. secara mantap di mana 
mana "salib Kristus sebagai tanda kasih universal 
Allah dan sebagai sumber segala rahmar'"'; 

c) untuk mengajar merenungkan sengsara Yesus serta 
mengenangkannya, dalam kesempatan-kesempatan 
yang mereka punyai untuk menghubungi orang lain 
sambil memperhatikan keadaan yang sesuai dengan 
keputusan Kapitel biara; 

d) untuk mengadakan perhatian khusus pada Yesus 
yang sedang meneruskan penderitaanNya pada 
semua penderita zaman sekarang" , terutama pada 
anggota komunitas sendiri. Hendaklah mereka 
"memancarkan cahaya kasih yang suci di antara me 
reka, dengan saling mencintai satu dengan yang lain, 
saling mengasihani, saling membantu dalam 
kebutuhan mereka, singkatnya semangat yang benar 
si Tersalib, hendaklah bercahaya di dalam segala 
galanya"31. 
Salah satu dari praktek di atas adalah cukup untuk 

memenuhi kaul secara hakiki. 

15. Para rubiah setiap hari· Jum'at membaktikan 
secara khusus suatu kenangan istimewa akan sengsara dan 
kematian Yesus Kristus. Mereka dibebaskan dari pekerjaan 
untuk sebagian dari hari itu, demi kepentingan rohani baik 

1 1 
1 ! 28 Bdk 2 Kor 4: 10. 

29 NAe 4. 
30 Bdk LG 41. 
31 Srt II, 323. 
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secara perorangan maupun berkomunitas sesuai dengan 
ketentuan Kapitel biara. 

16. Teladan mereka yang tertinggi untuk menyerupai 
Yesus Tersalib dengan kasih adalah Maria Berdukacita: "Di 
dekat salib Yesus berdiri Maria ibuNya"32. 

17 Ekaristi, sebagai kenangan hidup sengsara Yesus, 
adalah sumber utama kekuatan mereka untuk bertekun dalam 
persatuan kasih mereka dengan Kristus Tersalib. 

Kaul kemurnian 
" ... hatiku bukan lagi milikku, karena aku pun bukan lagi 
milikku, milikku akan jadi hanya Allah. Inilah cin 
taku ';13. 

18. Kristus selama hidupNya di dunia memanggil 
kepadaNya semua mereka yang Ia inginkan agar tinggal 
bersama-sama dengan Dia34 . Demikian juga masa ini dengan 
perantaraan Roh Kudus. Ia terus-menerus memanggil orang 
orang yang diinginkanNya35 dengan memahamkan nilai 
anugerah mulia dari selibat demi kerajaan Surga36. Rubiah 
Pasionis, karena menerima panggilan ini dengan jawaban 
bebas dan personal penuh kasih, mempersembahkan dirinya 
sebagai perawan murni kepada Kristus37 , untuk memperoleh 

32 ,,_,_ ,n.-,.c: 
lUU 17.4..J. 

33 Srt V, 13. 
34 BdkMat3:13. 
35 Bdk Gal 2:5 
36 Mat 19:12. 
37 2 Kor2:2. 
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Kristus dan berada di dalam Dia38 , bebas dari setiap 
keterikatan yang lain, hati mereka menjadi mampu bagi kasih 
yang total yang dengannya menjawab cinta kasih Allah yang 
tak terbatas yang dinyatakan dalam sengsara Yesus, dengan 
hidup semata-mata untuk Pengantin ilahi mereka, suci dalam 
tubuh dan dalam jiwa39. 

19. Mereka berbakti secara utuh kepada Allah, serta 
membuka hati dan jiwa mereka untuk mencintai semua orang 
tanpa perbedaan dalam kasih Kristus40. Cinta kasih bagi 
orang lain ini menjadi aktif secara istimewa dalam kehidupan 
setiap hari bersama teman-teman rubiah lainnya dalam 
komunitas yang diberikan Tuhan sendiri kepada mereka agar 
mereka mencintainya dengan hati murni dan jujur. "Karena 
telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Kristusv'"; 
mereka membentuk suatu komunitas kasih, "kesaksian 
tentang harapan yang hidup di dalam mereka"42 , dan tentang 
kerajaan yang akan datang di mana Allah menjadi semua di 
dalam semua'r" . 

20. Bersatu dengan kasih nikah kepada Yesus Ter 
salib, para rubiah menghayati secara mendalam misteri 
kematian dan kebangkitan dari mana timbul kebahagiaan 
yang tenang dan intim karena kesuburan rohani dalam Kris 
tus. 

38 Bdk Fil 3:8-9. 
39 I Kor 7:34. 
4° Fil 1 :8. 
41 Mat 19:27. 
42 1 Ptr 3: 15. 
43 Bdk 1 Kor 15:28. 
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21. Untuk mempertahankan secara lebih baik serta 
memajukan cinta kasih yang tidak terbagi ini kepada Kristus, 
para rubiah mengambil bagian secara intensif pada Ekaristi; 
bertekun pada renungan dalam persahabatan yang erat 
dengan Yesus dan Perawan Maria tanpa bersandar pada 
kekuatan sendiri, mereka dengan rendah hati· percaya akan 
sabda Allah, mempraktekkan lakutapa, pengawasan 
pancaindra dan hati serta menggunakan sarana alam yang 
berfaedah bagi kesehatan badan dan jiwa dan bagi pendi 
dikan afektif yang tepat. Mereka memelihara suasana per 
sahabatan jujur yang sehat yang menyangga dengan kuat 
hidup afektif di dalam komunitas demi perkembangan pri 
badi?". 

22. Dengan kaul kemurnian para rubiah Pasionis 
mengikatkan diri untuk menghayati selibat kristiani dan 
menahan diri karena alasan baru, yaitu karena keagamaan, 
dari hal apa saja yang bertentangan dengan kemurnian. 

44 PC 12; ET 13. 
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Kaul kemiskinan 
"... Mereka yang telah ditentuluin Allah Bapa untuk 
menjadi serupa dengan Putra Ilahiblya dalam kemu 
liaan, lebih dahulu ditentukanblya menjadi serupa de 
nganblya dalam kemiskinan dan sa/ib'"'5 .. · 

23. Yesus menyatakan kasihNya untuk kitadengan 
kemiskinan yang terdalam mengenai penjelmaanNya dan 
lebih khusus lagi sengsaraNya. Diutus untuk mewartakan 
kabar gembira kepada para miskin", Yesus menyamakan 
diriNya dengan orang-orang yang terlantar, tertindas serta 
para penderita47 . Dia meminta kepada mereka yang telah 
dipanggilNya, · untuk bekerjasarna dengan Dia agar me 
ninggalkan segala sesuatu demi kasihNya48. 

Para rubiah Pasionis, diilhami oleh kemiskinan 
Yesus ini yang telah mencapai kedalaman yang paling besar 
dalam kemiskinan salib'"; mereka mau senasib denganNya 
dalam kehidupan mereka dengan mengikrarkan kaul ke 
miskinan. 

24. Seluruhnya tergantung dari kasih Allah, para 
rubiah akan diubah dalam kasihNya jikalau mereka tetap 
miskin dalam roh dan kebenaran. Begini Santo Paulus dari 
Salib menyatakan daya mengubah kemiskinan: "Oh berba 
hagialah jiwa yang dengan setia berusaha dalam kasih ke 
miskinan suci, dan dalam keterlepasan dari segala ciptaan 

45 Srt II, 555. 
46 Luk 4:18. 
47 Bdk Mat 25:35-40. 
48 Mat 19:21; Luk 14:33. 
49 Fil 2:7. 
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sebab Allah akan mengubahnya dalam kasih yang amat 
suci"50. · 

25. Dengan. kaul kemiskinan para rubiah Pasionis 
dengan gembira melepaskan hak untuk mempergunakan 
secara sah harta benda dari jenis apapun, tanpa izin Superior. 

26. Segala apa yang diperoleh oleh para rubiah 
dengan usaha mereka atau yang mereka terima atas nama 
Lembaga, seperti juga pensiun personal, menjadi milik biara. 
Sebaliknya menjadi hak milik mereka harta yang diterimanya 
sebagai warisan dari orang tua atau famili. 

27. Mereka memilih untuk hidup bersama dengan 
menaruh secara bersama segala sesuatu. Serta menggunakan 
bakat, pekerjaan dan waktu untuk melayani komunitas dan 
Gereja. Dalam menggunakan barang-barang materiil tergan 
tung dari Superior yang dengannya mereka mengambil ba 
gian dalam bertanggung jawab dan bersedia untuk memikul 
tanggung jawab kepada komunitas. Mereka hidup dalam cara 
yang sederhana seperti orang-orang miskin mengenai 
makanan, pakaian dan mengenai keperluan-keperluan lain 
seraya mengelakkan apa yang berlebih-lebihan. 

28. Para rubiah dengan rela menyerahkan diri kepada 
peraturan umum pekerjaan" untuk memperoleh hal-hal yang 
perlu bagi kehidupan. Dengan mengikuti teladan Yesus, 
mereka bekerja demi kemuiiaan Aiiah Bapa dan kebaikan 
umat manusia, tanpa kecemasan yang tak pantas sambil 

50 Regula C.P. 1736, bab XV. 
51 PC 13. 
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menyerahkan diri kepada penyelenggaraan Bapa mereka yang 
ada di Surga52 . ·· · 

29. Para rubiah Pasionis memegang. harta milik 
pokok dari harta pusaka ayah yang diperoleh sebelum atau 
sesudah profesi; tetapi menolak pengelolaan harta benda 
mereka dan mengatur penggunaan dan pemakaian sesuai 
dengan peraturan pada No. 106, dengan membuat surat 
wasiat sebelum kaul kekal, menurut No. 111. Sesudah kaul 
kekal, dengan diizin menurut ketentuan· hukum oleh Supe 
rior dengan. persetujuan Dewannya, boleh juga diadakan 
penyerahan harta warisan ayah". 

30. Biara-biara rubiah boleh memiliki pemasukan 
tetap yang cukup untuk mempertahankan hidup bersama 
yang sempurna. Kemiskinan dan kesederhanaan adalah 
tanda-tanda nyata dari biara rubiah Pasionis. Kamar-kamar 
serta perlengkapannya menyatakan, dalam cara yang dapat 
diakui, ciri khas kemiskinan dan · dalam cara keras yang 
sangat dikasihi si Pendiri. 

31. Disadari bahwa seluruh harta benda mereka . . . . . . . 

adalah untuk pelayanan Gereja dan umat manusia, para 
rubiah merelakan harta benda material dan rohani mereka. 
Sebagai tanda dari cinta kasih timbal balik mereka dan 
sesuai dengan kesanggupan-kesanggupan ekonomi dari 
setiap biara, para rubiah Pasionis merelakan harta benda 
material satu dengan yang. lain; dengan memberi suatu 
bantuan khusus kepada pendirian biara baru dalam semangat 

52 Mat 6:25. 
53 Bdk KHK kan 668, § 4. 
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persatuan Injil54 . Dengan sukarela mereka menentukan juga 
sebagian dari harta benda mereka "untuk membantu orang 
miskin dan para penderita yang di dalamnya para rubiah 
mengenali dan mencintai Kristus yang menderita" . 
Semangat keterlepasan ini menyanggupkan mereka untuk 
mengungkapkan kemiskinan dalam cara baru dan kreatif. 

Kaul ketaatan 
" ... Saya akan selalu merelakan kepadaNya ke 

hendakku yang murni dan telanjang, dengan memper 
sembahkan kepadaNya suatu jiwa yang tersalib dan mati 
bagi Yesus yang tersalib dan mati~6. 

32. Seluruh hidup Yesus, dari kedatanganNya di 
dunia57 hingga pada kepenuhannya "segalanya sudah sele 
sai "58 , adalah suatu hidup ketaatan dan pelayanan. Ketaatan 
kasih ini kepada Bapa merupakan sarana bagi keselamatan 
umat manusia, sambil memberikan 'kembali kepada kita 
kebebasan sebagai anak-anak Allah. Sebab itu ketaatan yang 
didorong oleh cinta kasih menggabungkan para rubiah 
kepada Kristus, menjadi alat keselamatan serta membimbing 
mereka kepada kepenuhan kematangan dan kebebasan 
kristiani. 

33. Para. rubiah Pasionis, pengikut Kristus yang 
setia, tanpa perbedaan jabatan atau tugas, berusaha me- 

54 Bdk PC 13. 
55 Bdk Mat 19:21. 
56 Srt V, 11. 
57 lbr 10:7. 
58 Yoh 19:30. 
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nemukan dan melaksanakan kehendak Allah dengan 
kesungguhan perorangan dan berkomunitas. 

34. Superior dengan semangat pelayanan Injil men 
cari kehendak Allah ini dalam Regula dan Konstitusi, dalam 
dialog dan dalam seluk-beluk setiap hari; ia berusaha 
menciptakan dalam komunitas suasana kepercayaan per 
saudaraan dan semangat kebebasan. Ia membaktikan diri 
untuk membantu saudari-saudarinya agar mereka bekerja 
sama dalam ketaatan yang aktif serta bertanggung jawab bagi 
kemajuan komunitas menurut rencana Allah. 

35. Dalam semangat iman dan kerja sama, para 
rubiah menerima kekuasaan Superior yang telah dipilih 
komunitas sebagai pembimbing rohani. Mereka merelakan 
baik tenaga, budi dan kehendak, maupun anugerah dari 
rahmat dan dari kodrat manusia; memenuhi dengan gembira 
segala perintah dan menerima dengan senang hati segala 
teguran; dengan rendah hati mereka menyatakan inisiatif 
mereka dan membicarakan kesulitan-kesulitan yang dapat 
ditemui. Dari sikap kepercayaan yang tulus ini lahir suatu 
dialog bersifat membangun yang membantu menerima de 
ngan kesadaran keputusan terakhir yang tetap merupakan 
hak Superior'". 

36. Dengan kaul ketaatan para rubiah mengikatkan 
diri untuk taat kepada Superior yang sah yang memerintah 
sesuai dengan hukum UiiiU..11 Gereja serta Regula dan 
Konstitusi. Kaul ini mewajibkan kita taat kepada Sri Paus 
serta kepada Superior biara. Kepada Ordinaris wilayah para 

59 PC 14. 
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rubiah selalu menunjukkan kehormatan yang besar. Dan 
secara yuridis mereka tergantung dari dia menurut peraturan 
peraturan kanonik serta Regula dan Konstitusi ini. 

37. Superior hanya jarang dan karena alasan berat 
memerintah berdasarkan kaul, dan setelah mendengar pen 
dapat Dewannya. Perintah resmi diberi secara tertulis atau 
dengan kehadiran dua saksi. 

38. Ketaatan menuntut penolakan terus-menerus 
kepada diri mereka sendiri karena merupakan persembahan 
kehendak sendiri secara total kepada Allah. Para rubiah 
memberanikan diri seturut contoh Yesus bahwa: "Meskipun 
Ia adalah Anak Allah, Ia telah belajar menjadi taat dari segala 
apa yang telah dideritaNya"60 . Para rubiah mengharapkan 
bahwa dengan melakukan "segalanya dengan ketaatan suci 
menurut teladan Yesus Kristus yang menjadi taat sekali ... 
akan melakukan segalanya dengan kesempurnaan besar, 
pahala, serta melagukan kemenangan'S' . 

Kau/, klausura 
" ... Hendaklah anda tinggal sunyi sedapat mungkin, dan 
ingatlah bahwa jika tinggal di dalam padang gurun suci 
batin hanya dengan Allah, sambil menutup pintu 
perasaan hati, Tuhan akan menguduskannya'"2. 

39. Kristus, diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan 
dunia, tidak hanya mewartakan kabar gembira, tetapi sering 

60 Ibr 5:8. 
61 Regula C.P. 1736, bab XIII. 
62 Srt III, 380. 
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Ia pergi di tempat sunyi untuk berdoa: "Ia pergi ke tempat 
yang sunyi dan berdoa di sana"63 • Ia menyatakan demikian 
bahwa berada dalam kesunyian dan doa di hadapan Allah 
merupakan karya keselamatan bagi dunia. Para rubiah Pa 
sionis, dengan menjawab panggilan hidup kontemplatif, 
melibatkan diri mengikuti Kristus dalam kesunyian untuk 
memohon dengan semangat kepada Bapa dari mana turun 
segala anugerah yang sempurna" . 

40. Pengantin-pengantin si Tersalib juga ingin 
mengambil bagian secara lebih mendalam dengan kesunyian 
yang telah Kristus alami pada sengsaraNya, serta menerima 
dengan senang hati keterpisahan dari dunia juga untuk 
menopang mereka yang diasingkan di dalam masyarakat kita 
atau terlalai di dalam suatu kesunyian yang terpaksa. 

41. Kesatuan ini dengan Yesus dan dengan anggota 
anggotaNya dalam kesunyian., menghasilkan buah kehidupan 
dan kegembiraan. Para rubiah percaya bahwa doa mereka di 
dalam kesunyian, seperti yang telah dilakukan Yesus, 
membawa ke dalam umat manusia suatu keinginan doa65 . 

42. Untuk membantu dan menjaga suasana kehe 
ningan serta perpusatan ini, Gereja telah mengeluarkan 
peraturan-peraturan dan pedoman yang menentukan hu 
bungan-hubungan antara lingkungan luar dan biara rubiah, 
sebagaimana juga perbatasan !ine;lrnngim di mana para rubiah 
melangsungkan hidup mereka. 

63 Mrk 1:35. 
64 BdkYak 1:17. 
65 BdkLuk 11:1. 
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43. Taat pada Gereja dalam kesaksamaan ini, para 
rubiah Pasionis melaksanakan dengan setia segala peraturan 
dan apa-apa yang ditentukan oleh Kapitel setiap biara, 
menurut peraturan tersebut mengenai perbatasan lingkungan, 
mengenai cara mengadakan suatu keterpisahan mantap, 
mengenai kasus di mana boleh keluar atau masuk seperti 
juga mengenai cara hubungan dengan orang luar dan 
mengenai pemakaian alat-alat komunikasi. 

44. Santo Paulus dari Salib yakin sekali akan nilai 
dan pentingnya klausura untuk menjamin kehidupan kon 
templatif, maka ia menginginkan agar para rubiahnya, de 
ngan kaul, mewajibkan diri untuk menjalankannya. Oleh 
sebab itu mereka mengikrarkan kaul klausura menurut pe 
raturan-peraturan Gereja serta menurut Regula dan Konsti 
tusi .. 
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BAB ID 

PERSEKUTUAN DENGAN ALLAH 

"Hendaklah berdoa terus-menerus dengan kesunyian 
hati; di tengah-tengah kegiatan biarkan hati selalu da 
lam suasana tenang, pusatkan pikiran, hatinya berjaga 
jaga akan kasih Allah dengan manis dan kasih suci ,f,6 

45. Orang-orang yang dibawa kembali kepada per- 
sahabatan dengan Allah melalui misteri penebusan Kristus, 
roh ketakutan tidak ada lagi pada mereka, tetapi Roh Kudus 
menjadikan mereka anak-anak Allah'". Sekarang kepadanya 
Allah mewahyukan Diri serta segala rahasiaNya sebab Ia 
ingin membawa mereka kepada persatuanNya yang mesra68. 
Di dalam doa para rubiah Pasionis mengakui Allah sebagai 
Pencipta mereka dan bersama seluruh Gereja 
mempersembahkan kepadaNya pujian dan syukur terutama 
atas kematian Kristus yang menebus, serta memohon agar 
semua orang "diselamatkan serta mencapai pengetahuan akan 
kebenaran'f" . Mereka mendengarkan sabdaNya yang 
diilhamkan dan sabda yang diucapkan oleh Roh Kudus di 
dalam hati mereka sementara mereka menyerahkan diri pada 
gerakan atau perbuatanNya yang suci serta merelakan diri 
tertarik kepadaNya70. 

66 Srt III, 379. 
67 Rm 8:15. 
68 Yoh 17:20. 
69 lTim 2:4. 
70 Yoh 12:32. 
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46 .. ·· Liturgi, karya peranan keimarnatan Kristus, 
dilanjutkan oleh Gereja, adalah perbuatan suci yang me 
lampaui segala yang lain. Kepadanya para rubiah bersekutu 
secara intim melalui partisipasi mereka pada keimamatan 
Kristus yang diterima di dalam sakramen Pembaptisan dan 
Penguatan. 

Ekaristi 
47. Para rubiah Pasionis setiap hari mengambil 

bagian dalam Ekaristi, yang merupakan kenangan sengsara 
dan wafat Yesus Kristus: "Setiap kali kamu makan roti ini 
dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian 
Tuhan''?' . Ekaristi adalah manifestasi hidup berkomunitas 
yang paling dalam dan paling tinggi. Para rubiah, sambil 
merelakan diri dibimbing oleh Roh Kudus kepada jantung 
misteri Paska ini, menyiapkan diri dengan doa yang giat dan 
kemurnian hati, dan mengambil bagian dalam Ekaristi ini 
dengan aktif. Bersatu dengan Maria serta seluruh Gereja, 
mereka membawa persembahan Kristus yang satu itu kepada 
Allah Bapa, sementara dalam semangat konsekrasi biarawani 
mereka membaharui persembahan mereka dengan kurban 
bakar Yesus Kristus. 

48. Komuni Ekaristi para rubiah adalah ikatan per 
satuan yang paling besar dengan Kristus dan dengan se 
sama 72. Sedangkan dalam kurban Ekaristi si rubiah mem 
persatukan diri dengan Kristus dalam persembahanNya 
kepada Bapa, di dalam komuni Y esuslah yang menyatukan 

71 1 Kor 11 :26. 
72 Bdk 1 Kor 10: 17. 
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diriNya dengan rubiah untuk menemani dia, untuk meng 
hiasinya dengan keutamaan-keutarnaanNya, dan memberinya 
kekuatan serta kegembiraan dalam persembahan hidup 
hariannya. 

49. Kehadiran riil Kristus yang berasal dari kurban 
Ekaristi, adalah seruan yang terus-menerus untuk persatuan 
yang lebih mendalam dengan kasih kurbanNya agar bersama 
Dia memuliakan Allah Bapa serta mempersembahkan diri 
bagi Gereja. Para rubiah Pasionis kerap kali mengunjungi 
Tuhan Yesus dalam Sakramen Ekaristi untuk menyembah, 
memuji dan mengucap syukur kepadaNya. "Terutama saya 
merasa senang dalam Tuhan karena anda sering tinggal 
tenggelam dalam sengsara tersuci Yesus yang manis, dan 
dalam tanur tinggi Yang Mahabaik dalam Sakramen Ekaristi, 
karena di situ anda akan minum harta rahmat Ilahi dan 
keutamaan suci seperti sungai api cinta suci73 . 

Sakramen Perdamaian 
50. 

a) Untuk memelihara serta memajukan persatuan de 
ngan Kristus dalam Sakramen Mahakudus, para 
rubiah dengan setia berusaha mencari kemurnian dan 
ketobatan hati yang dicapai dalam cara yang manjur 
dalam sakramen Perdamaian. Sakramen ini adalah 
obat. bagi dosa, membantu untuk menyempurnakan 
anugerah Pembaptisan dan mendamaikan dengan 
nPr~Pt,.-11t11"'.ln 0..-orai~n ,,.,... __ rl~l .•.• 1~,..:; ..J ........• ~ ...__·:.. . .;. :--·--·1.:..- L 
.t""- .•.•... - .•.••.. - •.. ___,, .•. '-'""' .•. """Ju JUJ.J.f!:, u .. u.u.L\.cu uu.-:,a, 1uv11c11uuc::1u 

pengenalan diri, memberi juga kesempatan untuk 
bimbingan rohani; oleh sebab itu para rubiah 

73 Srt IV, 96. 
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sekurang-kurangnya menerima sakramen tersebut 
setiap dua minggu. 

b) Setiap komunitas mempunyai Pastor pengakuan yang 
tetap, dengan menghormati kebebasan setiap rubiah 
untuk mengaku kepada imam siapapun yang telah 
diizinkan74, sambil memperhatikan juga peraturan 
klausura. 

Ibadat Harian 

51. Yesus selama hidupNya, tidak hanya berdoa 
dalam kesunyian, tetapi turut serta secara teratur pada doa 
umum di dalam kenisah atau di sinagoga. Di sana Ia telah 
memuliakan Allah dengan menggunakan perkataan-perkataan 
yang sama yang telah diilhami dalam Alkitab yang sekarang 
pun masih menjiwai doa Gereja: Insaf akan utusanNya bagi 
keselamatan dunia, Yesus telah memuji dan mengucap 
syukur kepada Allah atas pemberitaan kabar gembira" . 
Sikap pujian dan syukur ini serta permohonan yang 
sederhana. meresapi seluruh eksistensi manusiawiNya, 
seperti dinyatakan secara khusus dalam sengsaraNya. 

52. Ibadat Harian adalah suara pengantin wanita, 
Gereja, yang berbicara kepada Pengantin pria, bahkan doa 
Kristus bersama tubuhNya kepada Bapa 76 . Semua komunitas 
religius yang merayakannya, terutama komunitas-komunitas 
kontemplatif, mewakili secara istimewa Gereja yang 
berdoa77. 

74 Bdk KHK kan 630, § 1-3. 
75 Bdk Mat 11 :25. 
76 se 83. 
n Bdk se 84;,fbr 13:15; Peraturan Ibadat Harian, No. 24. 
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53. Para rubiah Pasionis dipanggil untuk turut serta 
pada pujian abadi ini, dengan membawa suara seluruh alam 
dan segala keperluan manusia kepada Allah Bapa. 

54. Ibadat Harian diatur menurut tradisi kristiani 
untuk menyucikan siang dan malam dalam keseluruhannya 
melalui pujian Ilahi°78 . Karena itu para rubiah mengu 
capkannya di kapel baik siang maupun malam hari. Akan 
tetapi jika karena alasan yang berat, komunitas tidak bisa 
bangun untuk ibadat malam, Kapitel biara dapat mengatur 
perayaan bersama pada waktu lain. Untuk bagian-bagian 
yang lain, Kapitel memilih waktu yang lebih sesuai dengan 
sifat dasar dari tiap-tiap bagiannya 79 . Perayaan., sedapat 
mungkin dilakukan dengan lagu terutama dalam bagian yang 
terpenting, pada hari Minggu dan hari-hari pesta. Jika 
seorang rubiah tidak hadir pada Ibadat bersama, ia akan 
berdoa sendiri sekurang-kurangnya Ibadat pagi dan Ibadat 
sore, kecuali kalau Superior karena alasan yang wajar tidak 
membebaskannya'" . · 

Kulup renungan yang terus-menerus 
55. Allah mewahyukan diri kepada para rubiah 

Pasionis dalam ciptaanNya81, dalam peristiwa-peristiwa82, 
dalam saudari-saudari mereka", dalam PuteraNya84 dan 

78 se 84; Peraturan Ibadat Harian No. 10-11. 
79 se 94. 
80 Rel. Laical. I,9; 11,3. 
81 Rrn 1:20. 
82 Kol 1:17. 
83 Mat 25:40. 
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dalam RohNya yang berdiam di dalam mereka" . Karena itu 
semangat mereka sebagai kontemplatif, hidup dalam suasana 
kehadiran Allah yang menyatakan diriNya sendiri dan di 
dalam renungan yang terus-menerus; dengan demikian 
kehidupan mereka mendapat maknanya dan mendahului 
kehidupan yang akan datang" . di mana kontemplasi Allah 
adalah kebahagiaan surgawi. 

56. Para rubiah menggunakan banyak waktu dalam 
renungan dan setiap hari paling kurang dua jam, tidak ter 
masuk perayaan misa dan Ibadat Harian. Kapitel biara me 
nentukan waktu dan tempat berdoa ini. 

57. Dengan mengikuti gerakan Roh Kudus sebagai 
Guru renungan, para rubiah merenungkan serta mem 
praktekkan kekayaan ajaran Santo Paulus dari Salib. Maka 
mereka memusatkan diri pada misteri-misteri hidup Yesus, 
terutama dalam kedalaman sengsaraNya yang "lahir dari cinta 
kasih Allah yang tak terbatas"87 . Di sini, dikenakan 
keutamaan-keutamaan serta jasa-jasa Yesus Kristus'", 
mereka mempunyai jalan masuk dalam satu Roh kepada 
Allah Bapa89 . 

58. Para rubiah dapat kerap kali atau secara biasa 
dipanggil untuk mengambil bagian dalam doa, pada keadaan 

84 n- !·1 
85 1 Kor6:19. 
86 1Tes5:17. 
87 Srt I, 267. 
88 Bdk Gal 3:27. 
89 Bdk Ef2:19~ Yoh 14:6. 
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Yesus yang ditinggalkan. Karena itu, meskipun mencari 
wajah Allah9() , mereka · dengan tenang menyerahkan diri 
kepada gerakan Roh Kudus, senang menderita kekeringan 
atau juga mengalami di dalam jiwa mereka penderitaan 
Yesus secara telanjang, sambil mengingat bahwa mereka juga 
harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaanNya91 . 

Bacaan Rohani 
59. Usaha untuk mencari. Allah dalam kontemplasi 

menuntut banyak waktu untuk mendengar, sabda Allah secara 
tenang. Para rubiah Pasionis dipanggil setiap hari untuk 
merenungkan di dalam hatinya sabda Allah yang ditemukan 
terutama di dalam Kitab Suci. Ke dalam kesunyian ini Yesus 
memanggil untuk berbicara kepada hati mereka dengan sabda 
hidup kekal, yang akan terasa lebih manis dari pada madu'". 
Dalam semangat keterbukaan dan .. perhatian, setiap hari 
mereka menerima sabda Ilahi sebagaimana direlakan oleh 
Bunda suci Gereja di dalam Ekaristi, di dalam Ibadat Harian 
dan melalui bacaan rohani. 

llj 

60. Mendengar sabda Allah dalam iman dan kasih 
adalah arti tertinggi dari bacaan rohani yang bukan hanya 
memberi santapan akal budi, tetapi juga mengubah hati. 
"Hendaklah mereka jangan membaca karena keinginan tahu, 
atau karena kesukaan pribadi, juga jangan terburu-buru, 
melainkan pelan-pelan seperti lebah yang berhinggap di atas 
bunga dan dengan lembut ia menghisap manis dan 

90 Bdk I Kor 16:11. 
91 Luk 24:26. 
92 Srt I, 414. 
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lezatnya"93 . Bacaan sabda Allah, dibuat dalam cara di atas, 
menghasilkan "keagungan pengenalan Yesus Kristusr'" . 

61. Adalah perlu setiap hari membaktikan suatu 
jangka waktu yang cukup untuk bacaan rohani, menurut 
ketentuan Kapitel. ' 

Keheningan 
62. Usaha untuk mencari keintiman dengan Allah 

menuntut suatu kebutuhan vital akan keheningan yang me 
nyangkut seluruh kehidupan dan adanya95 . Bersama Santo 
Paulus dari Salib, para rubiah memahami keheningan dalam 
arti persekutuan dengan Allah dalam kesadaran yang se 
makin bertumbuh akan kehadiranNya dan juga dalam arti 
persekutuan dengan orang lain. Dengan demikian para ru 
biah dipersiapkan lebih baik untuk berdialog dengan para 
rubiah lainnya serta merelakan bersama kekayaan rohani 
mereka. 

63. Untuk memajukan suasana hening yang berhasil 
ini yang merupakan hak setiap rubiah, Kapitel, dalam se 
mangat Regula, menentukan waktu dan tempat hening. 

Perbuatan bakti, lainnya 
64. Para rubiah Pasionis menyatukan pada hidup 

renungan mereka beberapa perbuatan bakti tradisional yang 
didasarkan Kitab Suci serta disesuaikan dengan masa li 
turgis. 

93 Statuta, VIII. 
94 Fil 3:8. 
95 ET 46. 
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Kapitel menentukan cara-cara dan waktu untuk 
menyatakan secara komunitas: 
a) kebaktian akan sengsara Yesus dan kebaktian harian 

kepada Santa Perawan Bunda Allah, dengan mem 
perhatikan sewajarnya jalan salib dan doa rosario;" 

b) masa-masa pembaharuan rohani yang. lebih intensif 
seperti hari-hari rekoleksi, novena, retret -dan .seba 
gamya. 

,/ 

96 Bdk KHK kan 663, § 4. 

124 



BAB.IV 

HIDUP TOBAT DAN LAKU TAPA 

Semoga Allah "menganugerahi aku rahmat untuk 
menjadi seorang yang sungguh bertobat dan menjadi 
seorang tersalib melalui laku tapa terus-menerus lahir 
batin 'fn 

65. Yesus Kristus memanggil semua orang kepada 
pertobatan dan laku tapa98, sambil mengundang untuk 
mengikutiNya serta membawa salibnya sendiri setiap hari99. 
Para rubiah Pasionis menerima panggilan penting ini sambil 
mengingat akan misteri sengsara Yesus Kristus. Mereka 
menganggap bahwa "memiliki cinta kasih akan laku tapa itu 
merupakan suatu kurnia Allah yang besar"100 , dengan 
demikian mereka dapat melengkapi lebih baik apa yang 
k da Kri 101 urang pa sengsara stus . 

66. Di dalam perbuatan tobat dan laku tapa secara 
berkomunitas dan perorangan, mereka memikirkan bahwa 
keadaan tapa bukan dicari untuk kepentingannya sendiri, 
tetapi sebagai ekspresi cinta kasih mereka kepada Kristus 
dan Gereja, dengan taat dan sukacita. Lebih dari kekerasan, 

97 r'l-6. TTT .C-1 A 
ori, 111, ..)Jq. 

98 Mrk 1:15. 
99 Luk 9:23. 
100 Srt II, 263. 
101 Kol l :24. 
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yang mempunyai nilai ialah keutamaan yang terbuka serta 
tenang diserapi kelemah-lembutan dan kemanisan. 

67. Sebagai perbuatan tobat dan laku tapa yang 
paling penting., para rubiah dengan murah hati demi cinta 
kasih Kristus memeluk semua kesulitan hidup harian yang 
bersatu dengan "pemenuhan keutamaan-keutamaan yang 
kuat, mengikuti jejak Kristus, pelaksanaan peraturan, tinggal 
sembunyi pada barang-barang ciptaan, tanpa , perbedaan 
dalam kasih akan semua, sambil melakukan segalanya pada 
kehadiran Allah, dengan berusaha supaya di dalam segala 
galanya pasrah kepada kehendak Tuhan11102 . Dengan spontan 
dan gembira mereka memenuhi pelbagai bentuk pekerjaan 
yang perlu .,4alam biara. Mereka menerima dengan sabar 
setiap bentuk" penderitaan yang, seperti penyakit dan lanjut 
usia, terikat pada hidup itu sendiri. 

68. Para rubiah Pasionis melakukan perbuatan laku 
tapa puasa dan pantang menurut peraturan-peraturan Gereja, 
Regula serta Konstitusi ini. Pada masa Prapaska dan Adven, 
mereka berpuasa dan pantang setiap hari, kecuali .· hari 
Minggu dan hari raya. Sepanjang tahun mereka menjalankan 
laku tapa ini tiga kali seminggu, biasanya pada hari Rabu, 
Jum'at dan Sabtu, kecuali jika pada hari Rabu dan Sabtu ada 
pesta atau hari Jum'at bertepatan dengan hari raya. Kapitel 
biara, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan riil semua 
rubiah, boleh menetapkan untuk melakukan pantang pada 
hari Minggu dan hari raya besar pada masa Prapaska dan 
Adven, Kapitel yang sama, karena alasan yang berat, boleh 
mengganti puasa dan pantang itu dengan perbuatan laku tapa 

102 Srt II, 264. 
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lain. Para rubiah membagikan kepada para miskin apa yang 
dihematinya dengan laku tapa .. 

69. Tentang matiraga lainnya yang dilakukan dalam 
LembagaKapitel biara menentukan hari-hari dan cara untuk 
melakukannya. Kapitel boleh tidak hanya menggantikan laku 
tapa dengan yang lain, akan tetapi juga dengan bijaksana 
membawa masuk bentuk-bentuk baru sesuai dengan macam 
macam mentalitas dan situasi Para rubiah berusaha untuk 
menyatakan dengan murah hati semangat pertobatan dan laku 
tapa dengan perbuatan pribadi, tetapi selalu dengan nasihat 
dan izin Superior. 

70. Menurut semangat tradisi Lembaga, selama masa 
Adven dan Prapaska demi membantu suatu perpusatan yang 
lebih besar, para rubiah tidak menerima kunjungan tanpa 
keperluan. 

71. Untuk memajukan pertobatan dan pemurnian hati 
dan menyatakan dimensi sosial dari dosa dan perdamaian: 
a) komunitas mengadakan dengan tepat perayaan-perayaan 

tobat103 serta pemeriksaan hidup berkala yang dapat 
menggantikan Kapitel kesalahan; 

b) setiap rubiah melakukan pemeriksaan batin setiap hari. 

103 Bdk Tata Perdamaian 36. 
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BAB V 

HIDUP BERKOMUNITAS 
DlDALAM 

PERSEKUTUAN PERSAUDARAAN 

'1 

111 

"Sebelum segala sesuatu, dengan cermat saya meng 
anjurkan pelaksanaan kenangan tersuci yang telah 
diberikan Yesus kepada murid-muridl\Tya: "Dengan 
demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah 
murid-murid.Ku,jikalau kamu saling mengasihi"104

. 

Hidup berkomunitas 
72. Komunitas kristiani didasarkan di atas cinta 

Kristus yang melalui salibNya menyatukan semua orang 
dalam satu umat105 . Para rubiah Pasionis, disatukan di dalam 
komunitas injili, sambil menghargai kesamaan martabat 
sesama mereka, sambil bergembira bahwa Roh kudus 
membagi-bagikan kurniaNya sebagaimana dikehendakiNya 
dengan "mengerjakan semuanya dalam semua orang"106, dan 
saling membantu untuk memperkembangkan kepribadiannya 
masing-masing serta bakat-bakatnya. Pemahaman dan 
penghormatan akan yang lain, penerimaan dan penghargaan 
akan semua, mendorong untuk bergaul dengan sesama rubiah 

l 111 
104 Srt V, 256. 

. 11 ! 105 Kol 1:20. 
106 1 Kor 12:6. 
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dalam persahabatan yang ikhlas yang memajukan kedamaian 
dan memberi sukacita dalam hidup berkomunitas. 

73. Hidup berkomunitas dijiwai dan bertumbuh 
dengan komunikasi yang mantap dan bersifat persaudaraan 
antara anggota-anggotanya. di dalam tukar-menukar penda 
pat yang membuat mereka memahami .lebih baik· bagaimana 
Allah Cintakasih berada di tengah-tengah mereka dan me 
nyatakan .. diriNya melalui banyak bentuk anugerah yang 
dibagi-bagikanNya kepada semua. Jadi para rubiah ber 
kumpul secara berkala untuk berdialog tentang hidup ber 
komunitas, menurut acara yang diumumkan lebih dahulu 
oleh Superior dengan menerima juga anjuran-anjuran rubiah 
rubiah lain. Pada dialog ini semua rubiah ikut serta dan, 
kalau dianggap baik, juga para novis, dengan mengindahkan 
pendapat komunitas serta dengan bekerjasama untuk 
merealisasikannya. Tentang pertemuan ini akan dibuat suatu 
catatan khusus. 

74. Kehidupan bersama menuntut suatu aturan yang 
telah ditentukan yang menyatakan serta menjiwai perseku 
tuan para rubiah. Kapitel biara menetapkan jadwal yang 
mengatur kegiatan-kegiatan harian., menurut tuntutan-tuntu 
tan dan keperluan-keperluan setempat, tetapi dengan mem 
perhatikan lamanya waktu tiap-tiap perbuatan. 

75. Sebagai tanda dari konsekrasi pada sengsara 
Yesus. jnhllh dari pRm rnhiah Pasionis :-:irl:-:il:-:ih =ederhana, 
miskm, pantas dan sesuai dengan tuntutan kesehatan. Dibuat 
dari kain hitam atau warna lain yang menyatakan kabung 
dengan tudung dari warna yang sama serta lencana sengsara 
Yesus Kristus menurut tradisi Pasionis. Para rubiah biasanya 
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mengenakan sandal. Diingat kebutuhan-kebutuhan dan 
kebiasaan menurut aneka daerah, pakaian-pakaian yang lain 
dan ka6s kaki mereka miskin dan sederhana menurut aturan 
yang ditetapkan oleh Kapitel biara. 

76. Kerja adalah perintah Allah107 untuk mencapai 
perkembangan diri sendiri dan demi bekerjasama untuk 
kemajuan . umat manusia. Para rubiah Pasionis, tanpa me 
rugikan semangat hidup klausura mereka, menghayati 
kesungguhan ini baik untuk memperoleh nafkah mereka 
seperti juga untuk rnerealisasikan suatu keseimbangan pri 
badi · dalam perkembangan kemampuan-kemampuan sendiri 
dan sanggup untuk melayani orang lain dan secara tanggung 
jawab di dalam kasih. 

77. Semua rubiah melakukan dengan senang hati 
segala tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepada me 
reka; saling membantu, jika 'pekerjaan-pekerjaan itu berat, 
serta hidup bersatu dengan Tuhan yang telah menghendaki 
hidup di dunia sebagai "anak tukang kayu11108 . Sedapat 
mungkin mereka bekerja dalam kesunyian. Jikalau harus 
bekerja bersama-sama, mereka memelihara keheningan dan 
perpusatan. 

78. Para rubiah, bersatu pada meja makan, me 
nemukan tanda persekutuan persaudaraan dalam membagi 
roti bersama. Makanan-makanan disiapkan dengan kasih dan 
dalan kuantitas dan kualitas yang cukup untuk semua 
menurut kebiasaan setempat. Mereka mengambil dengan 

107 Bdk Kej 2:15. 
108 Mat 13:55. 
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perasaan terima kasih, gembira dan dengan hati yang bersa 
haja apa yang dilayani, sambil mendengar bacaan dalam 
keheningan. Kapitel biara menentukan hari-hari khusus bila 
karena hari raya atau alasan-alasan luar biasa lainnya, para 
rubiah dapat berbicara di ruangan makan. 

79. Setiap hari, di dalam waktu yang ditetapkan 
dalam jadwal, para rubiah menjalankan rekreasi bersama 
untuk menyegarkan jiwa raganya dan dapat merelakan 
kesukaan hati dengan sesama rubiah. Pada hari-hari Minggu 
dan hari-hari pesta yang ditetapkan oleh Kapitel, petang hari 
adalah bebas untuk rekreasi menurut petunjuk: Kapitel itu 
sendiri. 

80. Jadwal harian komunitas mencakup waktu isti 
rahat yang cukup sebelum dan sesudah bangun di waktu 
malam dan petang hari. Istirahat setelah makan siang adalah 
bebas akan tetapi semua rubiah memelihara keheningan. 

Rubiah-rubi.ah yang lanjut usia dan yang sakit 
81. Para rubiah yang usianya lanjut melewati hari 

harinya dalam kecerahan rohani, insaf bahwa, meskipun 
kekuatan dan kemampuan bekerja serta pelayanan. materiil 
telah berkurang, namun hidup mereka adalah berharga dan 
berguna bagi komunitas dan Gereja. Mereka menginten 
sifkan doa kontemplatif untuk menyatukan diri dengan 
Kristus Tersalib dan yang telah bangkit, dalam menantikan 
kedatanganNya. Kepada rubiah-rubiah yang usianya lanjut, 
komunitas menunjukkan penghargaan atas warisan yang 
diterimanya sebagai hasil dari karya mereka yang setia. 
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82. Rubiah-rubiah yang sehat memperhatikan secara 
khusus rubiah-rubiah yang sakit, yang di dalamnya mereka 
mengenali Kristus yang menderita. Semua, khususnya 
Superior dan perawat, bergiat dengan murah hati dalam 
mencari sarana-sarana, bantuan dan penghiburan jasmani dan 
rohani yang cocok kepada si sakit. Superior mengurus juga 
untuk memberitahukan kepada keluarga si sakit. Dalam hal 
hal opname di rumah sakit atau bagaimanapun di luar rumah, 
para rubiah yang di biara dengan kasih bersedia untuk 
mengunjungi dan mendampingi mereka menurut peraturan 
Superior. 

83. Rubiah-rubiah yang sakit, dengan mengalami 
panggilan pengorbanan dan kemiskinan, menerima dengan 
rendah hati pelayanan yang diberikan kepada mereka, sambil 
melaksanakan resep dokter dan perawat dengan senang dan 
rela hati. 

84. Kepada rubiah-rubiah yang sakit serius karena 
penyakit atau karena lanjut usia diberikan sakramen orang 
sakit, untuk meringankan dan menyatukan mereka lebih baik 
kepada sengsara Yesus yang menebus, menurut petunjuk 
pastoral Gereja setempat. 

85. Jikalau penyakit menjadi berat, pada waktu yang 
tepat dan dengan kasih, Superior memberitahukan si sakit 
supaya dapat menyediakan diri dengan sarana rohani Gereja 
kepada kematian vang baik. Sementara itu rubiah-rubiah 
yang lain berkumpul, sesuai dengan peraturan Superior, dan 
dengan doa yang giat mempercayakan kepada Tuhan rubiah 
yang sakit. 
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Doa arwah 
86. Seluruh hidup para rubiah Pasionis adalah pen 

dahuluan mistik dari kematian badani. Bersatu dengan 
Kristus dalam hidup dan mati, berlalu kepada keabadian 
dengan harapan pasti akan kebangkitan. Jikalau mati seorang 
rubiah atau novis, dikenakan jubah dan dibaringkan di dalam 
sebuah peti mayat yang sederhana, diletakkan di dalam 
tangannya gambar si Tersalib. Superior memberi berita atas 
kematian yang terjadi kepada Ordinaris wilayah, kepada 
keluarga, kepada biara-biara rubiah lain dan kepada Superior 
Jenderal Kongregasi Pasionis. 

87. Persatuan antara yang sedang dalam perjalanan 
dengan saudara dan saudari yang beristirahat dalam damai 
Kristus sedikitpun tidak putus, bahkan dikuatkan oleh per 
sekutuan harta-harta rohani. Gereja yang sedang berziarah, 
mengakui seluruh persekutuan tubuh mistik Kristus ini, 
memelihara dengan belaskasih yang besar kenangan jiwa 
jiwa orang mati dan "agar mereka dibebaskan dari dosa" 
mempersembahkan "doa-doa arwah bagi mereka"?". Pada 
kematian seorang rubiah atau novis, komunitas mengganti 
Ibadat Harian biasa dengan Ibadat Harian arwah, jika Liturgi 
mengizinkannya, mengurus agar dirayakan tiga puluh misa di 
luar dari upacara penguburan, bagi istirahat kekal jiwanya. 
Selain dari itu, para rubiah dengan murah hati 
mempersembahkan doa-doa arwah bagi rubiah-rubiah yang 
telah meninggal dunia dengan sembahyang, laku tapa, ter 
utama dengan mengambil bagian pada perayaan misa. 
Mengingat bahwa apa yang mereka lakukan kepada orang 

109 LG 49-50. 
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lain, Tuhan membiarkan agar terjadi bagi mereka sesudah 
mati'!". 

88. Pada waktu kematian seorang rubiah di biara lain 
atau orang tua dari seorang rubiah di komunitas sendiri 
dirayakan sebuah misa bagi arwah mereka. Demikian juga 
dilakukan pada kematian Sri Paus, Ordinaris wilayah dan 
Superior Jenderal Kongregasi Pasionis yang sedang menja 
lankan jabatannya. Mereka mempersembahkan juga doa-doa 
arwah yang ditetapkan oleh Kapitel biara pada kematian 
seorang biarawan Pasionis atau seorang biarawati dari 
Kongregasi Pasionis yang berhubungan dalam doa arwah. 

89. Sekali sebulan setiap biara merayakan misa bagi 
semua rubiah yang telah meninggal dunia dan satunya lagi 
untuk arwah orang tua rubiah, serta sanak saudara, dan satu 
misa lagi untuk para penderma yang telah meninggal dunia. 
Di hari-hari tersebut mereka akan melakukan secara khusus 
kenangan arwah-arwah yang sama di dalam doa baik 
tersendiri maupun bersama-sama. 

111 

1 

110 Bdk Mat 7:2. 
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BAB VI 

PEMBINAAN 

"Kita berusaha agar mereka mencapai suatu keutamaan 
batin yang kukuh, suatu dasar kerendahan hati · yang 
besar, kesederhanaan, kemurnian.niat, kejernihan suara 
hati, dengan batin tersusun secara baik, serta dengan 
dasar perpusatan yang benar~11 

Penyelidikan panggilan-panggilan 
90. Para rubiah sebagai teman kerjasama Allah, yang 

memanggil dan memilih siapa yang Ia kehendaki; berusaha 
untuk menyokong membangkitkan panggilan-panggilan 
dengan memperkenalkan nilai dari konsekrasi religius dan 
tuntutan-tuntutan dari anutan Yesus Tersalib dengan teladan 
hidup mereka, dengan doa, perkataan dan melalui tulisan. 

91. Untuk menemukan lebih baik rencana Allah di 
dalam hidup sendiri, aspiran tinggal di dalam komunitas 
untuk suatu jangka waktu yang terbatas, tidak lebih dari tiga 
bulan, menurut kebijaksanaan Superior sesudah men 
,.1 kan D D 1 . ,.,i.,., ak . d. 1 . . cengar '" 1 ewannya. aram jangka w ~ itu ipe ajari 
kesanggupan-kesanggupannya kepada hidup kontemplatif 
dalam komunitas pasionis, tabiatnya, kesehatan fisik, 
keseimbangan jiwa dan kesusilaannya. Diberitahukan ten 
tang arus tujuan dan perutusan _ hidup kontemplatif Pasionis 

111 Srt II, 150. 



ditandai oleh kemiskinan, kesederhanaan dan keterlepasan 
dari segalanya. 

Arah tujuan pembinaan 
92. Pembinaan adalah memulai suatu proses hidup 

pembaharuan dalam Roh dan pertumbuhan serta perkem 
bangan dalam pengetahuan dan dalam cinta kasih Yesus 
Kristus. Para aspiran memulai perjalanan untuk mendalami 
misteri sengsara dan kematian Yesus. Mereka membina diri 
kepada kontemplasi batin supaya seluruh kehidupan dan 
kegiatan mereka dengan mudah dan sesungguhnya diresapi 
oleh Dia yang dicari. Oleh sebab itu "hendaklah mereka 
membiasakan diri sebagai penghuni-penghuni diam secara 
benar-benar dalam kebatinan rohaninya, dan agar tertutup 
baik di padang gurun suci ini, karena keadaan suci ini kaya 
dengan segala kebaikant'!". 

93. Masa pembinaan meliputi postulat, novisiat dan 
masa kaul-kaul sementara. Dengan tahap-tahap ini harus 
disesuaikan suatu pembinaan yang menghargai peraturan 
tentang kesatuan dan kemajuan; oleh sebab itu akan dila 
kukan sebuah program dasar pembinaan untuk menjamin 
perkembangan yang berangsur-angsur mengenai kursus dan 
suatu pembinaan mengenai Kitab Suci, liturgi, teologi, serta 
sejarah dan spiritualitas Pasionis. Dengan memperhatikan 
akan kesanggupan calon masing-masing, program pembinaan 
ini membantu mereka untuk menjadi taat kepada Roh Kudus 
yang dapat mengubah mereka menjadi gambaran Yesus 
T er;alib demi kemuliaan Bapam . 

112 Srt II, 321. 
113 Bdk RC 9-11. 
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Komunitas pembinaan 
94. Hanya di dalam komunitas yang bersuasana 

semangat murah hati dan persatuan persaudaraan, para calon 
dapat mengalami nilai dari tolong-menolong sebagai faktor 
yang dapat memajukan dan meneguhkan panggilan mereka. 
Dan mereka dapat juga menghargai karisma khus~ Pasionis. 
Dalam arti ini, komunitas seluruhnya, selain. tugas-tugas 
khusus mereka yang diwajibkan dalam pembinaan, merasa 
bertanggung jawab atas pendidikan para calon. 

Guru novis 
95. Guru novis harus seorang rubiah yang sudah 

berkaul kekal serta berusia sekurang-kurangnya tiga puluh 
tahun genap. Kepadanya boleh diberikan, sebagai bantuan, 
seorang rubiah, yang juga berkaul kekal, yang berlaku se 
bagai wakil guru novis. Guru. novis berhak membina dan 
membimbing para novis dan, jikalau tidak ditetapkan cara 
lain oleh. Superior dengan persetujuan Dewannya, juga para 
postulan'" .. 

96. Guru novis haruslah seorang rubiah yang mem 
punyai semangat doa dan mempunyai pengetahuan yang baik 
tentang Kitab Suci, teologi, spiritualitas Pasionis, serta apa 
yang dapat membantunya untuk memahami dan mengarah 
semangat orang muda. Ia akan berusaha menyesuaikan diri 
kepada ajaran dari hal hidup kontemplatif dan pembinaan 
hidup kontemplatif. 

114 Bdk KHK Kan 65,l, § 1-3. 
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97. Guru novis bergiat untuk membina para calon 
kepada rasa penghargaan dan cinta kasih bagi semua rubiah. 
Sambil menyatakan · kepada mereka kegembiraan dan 
kesederhanaan di dalam Kristus, bersama dengan sifat ramah 
tamah, mendidiknya kepada suatu keterbukaan yang cerah 
dan tersedia kepada komunitas. Dengan komunitas tersebut, 
menurut ciri khas yang berlaku dalam biara-biara rubiah kita, 
guru novis berusaha agar mereka berkontak yang wajar 
meskipun dengan memperhatikan masa-masa hidup 
tersendiri di dalam novisiat. Ia bertindak dengan rajin agar 
para calon membiasakan diri pada suatu pandangan iman 
yang mendorong mereka untuk mencari Tuhan di dalam 
segala-galanya. Guru novis akan mengembangkan ajaran 
pembinaan menurut program yang telah ditetapkan, sambil 
menolong para gadis untuk menyadari konsekrasi total 
mereka kepada Yesus Tersalib dan untuk menyatukan diri 
pada cita-citaNya bagi kemuliaan Bapa dan menyelamatkan 
semua orang. 

Kewajiban para calon 
98. Para calon, di dalam suasana iman, doa dan 

pelayanan persaudaraan, berusaha untuk mencapai kema 
tangan pribadi sendiri; sehingga, dibantu oleh rahmat Ilahi 
dan oleh disiplin religius, mereka belajar secara progresif 
untuk menguasai diri mereka sendiri, menggunakan dengan 
tulus hati kebebasan, untuk kerja sama dengan murah hati 
serta dalam semangat kesatuan dengan rubiah-rubiah yang 
1am. Mereka mengikut peraturan Itu bersama, sehingga 
dalam batin mereka timbul rasa tanggung jawab berkomuni 
tas, kerelaan dalam ketaatan, dan keingkaran religius diri 
sendiri yang perlu demi konsekrasi mereka kepada Kristus. 
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Postulat 
99. Masa postulat menyiapkan para calon untuk 

masuk ke masa novisiat dengan membantu mereka untuk 
memperoleh sedikit demi sedikit suatu kesanggupan rohani 
dan psikologis bagi hidup kontemplatif dan suatu kema 
tangan manusiawi dan afektif, sambil merelakan kepada 
mereka kemungkinan untuk melihat secara lebih jelas 
panggilannya sendiri melalui pengalaman langsung dari 
kehidupan Pasionis'P . 

100. Permohonan aspiran untuk masuk masa postulat 
diterima oleh Superior dengan persetujuan Dewannya, jika 
dia menunjukkan kematangan, insaf akan doa dan ke 
mampuan untuk memulai masa pembinaan. Sebelum masuk, 
ia menunjukkan dokumen-dokumen yang diminta atau yang 
dianjurkan oleh hukum umum dengan memperhatikan agar 
tidak ada rintangan yang bertentangan dengan hukum terse 
but. Lamanya masa postulat biasanya satu tahun; dengan 
alasan yang wajar Superior dengan persetujuan Dewannya 
boleh mengurangkannya dengan enam bulan, atau memper 
panjangkannya, tetapi tidak lebih dari enam bulan. 

101. Para postulan biasanya hidup di novisiat. Su 
perior bermufakat dengan guru novis menentukan hubungan 
yang boleh mereka jalankan dengan anggota-anggota lain 
dalam komunitas, supaya mereka merasakan suasana 
kekeluargaan. Jikalau jumlah postulan sedikit, dan tidak ada 
para novis, akan diadakan perhatian secara khusus supaya 
tidak tinggal terpisah. 

115 Bdk RC 10-12. 
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Novisiat 
102. Si postulan diterima pada novisiat oleh Supe 

rior dengan persetujuan Kapitel biara dengan suara mayori 
tas. 

103. Usia yang diminta untuk memulai masa novisiat 
paling kurang genap tujuh belas tahun. Kapitel biara 
menentukan waktu novisiat dan mengenai jubah para no 
vis116 . Masa novisiat lamanya dua belas bulan dan, kalau ada 
kekurangan karena tinggal di luar novisiat, disesuaikan 
dengan hukum umum. Dalam keadaan khusus Superior, 
dengan persetujuan Kapitel boleh memperpanjang waktu 
novisiat seorang calon tetapi tidak lebih dari satu tahun. 

104. Beberapa biara rubiah, dengan tetap mem 
perhatikan otonomi mereka, boleh mempunyai novisiat 
bersama menurut persetujuan yang ditetapkan oleh Kapitel 
masing-masing. Persatuan ini dapat menjadi sangat berguna 
terutama jikalau jumlah calon sedikit, atau untukmempero 
leh orang atau sarana yang lebih cocok untuk· pembinaan. 
Hak menerima pada profesi dalam hal semacam itu berada 
pada biara rubiah yang bertalian dengan novis, menurut 
peraturan pada No. 106. Untuk biara rubiah itu si biarawati 
mengikrarkan kaul. 

105. Tiga kali setahun Superior mengadakan Kapitel 
di mana guru novis memberi informasi tentang para novis. 
Anggota Kapitel menyatakan dengan bebas pendapatnya 

116 Bdk KHK Kan 642-643, 645. 
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mengenai calon. Dilakukan juga dialog tentang tingkah laku 
komunitas terhadap para novis. 

106. Pemilihan untuk penerimaan pada profesi 
dilakukan kurang lebih dua bulan sebelum tanggal yang 
ditentukan untuk mengikrarkan kaul. Superior menerima si 
calon untuk pengikraran kaul dengan persetujuan Kapitel 
yang dinyatakan dengan suara rahasia dan dengan dua per 
tiga dari suara positif. Sebelum profesi, si novis menyerah 
kan pengelolaan harta bendanya dan menentukan penggu 
naan serta pemanfaatan sesuai dengan peraturan hukum 
umum'!". 

107. Selain dari syarat-syarat yang diminta oleh 
hukum umum'!", usia yang ditentukan untuk profesi pertama 
adalah genap delapan belas tahun. Profesi, yang didahului 
retret sekurang-kurangnya lima hari, diterima oleh Superior 
atau seorang utusannya menurut upacara sendiri. Dokumen 
terjadinya profesi ditandatangani sekurang-kurangnya oleh 
rubiah yang baru mengikrarkan kaul, oleh .· siapa yang 
menerima kaul dan oleh saksi-saksi. 

108. Jika seorang biarawati yang berkaul kekal, 
karena izin apostolik pindah dari Lembaga lain ke biara 
rubiah Pasionis, ia tidak akan boleh diterima pada kaul kekal 
di antara kitajika belum melewati tiga tahun setelah novisiat, 
sesuai dengan peraturan pada No. 112. Superior dari 
Lembaga dari mana biarawati datang dan biarawati itu 

117 Bdk KHK kan 668, § I. 
118 Bdk KHKKan 656. 
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sendiri hendaklah diberitahukan tentang peraturan perun 
dang-undangan kita. 

Pembinaan sesudah novisiat 
109. Masa pembinaan setelahnovisiat lamanya enam 

tahun. Si rubiah mengikrarkan kaul untuk satu tahun dan 
diterima untuk membaharuinya oleh Superior dengan 
persetujuan Dewannya. Superior, dengan persetujuan 
Dewannya dan setelah bermufakat denga11 ~i .rubiah, boleh 
mengizinkan supaya pengikraran kaul diadakan untuk suatu 
jangka waktu yang lebih panjang dari satu tahun, tetapi tidak 
lebih dari tiga tahun. Dalam keadaan khusus, karena alasan 
yang wajar atau karena permohonan rubiah yang 
berkepentingan, ,, Superior dengan persetujuan Dewannya 
boleh menunda pengikraran kaul sementara, tetapi tidak 
lebih· dari dua tahun. Karena alasan-alasan yang wajar Su 
perior dengan persetujuan Kapitel boleh mengurangi lama 
nya kaul sementara hanya untuk tiga tahun, tetapi rubiah 
tersebut harus berusia genap dua puluh empat tahun. 

_ 110. Selama jangka waktu ini dilanjutkan pembinaan 
dan ketermasukan para rubiah baru dalam hidup ber 
komunitas, sambil menyiapkan mereka sepatutnya kepada 
kaul kekal. Rubiah-rubiah yang berkaul sementara berada 
langsung di bawah. kekuasaan Superior. Akan tetapi mereka 
boleh dibimbing dan dipelihara oleh guru novis mengenai 
kelanjutan· pembinaan mereka, jikalau saja tidak dianggap 
layak ditentukan untuk tugas ini seorang rubiah lain yang 
diangkat oleh Superior dengan persetujuan Dewannya. 
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Profesi kekal, 
111. Profesi kekal merupakan ekspresi tertinggi dari 

konsekrasi religius kepada pelayanan Allah dan Gereja. Para 
rubiah menyiapkan diri untuk itu dengan suatu persiapan 
langsung dalam jangka waktu yang cukup panjang'!" serta 
dengan retret untuk mempersembahkan diri lebih baik 
"dalam kurban bakar jiwa murni kepada Pengantin Tersalib 
dengan kehendak yang benar mengikutiNya sampai mati"120. 
Sebelum pengikraran kaul kekal, hendaklah rubiah membuat 
surat wasiat sesuai dengan hukum umurn121. 

, 112. Superior menerima pengikraran kaul kekal 
dengan persetujuan Kapitel yang dinyatakan dengan dua 
pertiga suara positif. 

Pembaharuan kaul bersama, 
l B. Para rubiah seringkali membaharui konsekrasi 

mereka kepada sengsara Yesus; tetapi setiap tahun mereka 
melakukan pembaharuan kaul secara bersama pada hari pesta 
Persembahan Maria Tersuci ke Bait Allah, sambil 
mempersiapkan diri dengan retret tiga hari. 

Pembinaan terus-menerus 
114. Pembinaan harus terus-menerus seumur hidup 

dengan cara yang cukup, untuk semakin mendalami makna 
dari panggilan itu sendiri, mengenal kehidupan Gereja dan 
masyarakat yang harus dihadiri secara rohani. Superior akan 

119 RC 9. 
120 Srt II, 331. 
121 Bdk KHK Kan 668, § 1. 
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mencari sarana-sarana yang cocok dan waktu yang perlu 
yang akan ditentukan dalam jadwal. 

115. Di setiap biara rubiah perpustakaan dilengkapi 
dan disesuaikan dengan buku-buku dan majalah yang bersi 
fat doktrinal dan informasi. Para rubiah boleh mempergu 
nakannya dengan bebas untuk memperkaya pengetahuan 
mereka. 

116. Kursus yang memajukan hidup kontemplatif 
Pasionis, sambil menumbuhkan juga kesatuan dan mufakat 
timbal balik, boleh diorganisir antara pelbagai biara rubiah 
dengan tetap berlaku corak dari hidup klausura mereka. 

Keluar dari Lembaga 
117. Perihal keluar para novis dan postulan, perihal 

tidak terima pada pembaharuan kaul atau profesi kekal, juga 
disebabkan penyakit, perihal dispensasi dari kaul sementara 
atau kekal, perihal eksklaustrasi, kita turut ikut peraturan 
peraturan umum. Mereka akan ditolong juga mengenai 
dokumen untuk dikeluarkan, · dengan memperhatikan hak 
rubiah yang berkepentingan untuk mengenal alasan-alasan 
dan supaya dapat menjawabnya, jika ia mau juga secara 
tertulis, seperti juga naik banding kepada Takhta Suci sesuai 
dengan peraturan hukum. Sedapat mungkin. dipelihara 
hubungan persaudaraan dengan mereka yang meninggalkan 
biara. Menurut kemampuan komunitas, mereka dibantu 
dalam keperluan-keperluan mereka, terutama pada 
permulaan., supaya mereka memasukkan diri dengan tenang, 
di dalam jenis hidup baru serta mengikuti panggilan kristiani 
mereka. 
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Inkorporasi dan perpindahan 
118. Dengan profesi pertama si rubiah diinkorpo 

rasikan pada biaranya dan mengikutsertakan segala hak dan 
kewajiban yang diberikan kepadanya oleh hukum umum dan 
khusus. Dengan profesi kekal si rubiah diinkorporasikan 
pada biara secara tetap dan memperoleh suara aktif dan pasif. 
Ia dengan rasa tanggung jawab bekerja sama demi kebaikan 
komunitas sambil memberi juga suara dalam Kapitel jikalau 
dimintakan. 

119. Seorang.rubiah boleh dipindahkan ke biara lain 
kalau ada pendirian biara baru atau karena alasan yang wajar 
lainnya, misalnya keperluan atau manfaatnya untuk 
membantu komunitas yang lain, atau keadaan fisik atau 
psikis seorang rubiah. Untuk perpindahan diminta: a) pe 
nerimaan bebas dari rubiah yang berkepentingan; b) perse 
tujuan Kapitel dari kedua biara; c) pemberitahuan kepada 
kedua Ordinaris wilayah. 

120. Jikalau perpindahan itu sementara, si rubiah 
mempunyai hak suara aktif dan pasif di biara asalnya atau di 
biara yang baru; sesuai dengan persetujuan kedua Kapitel 
didengar yang berkepentingan. Selesai waktunya, kecuali ada 
penundaan yang sah, ia kembali ke biaranya. Sebaliknya, 
dengan perpindahan yang tetap, si rubiah memperoleh setiap 
hak dan kewajiban hanya di biara di mana ia pindah, sejak 
hari ia meninggalkan biara asalnya. 
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BAB VII 

ORGANISASI DAN PEMERINTAHAN BIARA 

"Siapa yang bertugas sebagai Superior harus menjadi 
martir kesabaran, cinta kasih, kelembutan hati, sambil 
banyak mengawasi pelaksanaan peraturan, tingkah laku 
para bawahan ... · dan terutama menjadi sahabat karib 
renungan dan perpusatan yang terus-menerus, agar 
menjadi cermin kesempurnaan bagi semua ,.lll · 

Struktur Lembaga 
121. Lembaga para rubiah Sengsara Yesus Kristus 

bertingkat kepausan dan terdiri dari biara-biara mandiri, 
akan tetapi membentuk hanya satu keluarga religius yang 
berkumpul di dalam Kristus Tersalib. · 

122. Para rubiah Pasionis berada di bawah kekua 
saan Ordinaris wilayah sesuai dengan peraturan hukum 
umum. Mereka adalah bagian dari keluarga Pasionis, dan 
mengambil bagian pada kurnia-kurnia dan hak-hak istimewa 
Kongregasi Pasionis. Demi memajukan kesatuan ini mereka 
minta bimbingan rohani terutama kepada pastor-pastor 
Pasionis. 

123. Bagi otonomi yuridis biara rubiah harus di 
sesuaikan suatu otonomi kehidupan. Jadi perlu agar setiap 
biara memiliki apa yang perlu bagi kehidupan Pasionis orang 

122 Srt III, 636.637. 
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kontemplatif berupa personalia dan sarana-sarana 
pembinaan, dan pemerintahan, sehingga terjamin kehidupan, 
perkembangan dan masa depan komunitas. Hal ini harus 
diperhatikan terutama kalau ada rencana pendirian biara 
baru. 

124. Beberapa biara, meskipun memelihara otonomi 
mereka, dapat bergabung dalam federasi, dengan didahului 
keputusan Kapitel mereka masing-masing dan persetujuan 
Takhta Suci. Tujuan federasi ialah untuk saling membantu 
secara persaudaraan untuk memelihara dan membantu 
pertumbuhan semangat sejati lembaga dengan bekerja sama 
yang murah hati dari berbagai-bagai biara; juga untuk 
menyelesaikan dengan lebih layak pelbagai masalah setempat 
dan personal; untuk memelihara lebih baik pembinaan dan 
pengajaran para novis dan yunioris'F. 

125. Meskipun tanpa federasi, biara-biara rubiah 
mengembangkan suatu komunikasi persaudaraan dan terus 
menerus bagi pengenalan timbal balik dan bantuan yang 
sewajarnya, 

126. Dengan persetujuan Kapitel setiap biara boleh 
memiliki "suster-suster ekstern". Kehidupan dan hubungan 
mereka dengan komunitas diatur oleh Statuta yang dibuat 
oleh Kapitel yang sama sesuai dengan peraturan Takhta Suci. 

Kapitel pemilihan 
l'Z/. Kapitel 1m terdm dan semua rubiah yang sudah 

berkaul kekal. Dihimpun setiap tiga tahun oleh Superior, 

123 Bdk PC 22. 
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setelah Superior tersebut menentukan · tanggal pemilihan 
dengan Ordinaris wilayah. Tanggal itu dikomunikasikan 
dengan cepat kepada komunitas. 

128. Pada hari pemilihan, mereka akan merayakan 
misa Roh Kudus, jika tata acara, .liturgis mengizinkannya. 
Pada waktu yang ditetapkan, para rubiah yang memberi suara 
berkumpul di tempat yang ditentukan di' bawah-jabatan 
Ordinaris wilayah atau utusannya dan dua orang imam yang 
akan bertindak sebagai pemungut suara mengenai pemilihan. 
Mereka, sesudah mengucapkan doa Veni Creator Spiritus 
(Datanglah Roh Pencipta), akan memulai pemilihan dengan 
memeriksa apakah sah himpunan Kapitel dan kehadiran 
semua rubiah yang berhak memilih. Dengan persetujuan para 
pemilih akan ditentukan sekretaris kapitel yang akan harus 
membuat akta dan menandatanginya bersama dengan Ketua 
dan pemungut suara. · 

129. Lalu dilangsungkan pemilihan. Jika seorang 
rubiah pemilih sakit di biara; boleh mengirim suaranya 
melalui dua orang rubiah yang ditunjukkan oleh ketua 
pemilihan. Rubiah yang menerima suara mayoritas mutlak 
akan dinyatakan terpilih. Setelah penyelidikari hasil 
pemungutan suara yang ketiga tidak berhasil, akan diadakan 
satu pemiljhan lagi dalam mana boleh diberikan suara hanya 
kepada dua orang rubiah yang di dalam pemilihan yang 
terakhir memperoleh lebih banyak jumlah suara, dan mereka 
ini tidak ikut memilih. Jika mereka yang telah memperoleh 
lebih banyak suara dari yang lain dengan jumlah yang sama 
adalah lebih dari dua orang, akan memperoleh suara pasif 
dua orang yang lebih tua menurut profesi dan, di antara 
mereka yang usia profesinya sama, yang paling tua umurnya 
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akan memperoleh suara pasif. Jikalau pada pemungutan 
suara yang keempat dan yang terakhir ternyata ada kesamaan 
suara, akan dianggap terpilih rubiah yang lebih tua menurut 
profesi atau, jika kedua rubiah telah mengikrarkan kaul pada 
hari yang sama, yang lebih tua umurnya dianggap terpilih. 
Setelah penerimaannya, ketua Kapitel mengumumkan yang 
terpilih dan setelahnya dinyanyikan "Te · Deum" (Lagu 
syukur), semua rubiah akan menyatakan ketaatan kepada 
Superior baru. 

130. Sesudah Superior dilantik, Kapitel dimulai 
kembali selekas mungkin, di bawah kekuasaan Superior 
baru. Dua rubiah membantu sebagai pemungut suara ditun 
juk oleh Kapitel. Dilanjutkan pemilihan Wakil Superior, 
Guru novis, dan tiga Penasihat, dengan pemilihan rahasia 
untuk setiap orang dengan suara mayoritas mutlak. Dalam 
pemungutan yang ketiga, cukup suara mayoritas tidak mut 
lak. Di dalam hal persamaan, dianggap terpilih rubiah yang 
lebih tua profesinya, at.au umurnya jika mereka telah meng 
ikrarkan kaul pada hari yang sama. 

131. Tugas Superior berlangsung tiga tahun dan dia 
boleh dipilih kembali, tetapi hanya untuk tiga tahun lagi. 
Boleh diadakan postulasi untuk tiga tahun lagi tetapi tidak 
lebih dari itu, meskipun demikian hendaklah ia memperoleh 
dua pertiga suara sekurang-kurangnya pada pemungutan 
suara yang kedua. Jika pemilihan itu tidak berhasil. Superior 
yang keluar tidak boleh diberi iagi postulasi dan pemilihan 
mulai lagi dari awal. Wakil Superior, Dewan penasihat dan 
Guru novis lamanya tiga tahun dalam tugas mereka dan dapat 
dipilih kembali. 
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Kebaikan dari komunitas yang harus melihat tenaga 
dan bakat dari semua anggotanya terdorong dan dipergu 
nakan; kekayaan Dewan melalui beraneka ragam suara dan 
pengalaman; dan akhirnya kebaikan rubiah dengan tinggal 
bebas secara berkala dari tugas untuk memilih, semuanya itu 
menuntut agar para pemilih berangsur-angsur, tetapi dengan 
terus-menerus meminta pelayanan dalam pelbagai tugas 
kepada pribadi-pribadi yang baru. 

132. Jika selama ketiga tahun itu terluang Jabatan 
Superior, Wakilnya mengambil fungsinya dengan segera dan 
yang lain melanjutkan tugasnya sampai pada Kapitel yang 
dihimpun oleh Wakil Superior di dalam tiga bulan mulai dari 
kekosongan tugas Superior, sesuai dengan peraturan Regula 
dan Konstitusi ini No. 126. 

133. Jika terluang tugas Wakil Superior, Guru novis 
atau Penasihat, penggantian mereka diselenggarakan di 
bawah pimpinan Superior sesuai dengan peraturan No. 130. 
Yang baru dipilih lamanya bertugas sampai pada Kapitel 
berikutnya dan waktu jabatan ini tidak mempengaruhi per 
aturan No. 131. 

Tugas Superior 
134. Rubiah yang dipilih menjadi Superior harus 

memiliki lima tahun kaul kekal dan berusia tiga puluh tahun 
genap. Hendaklah ia mempunyai semangat iman dan 
kontemplasi, pengertian akan Gereja, cinta kasih yang benar 
terhadap semua rubiah, ketenangan hati serta keseimbangan, 
pengetahuan dan kepekaan yang layak terhadap tuntutan 
tuntutan rohani orang sezaman; akhirnya hendaklah ia 
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menunjukkan kemampuan memimpin komunitas di dalam 
suatu persatuan hati yang erat. 

135. Superior mempunyai kekuasaan ordinaris atas 
seluruh biara dan melaksanakan kekuasaan ini dia sendiri 
atau dengan Dewannya atau dengan Kapitel menurut per 
aturan hukum umum dan khusus. 

Tugas W aku superior 
136. Wakil superior mempunyai tempat yang per 

tama setelah Superior atau dialah yang menggantikannya 
jikalau Superior itu sakit atau bagaimanapun dihalangi. Ia 
juga menopang kekuasaan Superior dan menyertainya de 
ngan keharmonisan yang penuh, supaya keluarga rubiah 
dijiwai oleh suatu semangat kasih yang sama. Ia bertindak di 
dalam lingkungan kekuasaan yang diberikan oleh Regula dan 
Konstitusi ini atau yang direlakan Superior kepadanya. Jika 
Wakil absen, Penasihat pertama mengambil jabatannya. 

Dewan 
137. Dewan tersusun dari Wakil Superior, dan tiga 

rubiah Penasihat. Di dalam komunitas dengan tidak lebih 
dari lima belas rubiah termasuk mereka yang berkaul se 
mentara, Dewan dengan keputusan Kapitel boleh terdiri dari 
hanya dua orang rubiah, yaitu oleh Wakil dan oleh seorang 
rubiah lain. 
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138. Adalah tugas Dewan, sesuai dengan peraturan 
hukum umum dan khusus, membantu Superior'<' dengan 
pendapat dan dengan memberikan suara dalam pemerintahan 
biara, seperti juga di dalam segala hal yang berkenaan 
dengan kebaikan komunitas. Para Penasihat memegang 
rahasia ketat mengenai apa yang telah dibicarakan dalam 
pertemuan Dewan dan mengenai pendapat-pendapat yang 
diungkapkan di dalamnya. 

139. Sekurang-kurangnya setiap tiga bulan' Superior 
mengumpulkan Dewannya untuk membicarakan -tentang 
jalannya komunitas dan tentang pengelolaan. 

140. Tentang setiap pertemuan dicatat oleh Sekre 
taris, yang ditentukan oleh Superior sesudah mendengar 
pendapat Dewannya, suatu laporan yang jelas dalam buku 
khusus, ditandatangani oleh semua peserta. Buku. catatan itu 
dipelihara dengan saksama di dalam arsip biara. 

Kapitel. biara rubiah 
141. Kapitel, terdiri dari para rubiah yang sudah 

berkaul kekal, menyatakan solidaritas mereka dalam mema- 

124 Menurut praksis undang-undang khusus para rubiah Pasionis, 
Superior mengetuai Dewannya dan memberi suara seperti 
anggota Dewan lainnya. Pada penyusunan Regula dan 
Konstitusi diminta kepada SCRIS apakah Para rubiah tersebut 

-n,l'lc-~h h"lok ~,......,,.,....,.,..,; _.,..,..,,..+..,....,..,,_ ;..,.,. i...;,..._...,.,._ ,...,i,... 1,..,...,.....,..f-..,,.,,...., .• ~..-. •... ~ 
.•.•. u..~.ua. vvLv.1.1 .u.1'-"JlUJ.uu t"'·"'uu . .uw1 u.u., v1UJ.puit a.ua l\.\,l\,HlUCUl yw15 
berlainan pada KHK Kan 127, § 1. Dijawab dengan tegas. 
Penegasan yang sama ditemukan dalam majalah Informationes 
SCRIS 14(1988) 277-281, ditandatangani oleh P. Jesus Torres, 
Sekretaris kedua SCRlS, bdk juga Elio Gambari, I religiosi nel 
codice, Milano 1986, hlm. 172-175 
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jukan kebaikan rohani dan jasmani komunitas. Jadi mereka 
masing-masing bertindak dengan kebebasan penuh dalam 
cinta kasih dan menurut suara hati, baik dalam menyatakan 
pendapat sendiri maupun dalam memberi suara. 

142. Kapitel dipimpin oleh Superior yang menga 
dakannya' setiap kali ada hal-hal yang menjadi hak Kapitel 
untuk dibicarakan sesuai dengan peraturan hukum umum dan 
khusus, atau diserahkan kepada Kapitel oleh Superior 
sendiri menurut anjuran kebijaksanaannya. Kecuali jika 
tidak menyangkut hal yang mendesak, penghimpunan Kapi 
tel diberitahukan satu atau dua hari sebelumnya, supaya para 
anggota Kapitel mempersiapkan diri dengan mempelajari 
susunan acara secara tepat. 

143. Tentang semua pertemuan Kapitel akan dibuat 
suatu catatan singkat dan tepat yang ditandatangani oleh 
superior dan Sekretaris, setelah dibaca kepada anggota 
anggota Kapitel. 

Tugas-tugas lain di biara 
144. Di dalam bulan yang berikut sesudah Kapitel 

pemilihan, Superior dengan persetujuan Dewannya meng 
angkat Ekonom dan petugas-petugas lain yang memerlukan 
persetujuan Dewan menurut ketetapan Kapitel. 

145. Superior, sebelum memberikan suatu tugas, 
berbicara dengan yang bersangkutan; rubiah ini dapat me 
nyatakan kesulitan-kesulitannya, akan tetapi dengan meng 
ingat keperluan-keperluan komunitas, berusaha mengatasi 
kesulitan-kesulitan itu untuk memenuhi pelayanan yang 
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dianjurkan, sambil mengingat pepatah Santo Paulus dari 
Salib: kesucian berada dalam melakukan dengan kasih apa 
yang dikehendaki Allah, dalam melakukannya bagaimana Ia 
kehendaki dan kapan Ia kehendaki. 

Pendirian dan peniadaan suatu biara rubiah 
146. Biara-biara rubiah yang diberkati oleh Tuhan 

dengan kelimpahan panggilan berusaha dengan senang hati 
untuk pendirian biara rubiah yang baru menurut kemampuan 
sendiri. Pendirian biara-biara ini akan disiapkan dan 
dilaksanakan dengan cermat dan bijaksana dibantu oleh doa 
serta pengorbanan semua rubiah. 

147. Pertama-tama yang perlu pada pendirian biara 
baru adalah pemeriksaan teliti tempat yang dianjurkan. 
Perundingan boleh dimulai jika, setelah pemeriksaan terse 
but, tempat dianggap layak, pendirian biara dianggap mem 
bantu pada daya hidup Gereja setempat dan pada pokoknya 
dapat diharapkan akan adanya panggilan di kemudian hari 
dan bantuan rohani, dan akan terjamin juga suatu kecukupan 
dasar ekonomi. 

148. Untuk memulai suatu pendirian biara baru 
dibutuhkan persetujuan dari Kapitel biara _ yang membuat 
pendirian itu dan dari Ordinaris wilayah di mana pendirian 
itu dimaksudkan. Kepada yang terakhir ini diminta perse 
tujuan secara tertulis untuk memulai pendirian dan di dalam 
dokumen itu diminta supaya diakui juga ciri khas kon- 
.a._ ..•. 14"("T 1 T"'1. 1•• 1" 1 t 1•11 • 
Lcmp1.<1u1 LCUIU<igli. r'enuman oiara oaru akan cuaxsanakan 
sesudah hal itu dibicarakan dengan Ordinaris wilayah sen 
diri. Untuk pendirian kanonik biara rubiah dibutuhkan surat 
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keputusan Ordinaris wilayah secara tertulis dan dibutuhkan 
juga sekurang-kurangnya enam rubiah yang di antaranya 
empat rubiah yang sudah berkaul kekal. 

149. Superior biara dengan persetujuan Dewannya: 
- menentukan rubiah-rubiah yang mengambil bagian pada 

pendirian biara baru, sambil, jika mungkin, mengutama 
kan mereka yang merelakan dirinya secara spontan; 

- dan mengangkat superior sementara, Wakil Superior, Guru 
novis dan si Penasihat. 

Jikalau, lewat suatu waktu yang cukup, dinyatakan 
bahwa pendirian yang sudah dimulai tidak ada kemungkinan 
untuk bertahan hidup dan berkembang, Superior biara 
pendiri dengan persetujuan Kapitel memanggil kembali para 
rubiah. 

Sesudah pendirian kanonik biara rubiah diadakan., 
para rubiah tetap disatukan pada biara rubiah baru dan dalam 
jangka waktu tiga bulan diadakan pemilihan Superior, 
Dewannya dan petugas-petugas yang lain sesuai dengan 
peraturan Regula dan Konstitusi. 

150. Biara-biara rubiah yang berada dalam kondisi 
yang sulit serta tidak bisa dibantu, baik oleh bantuan per 
saudaraan dari biara-biara rubiah yang lain, maupun tidak 
bisa dalam cara lain yang mantap, disatukan pada biara-biara 
lain yang memiliki tenaga hidup yang lebih besar125 . 

Sebelum menunjukkan permohonan penutupan yang 
mungkin akan terjadi kepada Ordinaris wilayah126

, Superior 
mendengar para rubiah masing-masing serta minta 

125 PC 21; ES 41. 
126 Ad Inst. Exp. 2. 
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pengesahan Kapitel yang akan dinyatakan dengan dua per 
tiga suara positif. 

Harta duniawi dari biara yang ditutup, kecuali ke 
putusan khusus dari Takhta Suci, tujuan-tujuan para pen 
derma dan Fondasi saleh, akan dibagi dengan seimbang 
antara. biara-biara rubiah yang menerima para rubiah dari 
biara yang ditutup. 
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BAB VIII 

PENGEL()LAAN HARTA DUNIA W1 

"Aku mengucap syukur kepada Allah yang Mahaagung 
karena dalam hal duniawi juga semuanya baik dan jika 
anda sekalian nanti setia pada Allah, baginya tidak ada 

,127 berkekurangan apa-apa' 

151 Biara-biara rubiah Pasionis menikmati kepri 
badian yuridis dan mempunyai kemampuan untuk memiliki 
dan mengadiministrasikan harta benda yang bergerak dan 
yang tak bergerak sesuai dengan peraturan hukum. Sean 
dainya hukum sipil tidak mengakui kemampuan yuridis 
seperti di atas, biara-biara rubiah demi melindungi harta 
benda mereka menyesuaikan diri pada peraturan-peraturan 
yang diberikan oleh kekuasaan gerejawi yang berwewenang. 

152. Setiap biara rubiah mempunyai sebuah inven 
taris yang sepadan tentang harta bendanya yang disimpan 
dengan teliti di dalan arsip bersama semua dokumen lain. 

153 Dalam melakukan simpanan-simpanan di bank, 
hendaklah diaturnya supaya dapat ditarik kembali hanya 
dengan tanda tangan Superior dan Ekonom, menurut per 
aturan-peraturan pengelolaan setempat dalam hal ini. 

127 Srt III, 145. 
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154. Tugas Ekonom adalah mengurus kebutuhan 
kebutuhan biasa komunitas di bawah pimpinan dan keter 
gantungan Superior, dan melaksanakan segala perbuatan 
mengenai pengelolaan biasa. 

-155. Perbuatan-perbuatan mengenai pengelolaan 
biasa boleh dilakukan secara sah oleh Superior dan, di 
bawah kekuasaannya, oleh Ekonom, kecuali kewajiban 
meminta persetujuan Dewan dalam hal-hal yang ditentukan 
oleh hukum. Dalam pengelolaan biasa termasuk segala 
pengeluaran uang untuk makanan, rumah, kesehatan, pe 
meliharaan biasa gedung dan yang berhubungan dengannya, 
pajak, gaji pegawai, persembahan untuk pelayanan suci dan 
pemberian yang biasa bagi keperluan kaum miskin. 

156. Untuk pengelolaan luar biasa selalu diminta 
persetujuan Kapitel. Jika mengenai utang, mengenai alienasi 
dan obligasi, diperlukan persetujuan Kapitel dan, jika nilai 
melampaui setengah dari jumlah yang menurut hukum umum 
memerlukan izin Takhta Suci, diperlukan persetujuan tertulis 
Ordinaris Wilayah. Mengenai harta yang dibawa oleh para 
calon dan yang mengenai perjanjian khusus keagamaan 
(fundasi), hendaklah diindahkan peraturan hukum umum. 

157. Ekonom setiap bulan memperlihatkan penge 
lolaan kepada Superior untuk pengesahan; setiap tiga bulan 
memperlihatkannya kepada Dewan. Sekali setahun mem 
berikan informasi kepada seluruh komunitas tentang penge 
lolaan ekonomi dan memberikan pcr+..a..1ggtu1gjav.-aban peng- 
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elolaan yang telah dilaksanakannya kepada Ordinaris 
wilayah128 

. 

158. Kapitel menentukan jumlah uang yang boleh 
dikeluarkan oleh Superior sendiri atau dengan Ekonom; dan 
jumlah yang memerlukan persetujuan Dewan, dan juga 
jumlah yang memerlukan persetujuan Kapitel tersebut, 
dengan tetap berlaku hukum umum dan khusus. 

128 KHK Kan 545, § 1. 
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BAB IX 

PELAKSANAAN REGULA DAN KONSTITUSI 

"Perlu supaya pelaksanaan Regula dijiwai selalu dan 
ditemani oleh semangat batin '~29 

159. Regula dan Konstitusi rubiah Pasionis pada 
bagian pertama mengandung teks Regula Santo Paulus dari 
Salib yang merupakan peraturan utama dan yang menjadi 
dasar jalan kita; pada bagian kedua mengandung Konstitusi 
yang mengaktualkan nilai-nilai dari teks si Pendiri. Semua 
unsur dari bagian yang menjadi dasar dipahami dan di 
wujudkan menurut pikiran Santo Paulus dari Salib dan 
bagaimana dianjurkan dan dinyatakan pada bagian kedua, 
yang oleh sebabnya menjadi pernyataan spiritualitas kita dan 
sarana yang cocok untuk menyokong semangat persatuan 
antara biara-biara rubiah yang tersebar di seluruh dunia. 
Selain itu, bagian yang kedua ini memberikan norma-norma 
untuk mengatur kehidupan rubiah Pasionis di manapun 
menurut semangat Santo Paulus dari Salib. 

160. Yang berhak mangadakan penafsiran yang 
autentik, pembatalan atau penggantian Regula dan Konsti 
tusi adalah Tachta Suci. Karena alasan yang wajar atau 
dalam keadaan yang khusus, Superior boleh membebaskan 
dari disiplin yang tidak dikecualikan secara eksplisit Untuk 
membebaskan seiuruh komunitas, Superior mendengar 

129 Srt IV, 253. 
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Dewannya kalau mengenai hal-hal tertentu; akan tetapi jika 
mengenai pembebasan untuk jangka waktu yang panjang, 
Superior minta persetujuan Kapitel. 

161. Karena Regula dan Konstitusi bersifat umum, 
perlu agar dituliskan Statuta pada tingkat biara atau beberapa 
biara bersama. Statuta ini, dalam lingkungan Regula dan 
Konstitusi serta hukum umum, menentukan aspek-aspek 
khusus dan apa saja yang dapat membantu untuk memajukan 
lebih baik hidup berkomunitas. 

162. Untuk menyatukan suatu kestabilan yang bi 
jaksana dengan perhatian yang perlu pada situasi-situasi 
baru, Statuta, yang disetujui oleh kapitel biara-biara rubiah 
masing-masing, akan diperiksa kembali setiap enam tahun. 
Jika selama jangka waktu ini ternyata perlu diubah suatu hal 
khusus, Superior dengan persetujuan Dewannya meng 
usulkan kepada kapitel perubahan yang perlu dilakukan. 
Perubahan khusus dianggap disahkan jika mencapai dua 
pertiga suara positif. Kapitel biara menafsirkan Statuta 
secara autentik. 

163. Superior memajukan pengetahuan dan pe 
laksanaan Regula dan Konstitusi melalui bacaan, pengajaran 
yang tepat dan dengan revisi hidup secara berkala yang 
mendorong kepada pembaharuan semangat yang tetap. 

164. Regula dan Konstitusi ini tidak bermaksud 
menghapuskan tradisi yang sehat serta kebiasaan berbagai 
bagai biara rubiah, asal kemanjurannya nyata dalam menun 
tun para rubiah kepada kesempurnaan yang lebih tinggi dan 
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tidak berlawanan dengan hukum umum dan dengan Regula 
dan Konstitusi tersebut. 

1 
' 1 

165. Para rubiah, mengingat bahwa dengan kehendak 
bebas sambil menerima panggilan, telah menyetujui 
peraturan hidup yang diekspresikan oleh Regula dan Kon 
stitusi ini, bersunguh-sungguh untuk melakasanakannya. 
Para rubiah, ahliwaris dari semangat saudari-saudari mereka 
yang pertama, menerima dengan penuh kepercayaan seruan si 
Pendiri: "Saudari-saudari yang terkasih, hendaklah berusaha 
melaksanakan peringatan dan pengajaran yang suci ini, dan 
saya menjamin bahwa Allah yang mahaagung akan 
mencurahkan ke atas jiwa-jiwamu rahmat dan berkat Ilahi 
yang berlimpah-limpah, yang akan memenuhi kamu dengan 
anugerah-anugerah Roh Kudus, serta akan menuntun kamu 
kepada persatuan Ilahi dengan Allah yang Mahabaik yang 
kamu tujui dengan sangat dan yang harus kamu tujui terus 
menerus. Hiduplah berbahagia di dalam Tuhan. Amin!"130. 

130 Statuta, penutup. 
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RUMUSAN PROFESI 

Demi kemuliaan Allah, saya ([lama) ... , dengan 
berkehendak teguh untuk menyerahkan diri kepadaNya 
secara lebih intim dan mengikuti Kristus lebih dekat, di 
hadapan komunitas biara ini di . . . yang merupakan bagian 
dari Lembaga para rubiah Sengsara Yesus Kristus dan tanda 
Gereja universal, di dalam tanganmu, Yang Mulia Ibu ... , saya 
mengikrarkan kaul (untuk satu tahun, untuk dua tahun. .. 
untuk selamanya) untuk memajukan kebaktian dan kenangan 
syukur akan sengsara dan kematian Yesus Kristus dan untuk 
menyatakannya dalam gaya hidup saya, selain itu saya 
mengikrarkan kaul kemurnian, kemiskinan, ketaatan dan 
hidup di dalam klausura menurut Regula dan Konstitusi para 
Rubiah Sengsara Yesus Kristus. Saya berjanji untuk 
menjalankan hidup persaudaraan bersama kamu saudari 
saudari, "yang dipanggil di dalam Gereja untuk menjadi 
tanda cinta kasih Yesus Tersalib terhadap Bapa dan umat 
manusia"131 . Semoga rahmat Roh Kudus, perantaraan Santa 
Perawan Maria Berdukacita, Santo Paulus dari Salib, cinta 
kasih saudari-saudari menopang kelemahanku dan 
menguatkan apa yang saya ikrarkan dengan kaul. Bantulah, 
Tuhan, hambaMu ini. Ia dengan percaya pada sabda InjilMu 
telah merelakan kepercayaannya kepadaMu. 

131 Regula dan Konstitusi II, 4. 
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SINGKATAN DAN ABREVIASI 

AG 
ES 
ET 
GS 
KHK 
LG 
NAe 
PC 
RC 

= Ad Gentes, Konsili Vatikan II 
= Ecclesiae Sanctae, Paulus VI, 1966 
= Evangelica Testificatio, Paulus VI 1971 
= Gaudium et Spes, Konsili Vatikan II 
= Kitab Hukum Kanonik (25/01/1983) 
= Lumen Gentium, Konsili Vatikan II 
= Nostra Aetate, Konsili Vatikan II 
= Perfectae Caritatis, Konsili Vatikan II 
= Renovationis Causam, Kongregasi Lembaga 
religius dan Institut sekulir 1969 

SC Sacrosanctum Concilium, Konsili Vatikan II 
Srt = Surat Santo Paulus dari Salib 

Lettere di S. Paolo della Croce 
l-4 jilid, Roma 1924. 
5 jilid 1978. 

Regula C.P. 1736. 
Statuta untuk Rubiah, dari S. Paulus dari Salib, 1772. 
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INDEKS KONSTITUSI RUBIAH C.P. 

Alat komunikasi sosial k 43 

Anutan Kristus k 9-11 
- Kristus memanggil mereka yang dikehendakiNya k 19 
- dan hal meninggalkan segala-galanya k 23. 
- dalam kesunyian k 39 
- tuntutannya harus dikenal oleh para calon k 90 

Arsip k 152 

Arwah 
- upacara untuk rubiah yang meninggal dunia k 86 
- doa-doa arwah k 87-89 
- pemberitahuan kematian k 86 

Aspiran 
-k 91 
- lih Postulat 

Bacaan rohani k 59-61 

Bapa suci 
- dan kaul ketaatan k 36 
- doa-doa arwahnya k 88 

Biara rubiah k 121-126 
- dalam kemiskinan dan kesederhanaan k 30 
- persekutuan harta milik antarbiara k 31 

; 
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- komunikasi terus-menerus antarbiara k125 
- sifat kekeluargaan antara biara-biara k 97 
- hubungan dengan biara-biara rubiah lain k 121 
- pendirian biara baru k 146-148 
- peniadaan/penutupan biara rubiah k 150 
- biara rubiah sebagai badan yuridis k 151 

1 ! 

1 

Biarawan Pasionis 
- para rubiah bersatu dalam karisma yang sama k 8 
- anggota keluarga Pasionis k 122 

Bimbingan rohani k 50 

Buku k 115 
- buku catatan perkumpulan komunitas k 72 
- buku catatan sidang dewan k 140 
- buku catatan kapitel k 143 
- buku catatan profesi kl 07 
- buku catatan pemilihan k 128 

Cinta persaudaraan 
- dan bertobatnya k 65-67 
- dan hidup berkomunitas k 72 
- dan pertemuan komunitas k 73 
- dan kerja sama dalam tugas k 77 
- dan perjamuan makan k 78 
- dan rekreasi k 72 
- dan rubiah yang sakit k 82 
- dan rubiah yang telah meninggal dunia k 87 
- dan pembinaan k 94 
- akan mereka yang keluar dari biara k 117 
- dan Superior k 134 
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- dan Wakil superior k 136 
- dan kapitel k 141 
- dan persekutuan harta milik k 31 

Dewan 
- susunan k 137 
- fungsi k 138, 135 
- lih. Superior 

Dispensasi 
- dari kaul k 11 7 
- dari Ibadat harian k 54 
- dari puasa k 69 
- dari peraturan mengenai disiplin k 160 

Doa k 45, 55-58 
- dan kerasulan k 5 
- dan klausura k 39, 41 
- dan kemurnian k 21 
- dan tujuan Lembaga k 2-3 14 
- dengan meneladani doa Yesus dalam kesunyian k 39 
- bersyukur atas penebusan k 45 
- persembahan hidup berdoa k 14b 
- melakukan keselamatan k 39 
- hidup berdoa k 7 
- hasrat akan doa k 41 
- Guru harus jadi wanita yang bersemangat doa k96 
- si calon diterima pada postulat bila merasa akan doa k 
100 
- lih Renungan dan Kontemplasi 
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Ekaristi 
- perayaan misa k 47 
- Komuni kudus k 48 
- sembah yang hangat akan Ekaristi k 49 
- kunjungan Ekaristi k 49 
- dan kemurnian k 21 
- dan kenangan sengsara Yesus k 17 
- dan kebersamaan persaudaraan k 47 

Ekonom 
- pengangkatan k 144 

Ekonomi k 151-158 

Federasi biara k 124 

Fundasi saleh k 150 
- obligasi saleh k 156 

Gereja 
- rasa gerejawi pada rubiah k 2-9, 14b, 45, 46, 49, 50a, 
51-57, 65-66 
- persediaan harta benda ialah untuk pelayanan Gereja k 
31 
- penentuan Gereja tentang klausura dilaksanakan k 42- 
43 
- dalam laku tapa k 68 
- dalam penyakit dan usia lanjut k 81 
- rasa gerejawi Superior k 134 
- lih. Tanda 

Guru novis k 95-97 
- laporan tentang para novis k 105 
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- juga guru bagi rubiah baru (yunioris) k 110 
- boleh dipilih lagi k 131 
- dalam pendirian biara baru k 149 

Harta milik 
- milik dari orang tua k 29 
- lih. Pengelolaan, Biara, Profesi 

Hidup afektif 
- dan suasana cerah komunitas k 21 

Ibadat harian k 51-54 

Inkorporasi 
- pada Lembaga k 118 

Istirahat k 80 

Jabatan-jabatan 
- di biara rubiah k 134, 136, 137, 144-145 

Jadwal 
- Jadwal harian k 74, 114 

Jubah 
- para rubiah k 7 5 
- para novis k 103 
- lih Pakaian 

Jum'at 
- kegiatan khusus k 15 
- lih. Tapa 
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Kamar 
- sifat tapa k 30 
- tempat pekerjaan k 77 

Kapitel biara 
- susunan dan fungsi k 141 
- lih Superior, dan Statuta khusus 

Kapitel kesalahan k 71 a 

Kapitel pemilih k 127-133 

Karisma Pasionis k 3-8, 12-13 

Kebaktian 
- karya kebaktian k 64 

Keheningan k 62-63 
- dan kontemplasi k 2, 9, 42 
- dalam pekerjaan k 77 
- di ruangan makan k 78 
- waktu istirahat di siang hari k 80 

Keluarga 
- keluarga Pasionis k 8, 122 
- kaum keluarga k 82, 86 
- doa arwah kaum keluarga k 88-89 

Kematangan 
- dan ketaatan k 32 
- dan para calon k 98 
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- dan postulat k 99 
- dan permulaan novisiat k 100 

Kemiskinan 
- kaul k 23-31 
- akibat dari kaul k 26 
- menghindari kelebihan k 27 
- dalam perabotan biara k 30 
- ciri khas hidup Pasionis k 91 
- dalam hidup tersembunyi k 7 

Kemurnian 
- kaul kemurnian k 18-22 

Kenangan sengsara Yesus 
- kaul untuk mengusahakannya k 12-17 
- mengajar secara langsung untuk mengadakannya k 6 
- dan hidup kontemplatif k 8 
- lih. Sengsara Yesus 

Kesatuan 
- beberapa novisiat k 104 
- kursus pembinaan kontinu k 116 
- beberapa biara dalam federasi k 124 
- biara-biara yang berkesulitan k 150 
- dan semangat antara biara k i 59 
- beberapa biara untuk membuat Statuta k 161 

Kesatuan dengan Allah k 45-64 
- dan renungan sengsara Yesus k 14a 
- dan Ekaristi k 1 7 
- cita-cita yang ditujui seluruh hidup k 165 
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Kesehatan fisik dan mental 
- sarana-sarana untuk dia k 21 
- para postulan k 91 
- dan perpindahan ke biara lain k 119 

1 

i 

Kesunyian 
- dan hidup konternplatif k 2, 7 
- dan klausura k 39-44 
- dan sukacita sebagai akibat k 41 
- dan doa Yesus k 51 
- dan pekerjaan k 77 
- kesunyian batin dan para aspiran k 92 

Ketaatan 
- kaul k 32-38 
- dan para calon k 98 
- kepada Superior yang baru dipilih k 129 
- dan teladan Yesus k 9 

Kitab Suci 
- lih Sabda Allah 

Klausura k 39-44 
- keluar dari klausura k 43 

i 
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Komunitas 
- hidup herkornunitas k 72- 79 
- boleh dipelihara dengan harta benda yang tak bergerak k 
30 
- dan Ekaristi k 47, 48 
- masuknya yunioris ke dalam hidup berkornunitas k 110 
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Konstitusi 
- lih Regula dan Konstitusi 

Kontemplasi 
- hidup kontemplatif: panggilan kita dalam Gereja k 1-8 
- hidup terus-menerus dalam kontemplasi k 55-58 
- lanjutan dari aspek kontemplatif hidup Kristus k 2, 39 
- dan karya kerasulan yang sesuai k 6 
- dipelihara dengan klausura k 46 
- membina para postulan pada kontemplasi k 97 
- kursus yang memajukan hidup kontemplatif Pasionis k 
116 

Koreksi persaudaraan k 71 a 

Kristus Yesus 
- lih. Kontemplasi, Roh Kudus, Pengantin sang Tersalib, 
Anutan Kristus, Kesunyian, Maria Tersuci 

Kursus ceramah pembinaan kontinu k 114,116 

Lencana Pasionis k 75 

Liturgi 
- fungsi keimamatan Kristus dan biarawati k 46 
- pembinaan liturgis k 93 
- dan doa-doa lain k 64 

Majalah 
- di perpustakaan k 115 

175 



---------------------------------------· 

1 1 

Maria Tersuci 
- pelayan penebusan: teladan bagi rubiah k 7 
- dalam anutan Kristus k 11 
- dekat salib Yesus k 16 
- dalam konsekrasi total k 21 
- dalam persembahan hidup rubiah waktu misa k 4 7 
- kebaktian harian k 64a 
- pesta Maria dipersembahkadi bait Allah k 113 

Misteri Paska 
- karya penyelamatan k 1 
- karya cinta kasih Ilahi k 4 
- pengalamannya dari para rubiah k 10 
- dihayati dalam kaul kemurnian k 20 
- dan Ekaristi k 4 7 
- dan hidup kontemplatif k 2 · 

Novis 
- aneka ragam k 102-18 
- pengeluaran k 117 

Novisiat k 102-108 
- masa pembinaan k 93 

Obligasi ekonomi k 156 

Orang miskin 
- Kristus bertuju kepada orang miskin k 23 
- para rubiah hidup sebagai orang miskin k 27 
- membantu orang miskin k 31 
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Ordinaris wilayah 
- hormat dan ketergantungan k 36, 122 
- dan doa arwah k 88 
- dan perpindahan seorang rubiah k 119 
- dan kapitel pemilih k 127 
- dan pendirian biara baru k 148 
- dan penutupan biara k 150 
- dan utang-piutang para rubiah k 156 
- laporan pengelolaan tahunan kepadanya k 157 

Otonomi 
- bagi biara rubiah k 123 
- dan jiwa kekeluargaan antara biara k 122 
- dan federasi k 124 
- dan novisiat bersama k 104 

Pakaian 
- keanekaan k 75 
- kesederhanaan k 27 

Pantang k68 

Paulus dari Salib (St) 
- dan kemiskinan k 24 
- dan kehidupan bertapa k 38 
- dan kiausura k 44 
-dan doak57 
- dan keheningan k 62 
- dan penerimaan tugas k 14 5 
- dan Regula k 159 
- anjurannya k 165 
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Pekerjaan k 76- 77 
- ekspresi kehidupan miskin k 27, 28 
- dan penyangkalan diri k 67 
- dan keheningan k 77 
- dan rubiah yang lanjut usianya k 81 

Pembaharuan rohani 
- masa pembaharuan dan penyegaran rohani k 64b 

Pembinaan 
- keanekaan k 90-112 
- pembinaan kontinu k 114-116 
- lih. Postulat, Novisiat, Profesi, Guru 

Pemeriksaan batin k 71 b 

Pemilihan 
-keanekaan k 127-133, 144-145, 149 

Pemungut suara 
- pada pemilihan Superior k 128 
- pada pemilihan dewan k 130 

Pemusatan 
- dan klausura k 42 
- pada masa Prapaska dan Adven k 70 
- dan pekerjaan k 77 

Penafsiran 
- Regula dan Konstitusi k 160 
- Statuta k 162 
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Penderitaan manusia 
- perhatian kepada para penderita: dalam diri mereka 
berlangsung sengsara Yesus k 14d 

Penerimaan 
- lih. Postulat, Novisiat, Profesi 

Pengakuan dosa dan 
Pastor pengakuan k 50 

Pengantin sang Tersalib 
- melalui kaul k 9, 11; 
- berhasrat mengenal Dia k12 
- hidup untuk Dia k 18, 20 
- mengambil bagian dalam kesunyian Kristus k 40 

Pengelolaan harta 
- biasa k 154-155 
- luar biasa k 156 
- inventaris k 152 
- laporan dari Ekonom k 157 
- jumlah yang dalam kuasa Superior k 158 

Pengeluaran dari Lenbaga k 117 

Penghasilan k 30, 151 

Pensiun k 26 

Perjamuan makan k 78 

Perkumpulan komunitas k 73 
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Perpindahan k 119-120 
- dari lembaga lain k 108 

Perpustakaan k 115 

Postulasi 
- dalam pemilihan selanjutnya k 131 

Postulat k 99-101 
- masa pembinan k 93 
- dokumen yang diperlukan k 100, 108 
- pengeluaran si postulan k 117 

Prapaska 
- pantang dan puasa k 68 
- masa perpusatan yang lebih besar k 70 

Profesi 
- sementara k 1 06-11 0 
- kekal 111-112 
- akibat yuridis k 118 
- biarawati yang datang dari Lembaga lain. k l 08 
- pembaharuan tahunan k 113 

Program pembinaan k 93, 97 

Rahasia 
- dan para penasihat k 13 8 

Regula dan Konstitusi k 159-165 
- Pelaksanaan sebagai laku tapa yang utama k 67 
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Rekoleksi bulanan k 64b 

Rekreasi k 79 

Renungan 
- akan sengsara Yesus k 3a 
- lih. Doa, Kontemplasi 

Retret 
- untuk semua rubiah k 64 
- sebelum profesi sementara k 107 
- sebelum profesi kekal k 111 
- sebelum pembaharuan tahunan kaul k 113 

Revisi hidup 
- dan kapitel kesalahan k 71a 
- memajukan pelaksanaan Regula dan pembaruan k 163 

Roh Kudus 
- menghidupkan Gereja k l 
- memperkaya Gereja dengan kurnia k 2, 72 
- dan panggilan Pasionis k 6 · · 
- dan pengikraran kaul k 9 
- menjadikan hidup rubiah sukacita dan tanda k 10 
- rubiah mempercayakan diri kepada Roh Kudus k 11, 12. 
58 
- Kristus memanggil melalui Roh Kudus k 18 
- menyampaikan sabda kepada rubiah k 45 
- di bawah bimbinganNya 
- para calon harus patuh kepadaNya 
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- dalam pemilihan k 128 
- Guru doa k 57 

Rosario Santa Maria k 64a 

Rumah sakit 
- onname dan kuniunzan rubiah vanz sakit k 82 .l ,.J ~ J 4-' 

Sabda Allah (= Kitab Suci) 
- percaya dengan rendah hati kepadaNya k 21 
- mendengarkanNya k 45,60 
- Yesus rnemakaiNya dalam doa k 51 
- dan kontemplasi k 59 
- dasar bagi karya kebaktian k 64 
- harus dikenal baik-baik oleh guru k 96 
- perayaan Sabda k 64, 71, 163 

Sakit dan lanjut usia k 81-85 
- penyakit diterima dengan sabar k 67 
- kunjungan kepada yang sakit k 82 
- ikutserta dalam pemilihan Superior k 129 

Saksi 
- profesi k 107 

Salib 
- jalan salib k 64a 

Sekretaris 
- dalam pertemuan komunitas k 73 
- dalam kapitel pemilih k 128 
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- dalam dewan k 140 
- dalam kapitel biara k 143 

Sengsara Yesus 
- mengajar mengenangkannya k 6 
- tertenggelam di dalamnya k 49 
- mengenangkannya pada hari Jurn'at k 15 . 
- memandangnya dalam diri orang yang menderita k 14a 
- Ekaristi, kenangannya k 17 
- hidup bakti: jawaban kepada cinta kasih yang dinyata- 
kan dalam sengsara Yesus k 18, 23 
- kebaktian akan sengsara Yesus k 64 
- dengan laku tapa kita melengkapinya k 65 
- dengan sakramen minyak suci manusia mengambil ba- 
gian dalam sengsara Yesus k 84 
- setiap hari kita membaharui konsekrasi kepada sengsara 
Yesus k 113 
- kita mempersembahkan hidup kita kepada Roh supaya 
dapat mewujudkan dalam diri kita sengsara Yesus secara 
baruk 13 
- lih Kenangan sengsara Yesus 

Spiritualitas Pasionis 
- sejarahnya dalam program pembinaan k 93 
- harus dikenal oleh guru k 96 

Statuta k 161 

Statuta khusus (ditetapkan oleh kapitel biara) 
- aneka cara untuk mengajarkan renungan sengsara Yesus 
k 14c 
- kegiatan khusus pada hari Jum'at k 15 
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- aturan untuk klausura menurut ketetapan Gereja k 43 
- pembagian Ibadat harian dalam hari k 54 
- waktu dan tempat doa k 56 
- waktu dan tempat keheningan k 63 
- waktu dan tempat bacaan rohani k 61 
- cara dan waktu untuk karya kebaktian k 64 
- aturan untuk puasa dan pantang k 68 
- kegiatan laku tapa k 69 
- hal pakaian k 7 5 
- jadwal komunitas k 74 
- hari untuk bicara di ruangan makan k 78 
- cara mengisi waktu pada petang hari pesta k 79 
- doa-doa arwah k 8 8 
- jubah para novis k 103 
- waktu pengenaan jubah k 103 
- persatuan novisiat k 104 
- pemelihan mana memerlukan persetujuan dewan k 144 
- jumlah uang yang ada pada kekuasaan Superior k 158 

Studi (Pelajaran) 
- dalam jadwal k 114 
- pada masa pembinaan k 93 
- kursus studi antarbiara k 116 

Suara akif - pasif 
- diperoleh dengan profesi kekal k 118 
- dan rubiah yang dipindahkan k 119 
- suara pasif dalam pertimbangan k 129 

Sukacita 
- dalam mempercayakan diri kepada Kristus k 10, 20 
- dengan hidup dalam klausura k 40 
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- dan komuni kudus k 48 
- dan bertobatnya k 66, 67 
- dalam kebersamaan persaudaraan k 72 
- dan rekreasi k 79 
- dan rubiah yang berusia lanjut k 81 
- dalam pembinaan k 94 
- dinyatakan oleh guru k 97 
- para calon belajar menyangkal diri dengan sukacita k 98 
- yang dianjurkan oleh si Pendiri k 165 
- dan rasa syukur atas makanan k 68 

Superior 
- usia, kwalitas, kekuasaan k 134-135 
- pemiihan k 127-129 
- lamanya dalam tugas k 131 
- dan iklim kepercayaan serta kerjasama k 34 
- dan pengarahan rohani k 35 

- berdialog, dengan keputusan terakhir k 35 
- dan kaul ketaatan k 36 
- dan perawatan rubiah yang sakit dan usia lanjut k 82 
- mengusahakan sarana pembinaan kontinu k 114 
- dan Wakilnya k 136 
- dan guru novis k 101 
- dan kapitel untuk novisiat.k 105 ... ·. 
- dan kapitel biara k 142-143 
- hubungan dengan Ekonom kl 55-158 
- memajukan pengetahuan Regula dan Konstitusi k 163 
- memberi dispensasi dari kaidah disiplin k 160 
- dan dewannya k 139 
- memilih guru para aspiran k95 
- menerima postulan k 100 
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- dan lamanya postulat k 100 
- dan pembaharuan kaul sementara kl09 
- dan lamanya kaul sementara k 109 
- dan guru para yunioris k 110 
- dan penyerahan total harta milik k 29 
- mengeluarkan k 117 
- dan pendirian biara baru k .148-149 
- dan perubahan statuta khusus k 162 
- dan masa percobaan para aspiran k 91 
- memerintah berdasarkan kaul k 37 
- menerima novis k 102 
- dan lamanya novisiat k 103 
- menerima biarawati dari Lembaga lain k 108 
- menerima pada profesi kekal k 112 
- memilih Ekonom dan petugas lain k 144 
- dan penutupan biara k 150 

Suster ekstern k 126 

Takhta Suci 
- dan persatuan biara k 124 
- dan utang k 156 
- dan Regula dan Konstitusi k 160 

Tanda 
- akan cinta kasih Yesus k 4 
- akan pengharapan dan hidup persaudaraan k 10, 19 

Tanggung jawab 
- ikut bertanggung jawab dan ketaatan k 34 
- kerja sama dengan Superior k 35 
- dan pembinaan para calon k 98 
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Tapa 
- laku tapak 21 
- hidup laku tapa dan bertobatnya k 65-71, 7 
- dan ramah tamah k 67 

Teologi 
- dan program pembinaan k 93 
- dan guru novis k 96 

Tradisi Lembaga k 164 

Tujuan 
- tujuan lurus dan para calon k 97 

Usia 
- untuk mulai novisiat k 1 03 
- untuk profesi sementara k 107 
- untuk profesi kekal k 109 
- untuk Superior k 134 
- untuk guru novis k 95 

Utang k 156 

Wakil superior k 136 
- pemilihannya k 130 
- lamanya dalam tugas k 131 
- bila meng,ganti Superior k 132 

- penggantiannya k 133 
- dan dewan k 13 7 
- dalam pendirian biara baru k 149 
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Wasiat 
- surat wasiat dari rubiah k 29 
- sebelum profesi kekal k 111 

Yesus Kristus _ 
- lih Kontemplasi, Roh Kudus, Pengantin sang Tersalib, 
Anutan Kristus, Kesunyian, Maria Tersuci 
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