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PEMBUKAAN 

Lembaga "Rubiah dari salib dan Sengsara tersuci 
Yesus Kristus", yang biasanya disebut "Rubiah Pasionis", 

· didirikan pada tahun 1771 di Cometo (sekarang Tarquinia) 
oleh Santo Paulus dari Salib (1694-1775). 

Keinginan untuk mendirikan sebuah biara bagi para 
rubiah Pasionis muncul sejak dia berkarya: bagi pendirian 
biara yang pertama untuk pastor-pastor Pasionis di gunung 
Argentario. Pada bulan Oktober tahun 1735 Paulus mem 
berikan suatu retret kepada para rubiah Benediktin di Cor 
neto dan mengenal rubiah Maria Crocifissa Costantini yang 
sejak itu mempercayakan diri pada bimbingan rohani Santo 
Paulus. Melalui bimbingan ini, Paulus membina Maria 
Crocifissa Costantini dalam spiritualitas Pasionis dan 
mempersiapkannya pada tugas menjadi pengarah dan Su 
perior pertama dalam biara baru dengan nama Ibu Maria 
Crocifissa dari Yesus (1713-1787). 

Sementara itu, Paulus mengenal juga keluarga dari 
, rubiah Maria Crocifissa dan dengan dia dibina suatu 

hubungan persahabatan yang mendalam dan penuh peng 
hargaan. Dominikus Costantini, karena tidak mempunyai 
anak ( dan karena saudara bungsunya yang tidak menikah 
meninggal pada tahun 1754), maka bersama dengan Lusia 
Cascioli istrinya dan saudara imam projo Canun Nikolaus 
mulai memikirkan untuk mempergunakan harta benda 
keluarga bagi beberapa karya demi kebaikan kota. 

Setelah menghadapi beberapa kesulitan dan keti 
daktentuan, Dominikus, atas persetujuan saudara dan istri, 
pada tanggal 29 Januari 1759 mulai mengerjakan pemba- 
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ngunan biara baru dengan menyatakan, seperti yang di 
inginkan oleh Santo Paulus, bahwa karya itu merupakan 
"sebuah karya bakti yang dikerjakan 'atas nama Yang Mulia 
bapak Uskup'". Keadaan pertanian yang kurang baik mem 
perlambat pembangunan untuk beberapa tahun. Bangunan 
baru disiapkan pada akhir tahun 1770 .. 

Sementara itu Santo Paulus · dari · Salib menulis 
bagian pertama Regula untuk p~ rubiah; yang diselesaikan 
pada tahun 1767. Dalam menyusun Regula untuk para 
rubiah, pertama-tama Paulus menggunakan · Regula yang 
ditulisnya untuk para biarawan Pasionis. Dari situ dia meng 
ambil · semua unsur menyangkut semangat yang harus 
menjadi dasar untuk pelaksanaan kaul, renungan, hidup 
berkomunitas, mati raga dll. Dari pengalamannya yang di 
matangkan dalam kegiatan yang terus-menerus diadakan di 
dalam biara-biara kontemplatif, dan dari Regula para rubiah 
Visitandine Santo Fransiskus di Sales, ia mengambil apa 
yang menyangkut organisasi biara dan segala macam tugas 
yang diperlukan agar hidup membiara berfungsi dengan baik. 

Teks Regula diperkenalkan pada tanggal 1 Juli 1770 
oleh · Paulus sendiri kepada Paus Klemens XIV, yang 
mempercayakan pemeriksaannya yang pertama kepada F. A 
Pastrovich, biarawan konventual, penasihat Ofisi Suci, yang 
tidak lama kemudian menjadi Uskup di Viterbo. Tanggal 26 
pada bulan yang sama Sri Paus mengembahkan kepada si 
Pendiri hasil peninjauan si Pemeriksa. Paulus menerimanya 
dan memasukkannya ke dalam teks, dengan mengecualikan 
hanya apa yang menyangkut pengajaran katekismus yang 
masih diragukan oleh si Pemeriksa. Dengan segera disiapkan 
sebuah salinan baru dan diperlihatkan kepada Sri Paus, yang 

1 Srt II, 784. 
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menyerahkannya untuk pemeriksaan lain kepada Mgr. De 
Zelada, sekretaris Kongregasi Kudus dari Konsili. Si 
Pemeriksa, atas tugas dari Sri Paus, pada pesta Santo 
Bartolomeus, mengunjungi Paulus yang sedang sakit, untuk 
membicarakan beberapa usulan. Si Pendiri menerima 
semuanya, kecuali yang menyangkut kemungkinan masuknya 
para wanita yang ingin menjalani retret. Tentang mereka ini, 
dia menerima dengan syarat sekurang-kurangnya ada izinan 
umum dari Uskup. Akhirnya Paus Klemens XIV pada 
tanggal 3 September 1770 mengesahkan, dengan reskrip, 
Regula lembagarubiah Pasionis yang baru itu. Tentunya ini 
merupakan sebuah peristiwa yang besar untuk pelaksanaan 
dan penyebaran total karisma Pasionis. Kehidupan membiara 
dimulai pada tanggal 3 Mei 1771, pesta Penemuan Salib 
Suci, pada waktu mana sebelas aspiran yang pertama masuk 
biara bersama dengan Yesus yang hadir dalam sakramen 
Ekaristi. 

Para rubiah Pasionis hanya tinggal dalam biara di 
Cometo selama satu abad sambil mengatasi penindasan 
semua lembaga religius yang dilakukan oleh Napoleon dan 
sambil mengatasi juga keadaan-keadaan sulit pada abad yang 
lalu setelah adanya persatuan Italia. Pada tahun 1872 biara 
yang kedua didirikan di luar Italia di Mamers (Perancis) oleh 
M. Teresia Margaret dari Hati Yesus yang Mahakudus 
(1841-1914). Hanya pada abad ini para rubiah Sengsara 
Yesus menyebar pada tingkat internasional: antara tahun 
1904 dan 1977 telah didirikan 30 biara di beberapa negara di 
Eropah, di Amerika Utara dan Selatan dan di Timur Jauh. 

"Akan menyusul pendirian biara, yang saya harap 
kiranya menjadi suatu keberhasilan yang besar serta teladan 
bagi dunia", demikian Paulus dalam tulisannya pada bulan 
November 1770, sambil mengajak: untuk memuji dan 
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memuliakan "belaskasihan Allah yang hanya melakukan hal 
hal yang ajaib'" . 

Redaksi teks yang ada sekarang 

Pada tanggal 29 Oktober 1966 SCRIS (Kongregasi 
Suci untuk para Religius dan Lembaga-lembaga Sekular) 
memilih P. Jenderal "menjadi Utusan Takhta Suci" untuk 
membantu para rubiah Pasionis kontemplatif dalam menja 
lankan penataran Regu.Ia yang telah diwajibkan oleh Konsili 
Vatikan II 3 . 

Panitia biarawan-biarawan Pasionis yang dibentuk 
oleh P. Jenderal menghadapi banyak kesulitan. Pada tanggal 
3 September 1971 SCRIS menyetujui, sebagai eksperimen 
untuk lima tahun lamanya, teks Regula dan Konstitusi yang 
dihasilkan lewat pemeriksaan yang panjang dan lewat jerih 
payah. Beberapa biara tidak menggunakan teks baru tetapi 
memperoleh izin khusus dari SCRIS untuk menggunakan 
teks Regula dan Konstitusi yang mereka sendiri susun. 

Pada tanggal 17 Juli 1975 SCRIS menugasi Vikaris 
Jenderal para biarawan Pasionis mengadakan hubungan 
dengan biara-biara para rubiah Pasionis untuk mengurus 
persiapan definitif teks Regula dan Konstitusi sebelum bulan 
September 1976 yaitu bila jangka waktu Iima tahun habis4 . 
Panitia yang dibentuk oleh Vikaris Jenderal, setelah 
menghadapi beberapa kesulitan dengan memperhatikan juga 
pengalaman dari panitia pada tahun 1966-1971, menolak 

2 Srt III, 832. 
3 Acta C.P. XXIV (1966-68) bagian II, 27. 
4 Acta C.P. XXVI (1975-77) 33. 
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tugas tersebut. Sesudah kapitel jenderal para biarawan 
Pasionis pada bulan September-Oktober 1976, Pastor Jen 
deral yang baru pada tanggal 21 Februari 1977 membentuk 
panitia lain yang mengadakan dua pertemuan pada tanggal 
31 Mei - 1 Juni dan tanggal 16 - 17 Desember 1977. Pada 
pertemuan-pertemuan ini diadakan pemeriksaan hasil-hasil 
hubungan dengan biara-biara dan juga hasil pertemuan 
antara Superior dan seorang utusan dari setiap biara yang 
dilakukan menurut bahasa' . Akhirnya dipikirkan untuk 
mengadakan pertemuan internasional antara Superior-Su 
perior dan seorang utusan dari setiap biara untuk memu 
dahkan pengertian timbal balik dan redaksi definitif dari teks 
Regula dengan para rubiah yang bersangkutan. SCRIS 
mengizinkan pada tanggal 8 April 1978 dan tanggal 13 pada 
bulan yang sama diadakan pertemuan antara Superior 
Superior dengan seorang utusan dari setiap biara yang de 
ngan pilihan dari kapitel menerima bekerja bersama untuk 
peninjauan Regula definitif. Biara-biara yang menyambut 
undangan sebanyak 28 di atas 32 yang merupakan jumlah 
biara di dalam lembaga pada waktu sekarang. Tetapi biara di 
Filipina tidak dapat mengutus seorang rubiah, karena jumlah 
anggota yang sudah berkaul. sangat terbatas. Maka 51 rubiah 
yang· datang dari 27 biara di 10 negara berkumpul di biara 
gereja Santa Gemma Galgani di Lucca sejak tanggal 27 Mei - 
4 Juli 1978. Pertemuan itu merupakan pengalaman rohani 
dan manusiawi sangat kaya bagi semua peserta yang sempat 
memperdalam pengenalan akan karismanya yang dihayati di 
dalam kesatuan dan di dalam perbedaan yang sah mengenai 
cara mengekspresikannya pada beberapa aspek yang kurang 

5 Acta C.P. XXVI (1975- 71) 236, 239. 
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penting. Para rubiah dibantu enam biarawan Pasionis yang 
dipilih oleh Superior Jenderal. 

Pada permulaan dipromosikan pengenalan timbal 
balik antara biara-biara melalui suatu laporan tentang cara 
menghayati panggilan kontemplatif Pasionis di bermacam 
macam tempat pada masa kini. Juga ada beberapa pembica 
raan tentang lingkungan sosial dan agama ketika biara per 
tama didirikan pada tahun 1771 di Corneto, Juga dipelajari 
redaksi teks Regula yang pertama sambil berusaha membe 
dakan antara sumber-sumber yang telah memberikan inspi 
rasi kepada Santo Paulus dari Salib agar dapat mengerti 
dengan lebih baik intisari Regula dan bagian-bagian · atau 
petunjuk-petunjuk yang lebih terikat dengan saat sejarah 
redaksinya. 

Setelah tahap pertama dari pekerjaan ini selesai, 
selanjutnya diteliti juga metode yang dipakai oleh beberapa 
lembaga para rubiah kontemplatif lain untuk memecahkan 
masalah hubungan antara Regula si Pendiri dan pedoman 
pedoman baru yang harus dimasukkan dalam Regula me 
nurut peraturan Gereja. Dengan suara rahasia para rubiah 
memutuskan untuk menyusun suatu teks yang berjudul 
"Regula dan Konstitusi para rubiah Sengsara Yesus Kristus". 
Bagian pertama memuat Regula yang ditulis oleh Santo 
Paulus dari Salib yang disahkan oleh Paus K.lemens XN 
pada tahun 1 770; sedangkan bagian kedua terdiri dari teks 
baru yang mengekspresikan pengertian akan panggilan 
Pasionis dan realisasinya dewasa ini. Diputuskan akan 
mempertahankan bagian pertama dengan petunjuk-petunjuk 
yang sesuai dengan kebudayaan waktu itu yang berusaha 
menerapkan nilai-nilai rohani pada keadaan kongkret. Pe 
tunjuk itu dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mene 
rapkan prinsip-prinsip dalam keadaan sejarah yang berbeda- 
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beda yang di dalamnya kita hidup. Penerapan itu terdapat 
pada bagian kedua dengan memperhatikan apa yang sekarang 
Gereja berikan kepada hidup religius kontemplatif. 

Atas· keputusan para rubiah, redaksi teksnya diker 
jakan para biarawan Pasionis yang menghadiri pertemuan. 
Mereka menjalin hubungan erat dengan para. rubiah sambil 
memperhatikan: 

pikiran Santo Paulus dari Salib yang diekspresikan 
dalam Regula dan surat-suratnya; 
petunjuk-petunjuk dan keinginan yang termuat 
dalam teks-teks yang melukiskan karya-karya yang 
telah dilaksanakan di dalam biara-biara dan 
khususnya dalam pertemuan-pertemuan menurut 
kelompok bahasa yang diadakan pada tahun 1977; 
petunjuk-petunjuk dan aturan Takhta Suci yang 
tertera dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan II 
dan dokumen pascakonsili tersebut; 
pada akhirnya teks-teks yang disiapkan, harus sesuai 
dengan keinginan dan usulan para rubiah peserta. 
Sesudah diskusi pertama tentang teks-teks, disusun 

redaksi baru yang berdasarkan pemungutan suara para rubiah 
peserta, paragraf demi paragraf, dengan memperoleh dua per 
tiga suara positif dan sering kebulatan suara juga. Hanya 
lima atau enam paragraf dipungut suara dua kali. 

Pada awal setiap bab bagian kedua, atas keinginan 
para rubiah peserta, diselipkan kutipan karangan Santo 
Paulus dari Salib yang secara eksplisit berhubungan dengan 
pikirannya dan kesetiaan kepada karisma Pasionis. 

Teks yang diperlihatkan kepada SCRIS pada bulan 
September 1978 untuk pemeriksaan dan pengesahan, 
disyahkan pada tanggal 28 April 1979. 
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Teks itu berlaku bagi biara-biara yang bekerjasama 
dalam merevisikannya dan memutuskan untuk menerimanya 
sebagai pedoman hidup mereka. 

Diharapkan agar teks yang telah disusun dan disah 
kan itu, dapat menolong komunitas-komunitas dan setiap 
rubiah Pasionis untuk menghayati panggilan secara sem 
purna dan gembira tanpa merugikan kebaktian yang pantas 
diteladani dan kesetiaan para rubiah yang, selama dua abad 
lebih, mengutamakan kemuliaan dan pujian kepada Tri 
tunggal Mahakudus, melalui "Sang Cinta yang Tersalib". 
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PEMBUKAAN 
TUJUAN RUBIAH DARI SALIB TERSUCI 
DAN SENGSARA YESUS KRISTUS 

.· L Seluruh hukum tersuci Yesus Kristus tercakup 
dalam dua perintah utama yakni mencintai Tuhan dengan 
segenap hati ·dan sesama seperti diri sendiri; karena ini 
merupakan tujuan . setiap . orang kristen, maka juga harus 
menjadi tujuan para rubiah, yaitu pertama-tama mengu 
sahakan kesempurnaan cinta ilahi, dengan tetap berkanjang 
di hadirat Allah dan mengukir di dalam hati kehidupan, 
kesengsaraan dan kematian tersuci Yesus terrnanis yang 
dikurbankan di Kalvari demi penebusan dunia; kedua, ber 
usaha agar mereka sehati dan sejiwa dalam pertalian cinta 
kasih yang suci, dan tekun berdoa kepada Allah yang Maha 
Mulia bagi sesama, agar semua hidup dalam ketakutan suci 
akan Allah dan bertumbuh di dalam keutamaan-keutamaan. 
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BABI 

KAUL-KAUL YANG DIIKRARKAN 
OLEH RUBIAH SENGSARA TERSUCI 

2. Untuk mencapai tujuan utama Institut, yang telah 
dibicarakan pada pembukaan, sarana yang penting adalah 
kaul-kaul yang dengannya pribadi rubiah dihantar kepada 
statuskesempurnaan Maka kaul-kaul yang harus diikrarkan 
para rubiah adalah: kaul kemiskinan sukarela, kemurnian 
abadi, ketaatan kepada apa yang selaras dengan hukum ilahi 
dan Regula Institut. Dan akan ditambah pula kaul untuk 
memajukan kebaktian orang beriman kepada Sengsara 
tersuci, dan kaul klausura sempurna. 

3. Kaul-kaul itu disebut sederhana, menurut aturan 
para biarawan Sengsara Yesus yang mewajibkannya sekian 
di hadapan Allah sebagai kaul meriah. Perihal kaul-kaul 
tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dalam Regula ini; 

4. Kaul-kaul tersebut, biarpun sederhana tidak dapat 
didispensasikan kecuali karena alasan yang sangat tepat, dan 
wajar, dan hanya oleh Sri Paus. 
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BABil 

KEPADA SIAPA PARA RUBIAH 
HARUS TUNDUK 

5. Para rubiah tunduk kepada yurisdiksi Yang Mulia 
Uskup setempat. Kepadanya mereka taat secara tepat sebagai 
gembala yang dikurniakan Allah untuk membimbing mereka 
dalam perjalanan ke surga. 

BAB ID 

PAKAIAN PARA.RUBIAH 

6. Jub:ili hendaknya terbuat dari kain tebal berwarna 
hitam dan mantol dari kain yang sama, dan warnanya 
menurut kebiasaan para biarawan Sengsara Yesus. 

7. Hendaklah mereka mengenakan kemeja dalam 
terbuat dari wol putih yang panjangnya sampai- ke perte 
ngahan betis. Pada waktu sakit, kemeja dalam itu hendaknya 
terbuat dari kain biasa; demikian juga para rubiah yang tidak 
cocok dengan kain wol boleh mengenakan kemeja yang 
terbuat dari kain biasa melalui persetujuan Superior yang 
telah menerima keterangan medis. 
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8. Sebagai pengganti korset hendaklah mereka 
mengenakan kain pembalut yang terbuat dari kain tebal 
berbentuk korset teranyarn dari bermacam-macam rumput 
yang dapat dikait di bagian depan supaya lebih mudah dile 
paskan pada waktu istirahat. 

9. Pada masa profesi para rubiah koris hendaknya di 
atas topi kecil mengenakan kerudung yang terbuat dari kain 
sutera hitam biasa, yang disebut kain Bologna terjuntai dari 
kepala menutup pundak dan panjangnya paling kurang 
sampai ke pertengahan betis. 

10. Hendaknya mereka memiliki kerudung yang lain, 
yang, terbuat dari bahan dan warna yang sama, memanjang 
sampai ke ikat pinggang, supaya dapat menutup wajahnya 
bila dokter, ahli bedah, pastor pengakuan atau siapa saja 
yang masuk klausura menurut kebutuhan. 

11. Para novis hendaklah mengenakan kerudung · 
putih selama tahun novisiat. 

12. Para rubiah konvers sesudah mengikrarkan kaul, 
hendaknya mengenakan kerudung hitam di atas topi kecil 
memanjang sampai ke ikat pinggang. 

13. Semua rubiah mengenakan mantol pada musim 
dingin, waktu menerima komuni kudus, pada saat kapitel, 
dan bila Uskup berkunjung ke biara. 

14. Para rubiah hendaklah mengenakan lencana 
Sengsara tersuci pada bagian kiri jubah setelah pengikraran 
kaul; dan para rubiah koris, untuk dibedakan dari rubiah 
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konvers, juga akan mengenakan lencana pada rnantol; dan 
semua mengenakan sandal, 

BAB N 

UPACARAPENGENAANPAKAlAN 
RUBIAH SENGSARA YESUS 

15. Bila seorang gadis jujur sudah hidup dengan 
baik selama satu tahun atau lebih di biara, sesuai dengan 
penilaian 'layak dari para rubiah, dan memiliki tanda kecen 
derungan yang dinyatakan dalam hidup rohaninya, Superior 
hendaknya mengadakan kapitel bersama para rubiah keris 
dan yang mempunyai hak suara hanyalah mereka yang sudah 
lima tahun berkaul. Sesudah diterima dengan suara rahasia 
oleh sebagian besar mereka, maka ditentukan hari pengenaan 
jubah. Pada hari itu akan dirayakan misa kudus dengan lagu 
Gregorian, tQnpg g}gt mu.oik da.n di dg}gm miag teraebut "i 
gadis yang harus mengenakan jubah religius itu menyambut 
komuni kudus. Setelah itu pastor vanz rneravak:an misa 

.1. •• - .,. 

menjelaskan dengan singkat tentang pentingnya hidup 
membiara, lalu memberkati jubah dan perlengkapannya 
sesuai dengan peraturan Gereja, dan dengan sopan 
ditanggalkan pakaian duniawinya, dikenakan jubah dan 
perlengkapan pada loket yang telah disiapkan secara khusus 
untuk upacara tersebut, upacara profesi, dan untuk 
mengadakan pertemuan rohani oleh Superior yang meneri 
manya, satu per satu dari pastor atau Uskup. 
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16. Selesai berpakaian, si Pelayan menaruh salib 
pada bahunya sambil berkata: Terimalah saudari salib 
Tuhan kita Yesus Kristus, hendaklah engkau menyangkal 
diri untuk mengambil bagian dengan Dia dalam kehidupan 
kekal. Amin. Lalu mengenakan mahkota duri pada kepalanya 
sambil berkata: Terimalah saudari mahkota duri Kristus 
Tuhan, hendaklah engkau merendahkan diri di bawah 
kekuasaan tangan Allah dan tunduk kepada setiap ciptaan 
demi Allah 

17. Setelah upacara selesai, Superior dan segenap 
rubiah menyemangati dan mendorongnya memikul beban 
Institut dengan murah hati bagai wanita yang kuat agar 
memperoleh imbalan yang berlimpah dan kekal di surga. 

18. Dalam kesempatan pengenaan jubah dan peng 
ikraran kaul dilarang keras memasang mercon atau mem 
bunyikan alat-alat musik jenis apapun, mengadakan pemba 
caan puisi, minuman bersama, dan segala sesuatu yang dapat 
menyebabkan kesimpang siuran. Hal-hal tersebut dilarang 
juga dilakukan pada hari pesta atau pada kesempatan apa 
saja, serta dilarang menyuguhkan coklat atau minuman segar 
lainnya kepada pastor yang merayakan misa, atau kepada 
orang-orang yang datang berkunjung ke biara. 
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BAB V 

PARA NOVIS YANG DITERIMA UNTUK 
BERKAUL 

19. Seorang novis, diterima untuk mengikrarkan 
kaul, apabila Superior, rubiah koris dan lebih lagi Uskup 
atau utusannya menilainya tekun dan berkehendak. teguh 
mencapai kesempurnaan kristiani sesuai dengan peraturan 
dan Konstitusi; walaupun sekali-sekali melakukan kesa 
lahan, tetapi ada keinginan untuk bertobat dan menerima 
koreksi. Jika seorang novis melakukan kesalahan yang me 
malukan, setelah dikoreksi lalu diberikan hukuman dengan 
bijaksana, dan bila diketahui ia masih berkeras kepala dalam 
hal ini, maka dengan segera ia dikeluarkan tanpa suatu 
pengecualian. 

20. Cara yang sama hendaknya berlaku juga bagi 
mereka yang menderita penyakit yang sulit disembuhkan dan 
menghalanginya untuk menghayati Regula. Tetapi mereka 
yang menderita penyakit ringan, seperti sakit kepala dll 
dapat mengikrarkan kaul; karena penyakit-penyakit itu tidak 
menghalanginya menghayati Regula dan kalau penyakit 
penyakit itu ditanggung dengan sabar, akan membantunya 
untuk bertumbuh dalam keutamaan. 

21. Setiap novis yang akan mengikrarkan kaul suci 
hendaknya jujur memberitahukan semua penyakit yang 
tersembunyi, karena jika diketahui sesudahnya bahwa pe 
nyakit itu parah, dan tidak bisa disembuhkan, maka kaul- 
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kaulnya dinyatakan batal karena biara tidak bermaksud 
menerima orang-orang semacam itu, dan mereka dikeluarkan 
sebagai orang yang tidak mampu hidup dalam biara. 

,, ,BAB VI 

CARA DAN UPACARA 
PENGIKRARAN KAUL-KAUL SEDERHANA 

,. . - '_· ) -~ 

22~, Si >A~vis · yllilg '~ mengikrarkan kaul-kaul 
sederhana, pertama-tama. harus diterima oleh Superior dan 
para rubiah koris, dengan suara rahasia dan bebas dan 
dianggap diterima secara kanonik, apabila memperoleh dua 
per tiga suara positif. 

23. Bila hari yang ditentukan tiba, akan dibuka loket 
khusus untuk hari pengenaanjubah+profesi dan ceramah. 
Dan di hadapan jendela duduk si noyis '.yang diberi sepatah 
kata oleh bapak pengakuan atau imam projo, pastor biarawan 
tentang keunggulan profesi Je,tgius, Sesudah itu bapak 
Uskup atau Vikaris Jenderal', atau. seorang utusan yang 
ditentukan oleh mereka, misalnya bapak pengakuan dll, akan 
merayakan misa meriah, dan pada waktunya 'akan memberi 
komuni kudus kepada si novis. · 

24. Sesudah misa, pastor yang merayakan member 
kati lencana sesuai dengan upacara yang berlaku bagi bia 
rawan Pasionis, lalu· direntangkan sebuah karpet di tengah 

. kapel, dan si novis berbaring, lalu ditutup dengan kain hitam 
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tipis, sambil lonceng dibunyikan seperti untuk orang mati, 
sementara itu seorang pastor. berpakaian seperti diakon 
membacakan kisah sengsara Kristus menurut Y ohanes pada 
sisi Injil altar; bila sampai pada kalimat "menyerahkan 
nyawa-Nya" si novis bangun, berlutut di hadapan pastor 
yang merayakan misa. dan mengikrarkan empat kaul Institut 
yaitu ketaatan. kemiskinan. kemurnian. memajukan 
kebaktian dan kenangan penuh syukur akan sengsara dan 
wafat Tuhan kita Yesus Kristus dan ditambah dengan kaul 
klausura. Kemudian Superior mengenakan padanya lencana 
yang sudah diberkati, juga mahkota duri pada kepalanya, 
salib pada bahunya, menurut upacara biarawan Sengsara 
Yesus yang telah disahkan. Kemudian diadakan perarakan di 
kapel dan biara dengan khidmat ditemani oleh para rubiah 
lainnya sambil menyanyikan dengan suara lantang mazmur 
Terpujilah Allah di surga. Setelah tiba di kapel diberikan 
tanda damai kepada rubiah baru sambil mendorongnya untuk 
mengikuti dengan gembira si Pengantin Tersalib. 
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BAB VIl 

CARA MENGHAYATI KAUL-KAUL, 
YANG PERTAMA KAUL KETAATAN 

25. Karena kaul ketaatan merupakan batu sendi 
kesempurnaan hidup membiara, dan keutamaan penting yang 
diajarkan oleh Yesus Kristus melalui perkataan dan 

_ perbuatan , hendaknya para rubiah menghayatinya bukan 
'·_ hanya di mulut melainkan terukir di dalam hati dan lebih lagi 
dengan perbuatan. 

26. Karena kataatanlahir dari kerendahan .hati dan 
ketidak-taatan dari .keso~bo~gan,·,:~aka-setiap rubiah hen- 

· damya._ menganggap diri rendah; menerima penghinaan; taat 
"akan segala perintah, yang tidak bertentangan dengan jiwa- 

'.dah Regula, secara buta, dengan segera dan gembira. 

27. Para rubiah karena kaul harus taat pertama-tama 
kepada Tuhan, kemudian kepada Bapa Suci, Bapa Uskup 
dan Superior. Kepada mereka para rubiah diwajibkan-untuk 
taat dengan tegas. 

28. Jika seorang rubiah tidak taat kepada Superior 
dan melanggar Regula dan Konstitusi, akan dikoreksi, diberi 
hukuman dengan bijaksana sesuai dengan kesalahan. Dalam 
kesempatan khusus, Superior mempunyai hak untuk 
memberi dispensasi kepada rubiah dari cara hidup biasa 
menurut Regula, misalnya tidak ikut berdoa di kapel, tidak 
berpuasa menurut Konstitusi dll, tetapi hendaklah dila- 
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kukannya dengan sangat bijaksana sesuai dengan keperluan 
dan tidak leluasa dilakukannya . supaya peraturan Regula 
jangan mengendur. Tak seorang pun berpuasa dan berrnati 
raga tanpa izin Superior. Dan apabila Superior sakit, pim 
pinan dipegang oleh wakil, ~ sesudahnya, oleh penasihat 
pertama. 

BABVIll 

KAUL KEMISKINAN 

29. Panji kemenangan Yesus Kristus, Bunda-Nya 
tersuci, murid-murid dan rasul-rasul-Nya di bumi adalah 
kemiskinan, hendaknya demikian juga bagi para rubiah 
Sengsara Yesus. Maka menurut kebutuhan dan keadaan 
mereka sebagai wanita diperbolehkan memiliki harta yang 
tak bergerak dan uang.masuk yang cukup untuk menghayati 
hidup · sempurna · dan bersama. Hendaklah mereka mema 
sukkan uang bersama-sama di kas biara yang akan ditutup 
dan dibuka dengan tiga kunci; .satu dipegang oleh Superior, 
satu oleh wakil dan yang lainnya oleh ekonom. 

30. Para rubiah harus betul-betul miskin, tidak boleh 
memiliki martabat khusus dari keluarga, dan dari siapapun di 
dunia ini, tidak diperkenankan menerima dari mereka hadiah 
apapun; dan apabila dihadiahkan sesuatu tanpa 
permintaannya, barang tersebut menjadi milik komunitas dan 
dianggap berdosa meminta dan menerimanya tanpa izin 
Superior. 
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31. Hendaknya para rubiah yakin, bahwa di dalam 
biara mereka, semangat kesempurnaan akan berlaku hanya 
apabila tembok kemiskinan suci akan berdiri kuat dan tak 
tertembus, maka mereka yang menjadi Superior hendaknya 
menganjurkan terus-menerus tentang kemiskinan suci ini; 
dan supaya para rubiah tidak,.be,rdalih untuk memperoleh 
sesuatuxhendaknya Superior memperhatikan dengan, .cermat 
agar. mereka tidak berkekurangan apapun yang-mereka bu 
tuhkan, karena dengan demikian semangat yang benar dari 
biara-biara rubiah Pasionis akan bertahan. 

§ 1. Kemiskinan gereja-gereja 
32. Gereja-gereja biara hendaknya dibangun dengan 

biaya sederhana. Di dalamnya harus nampak hanya keber 
sihan dan kerapihan tanpa apapun yang mahal dan bermegah 
yang dapat mengganggu pemusatan batin umat. Dan di 
dalamnya hendaklah didirikan hanya satu altar, atau tiga 
paling banyak. 

33. Perkakas-perkakas yang digunakan dalam pe 
layanan suci dan misa kudus hendaknya bersih, pantas dan 
teratur secara layak. Diperbolehkan juga terbuat dari emas, 
perak atau bahan mahal lainnya yang sesuai dengan khidmat 
rlon n-.nrin'hnt 1hl'.lrlot 11oh-i eot:1-nP-ri-i lrAn1ca'h uonn ~-ihaT"U"'rll't'\ 
-.........1. .1.1.lt.a..L ~VUI,, .I.VIU>~... .1..1.11..W..U., uvt'"'.1.1,,.1. J.'\,,'-'.1~..,I.N.1. J lwWAf, -.1.Vu.&.1.E,\,,U.1. 

oleh Salomo atas perintah Allah, di mana dibangun dengan 
bahan-bahan yang paling mahal di bumi ini. 

§ 2. K emiskinan biara-biara 
34. Biara para rubiah Pasionis hendaklah jangan 

megah seperti istana tuan-tuan besar di bumi ini; · tetapi 
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sedang ukurannya, seperti pantas dimiliki oleh rubiah Pa 
sionis yang mempunyai kerajaan bukan di bumi ini, me 
lainkan di surga. Kamar hendaknya kecil, sederhana, dengan 
ukuran duabelas jengkal persegi, tidak lebih, dihias dengan 
beberapa gambar dari kertas, dengan satu atau dua kursi 
biasa terbuat dari jerami, sebuah meja tulis dari kayu dan di 
atasnya sebuah buku rohani, sebuah salib dari kuningan dan 
satunya yang kecil diletakkan pada dada rubiah dan di 
tempat tidur. apabila membutuhkan barang lain, hendaknya 
diminta sambil berlutut kepada Superior, dan menerimanya 
dengan semangat kemiskinan· dan rahmat berlimpah. 

. 35. Tempat tidur lebarnya tidak. lebih dari enam 
jengkal, panjang tergantung, tinggi' 'dati lantai kira-kira satu 
jengkal; kak.i dan papannya dari kayu, dwi sebuah kasut 
jei-ami,.bantal darikainbiasa berisi jerami ditutupi dengan 
s~t:ll atau .4ua selimut yang miskin sesuai dengan waktu dan 
musim. Selain seprei wol, jika diperlukan, kalau tidak hanya 
satu demi kebersihan. 

36. Bagi rubiah yang sakit hendaknya disiapkan 
sebuah kamar yang luas, indah, santai; juga kasur dan bantal 
diisi wol agar dia merasa segar dan tidak menderita. 

37. Di ruangan makan, meja dan kursi hendaknya 
miskin: serbet, taplak meja dari kain biasa, garpu dan senduk 
dari kayu atau tulang. 

38. Selain ruangan untuk menyimpan bahan-bahan 
makanan, hendaknya disiapkan juga satu ruangan untuk 
menyimpan jubah dan barang-barang para rubiah. 
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39. Karena kemiskinan jiwa merupakan satu dari 
kedelapan sabda bahagia di bumi, yang kepadanya berkaitan 
satu kebahagiaan yang sempurna di surga; para rubiah 
Sengsara Yesus berdaya upaya memilikinya di dalam tingkah 
laku mereka, karena merupakan keutamaan dari Sabda yang 
menjadi daging, Tuhan dan Pengantin mereka, yang ingin 
dilahirkan miskin, hidup seperti orang miskin, mati miskin 
dan telanjang pada salib, untuk memberi contoh dan demi 
cinta kepada kita: 

·BAB IX 

KAUL KEMURNIAN 

· 40. Kaul kemurnian selalu dinilai sebagai dasar 
setiap rumah biara karena merupakan tempat kesukaan Allah, 
kenisah Roh ilahi, kebun yang berkeharuman bakung, yang 
di antaranya Domba ilahi Kristus Yesus tinggal dengan suka 
cita; para rubiah Sengsara Yesus hendaknya mempmktekkan 
dengan sungguh keutamaan ilahi ini dengan hidup, bernapas 
dan bercita-cita hanya akan-Pengantinilahimereka dengan 
penuh kejujuran, kemurnian; kesucian baik jiwa maupun, 
raga, dalam perkataan, perbuatan, gerak-gerik sesuai· dengan 
kemurnian; dan agar memperoleh dengan lebih mudah 
keutamaan malaikat ini dari Allah, hendaknya mereka rendah 
hati, mematikan keinginan diri, menyiksa tubuh, melakukan 
renungan yang sangat membantu dalam memperoleh dan 
memelihara.secara utuh keutamaan tersebut. 
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41. Tidak diperkenankan berbicara dengan orang 
yang berkelaminan lain tanpa keperluan; dan bila sangat 
perlu karena kebutuhan atau demi cinta kasih, hendaknya 
berbicara demi ketaatan, secara singkat dan tentang hal-hal 
yang berguna dan suci, dengan penuh kesopanan. 

42. Di ruangan makan hendak.lah mereka berlaku 
dengan ugahari pada waktu makan dan minum; dalam per 
gaulan dengan para rubiah jangan menggunakan kata-kata 
terlalu manis dan pura-pura, mencintai semua sama saja dan 
secara rohani, karena biasanya cinta kasih yang ditunjukkan 
lebih kepada yang satu daripada yang lain, bersifat lebih 
jasmani daripada rohani. 

43. Para rubiah hendaknya selalu dalam kehadiran 
Allah dan malaikat pelindung, yang sangat cinta akan 
kemurnian mereka, dan menjadi anak yang berbakti kepada 
Perawan Bunda Allah yang tersuci yang darinya akan mem 
peroleh ganjaran kesetiaan mereka dan perlindungan yang 
ampuh dan kuat. 

Tentang kesopaan eksteren 
44. Untuk memperoleh dan memelihara secara utuh 

keutamaan kemurnian, para rubiah hendaknya berusaha agar 
sopan dan sederhana dalam bertingkah laku dengan 
menghindari kemegahan dan tingkah laku duniawi; kata-kata 
mereka hendaknya rendah hati dan sederhana dengan 
menjauhkan pertentangan di antara mereka, juga dalam hal 
hal kecil, mengarahkan mata ke bawah, terutama di kapel, 
ruangan kapitel dan pada kehadiran orang awam; menghin 
dari semua gerak-gerik yang menunjukkan kedangkalan, 
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dengan mengindahkan keseriusan yang rendah hati dan 
manis, tanpa menciptakan hubungan kekeluargaan dengan 
orang-orang yang berbicara dengan mereka. 

45. Para rubiah hendaklah rendah hati, ramah tamah, 
lembut di antara mereka dengan saling menghargai dan 
menundukkan kepala bila saling bertemu, tanpa berbicara 
panjang tetapi hanya hal-hal yang penting bila diizinkan. Di 
antara mereka tidak boleh saling membelai, sehingga 
mendatangkan bayangan yang bukan-bukan atau · dangkal 
atau pikiran-pikiran yang buruk. Untuk tujuan ini, dilarang 
saling bersentuhan di antara mereka baik secara ringan 
maupun hanya untuk bercanda. Hendaknya mengusahakan 
kebersihan dan kerapihan yang sewajarnya dalam berpakaian 
tanpa kesia-siaan. · --- 

46. Apabila di ruangan makan dan dalam kapitel 
mereka ditegur tentang kekurangan, hendaknya menerima 
dengan rendah hati tanpa omelan dan pembelaan diri. Dan 
tidak boleh dibicarakan kembali apa yang telah dikatakan 
atau dilakukan. Maka apabila seorang rubiah dikoreksi atau 
ditegur di muka umum, tak seorangpun boleh 'membelanya; 
tetapi apabila tak •· bersalah, boleh diberitahukan kepada 
Superior secara rahasia tetapi dengan rendah hati. 

47. Para rubiah tidak boleh samasekali membicara 
kan dengan orang-orang luar tentang kegiatan dalam biara, 
atau bertanya kepada si penjaga pintu atau kepada siapa saja 
tentang apa yang telah terjadi atau apa yang telah dibi 
carakan. Tidak diperkenankan masuk ke dalam kamar se 
orang rubiah yang lain tanpa izin eksplisit Superior; juga 
dilarang tinggal berduaan di dalam satu kamar, dan bila hal 
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itu perlu, dilarang dengan keras tidur berduaan di atas tempat 
tidur yang sama. karena bertentangan dengan kesopanan dan 
kemurnian dan juga dilarang oleh Kongregasi Suci para 
Uskup dan hidup bakti. 

BAB X 

KAUL UNTUK ~EMJ}ANGKITKAN 
PA]),I\ PMAT KRISTIANI 

KEBAKTIAN DAN KENANGAN SYUKUR 
AKAN SENGSARA DAN WAFAT YESUS KRISTUS 

48. Para rubiah harus menyungguhi penyebaran 
kebaktian akan sengsara Yesus Kristus; oleh sebab itu hen 
daklah mencamkannya baik-baik dalam ajaraJ).)<a~e~sm,w;;. 
dan hal ini dilakukan juga melalui tulisan atau. dalam pem 
bicaraan bila diperlukan atau demi cinta kasih , dengan 
keluarga atau orang awam. 

49._ Karena para rubiah tidak diperkenankan untuk 
berkhotbah maka mereka memenuhi kaul yang suci ini dalam 
diri mereka dengan merenungkannya dalam doa, lebih-lebih 
karena renungan akan sengsara Yesus sangat berguna untuk 
mencapai ketiga jalan hidup rohani, yaitu pemurnian, 
penerangan, penyatuan. Untuk menenangkan suara hati 
dinyatakan bahwa untuk memenuhi kaul, para rubiah men 
doakan lima kali Bapa Kami dan Salam Maria setiap hari 
dan berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa, agar diberikan 
semangat yang besar kepada para biarawan dalam mewarta- 
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kan semangat bakti ini kepada umat, seperti yang berlaku 
bagi para pastor dan bruder Kongregasi Pasionis. 

BAB XI 

KAUL KLAUSURA, 
KAUL YANG KELIMA DANYANG TERAKHIR 

50. Klausura akan dihayati sesuai dengan keputusan 
Konsili Trente yaitu: Tidak diperkenankan seorang rubiah 
yang telah berkaul, keluar dari biara biarpun untuk waktu 
yang sangat singkat, karena alasan apa saja, kecuali karena 
alasan yang sah atas persetujuan Uskup, Juga tidak diizinkan 
kepada siapa saja, bagaimanapun derajat kelahiran, kondisi, 
jenis kelamin masuk melalui pintu atau jendela berada 
dengan hukumannya ekskomunikasi yang dikenai setelah 
kesalahan dilakukan baik bagi siapa yang masuk, maupun 
bagi rubiah atau siapa saja yang memasukkan anak-anak. 

51. Bila pastor pengakuan, dokter, ahli bedah, 
apoteker, tukang batu, tukang kayu dll masuk ke biara ka 
rena keperluan, setelah tiba di pintu dengan segera dua orang 
rubiah dengan wajah ditutup dengan kerudung menemaninya 
ke tempat di mana harus bekerja, tetapi sebelumnya 
dibunyikan lonceng kecil agar para rubiah lain 
mengundurkan diri di kamar atau di tempat di mana mereka 
bekerja untuk menghindari pertemuan; demikian juga waktu 
keluar. Kedua rubiah yang menemani tidak boleh berpisah 
dari satu yang lain di tempat itu, tidak boleh berbicara 

32 



dengan orang-orang tersebut, kecuali beberapa jawaban yang 
perlu menyangkut pekerjaan yang harus dilakukan. 

52. Apabila Uskup mengunjungi biara, para rubiah 
dengan Superior menanti di pintu berselubung dan sambil 
berlutut menerima pemberkatan pastoral, dan empat orang 
rubiah tua akan menemaninya sedangkan semua rubiah lain 
tinggal di kapel, selama Bapa Uskup mengunjungi biara. 
Setelah kunjungan itu selesai, semua rubiah akan mengan 
tarnya ke pintu dengan hormat;' dah· sambil berlutut mene 
rima: sekali' lagi pemberkatan suci lalu pergi ke tempatnya 
sendiri> Kemudian>kunjungan pribadi akan dilakukan di 
ruangan yarig telan ditentukan. yang' berhubungan dengan 
gereja: · 

53. Pastor yang masuk untuk memberi sakramen 
pengakuan atau sakramen-sakramen lain atau bila melawati 
rubiah yang menjelang ajal; hendaklah selalu dapat dilihat 
oleh ruhiah yang telah menemaninya tanpa mendengar per 
cakapan mereka dan khususnya . pada waktu pengakuan. 
Pintu kamar rubiah yang sakit, pada waktu itu selalu terbuka 
dan kalau pastor harus tinggal sepanjang malam dan 
membutuhkan istirahat, hendaknya disiapkan sebuah kamar 
di luar klausura di mana disiapkan lonceng untuk memberi 
fon..1a l,-,,.,v,.4a· n<>ctnr hil<> orlo lrPnP<rlnan -·-~ ··-r- r-·-· - .. - - ··-t'-··-·· 

54 .. Semua orang yang telah disebutkan di atas; · 
tinggal di biara hanya menurut tuntutan kebutuhan dan 
apabila masuk pada malam hari, hendaklah ditemani oleh 
empat orang rubiah pada waktu masuk, waktu keluar dan 
selama di dalam biara, sambil membawa pelita. 
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55. Demi pemeliharaan yang lebih baik dan pemu- 
satan diri, para rubiah Pasionis tidak boleh memasang terali 
di ruangan tamu, karena mereka telah mati bagi dunia dan 
dikuburkan bersama Kristus. Hanya di kapel boleh mema 
sang terali besar untuk mengikuti upacara misa; tetapi selalu 
dikunci, dan kuncinya dipegang oleh Superior; boleh dibuka 
hanya pada. waktu misa atau upacara suci lainnya, dan bila 
selesai dikunci secepatnya. 

fl i 

BAB XIl 

PEMILIHAN.SUPERIOR BIARA 

56. Superior biara Sengsara Yesus adalah 13urtda 
Maria berduka cita, maka sebagai penggantinya, akan.dipilih 
seorang rubiah yang lebih mampu dan akan disebut superior, 
tugas itu berlangsung tiga tahun. Bila tugasnya .selesai; pada 
hari Minggu pertama berikutnya akan diadakan kapitel oleh 
para rubiah koris, di ruangan di mana ada loket yang telah 
disiapkan untuk pengenaan jubah, profesi, konperensi di 
hadapan bapak Uskup atau wakilnya atau utusannya 
didampingi oleh dua orang pastor. Uskup duduk di muka 
loket dan di hadapannya, sambil berlutut Superior akan 
melepaskan jabatannya sambil mengakui kekurangan yang 
dilakukan selama tugas itu. Uskup atau utusannya menerima 
penyerahan itu dan melepaskannya dari tugas sambil 
memberi laku tapa yang pantas menurut kehendak dan 
kebijaksanaannya. Setelah dia kembali ke tempat duduk 
yang paling akhir, Uskup menganjurkan komunitas untuk 
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berpikir secara serius akan pemilihan baru pada Jumat 
berikutnya, tanpa perhitungan lain, tetapi hanya untuk 
kemuliaan Allah. Untuk tujuan itu dilarang membentuk 
kelompok, yang biasanya dilakukan oleh para rubiah pada 
kesempatan itu. Dan pada jangka waictu)J;u yang menjadi 
pemimpin adalah wakil. . , : : 

57. Kebaikan untuk semua, tergantung dari pemi 
lih~r. Superior yang baik. Oleh sebab itu, para pemilih hen 
daknya jangan puas dengan pendapatnya sendiri, tetapi 
dengan rendah. hati mohon bantuan . Allah dengan men 
takhtakan Sakramen Mahakudus. di gereja selama tiga hari 
berturut-turut sebelum pemilihan. Pada hari terakhir, di 
rayakan dengan meriah misa Roh, Kudus; dan dilakukan ... _, . 

komuni suci secara umum. Setelah ibadat sore para rubiah 
berkumpul· di kapel mohon penerangan Roh Kudus. dengan 
menyanyikan Veni Creator Spiritus (Datanglah Roh Pen 
cipta ... ) kemudian setiap pemilih menulis secara rahasia 
nama rubiah yang ingin dipilihnya. Setelah Uskup atau 
utusannya tiba bersama dua pastor pembantu, dengan meriah 
lagu Veni Creator Spiritus (Datanglah Roh . Pencipta) 
dinyanyikan dan diteruskan dengan doa khusus; kemudian 
diaduduk pada loket dan si pemilih satu per satu dengan 
teratllf: Ill~mberiJ<ari ke!185 tertulis seperti yang telah dikata 
kan di atas. dan men;1astikkannva ke dalam kotak vanz telah 
disiapkan dan. kala~ ~~. p~~ilih yang s~t~ ke~ t;rsebut 
akan dikirimkannya kepada Uskup atau memberi hak kepada 
dia .untuk menulis atas nama mereka, .Lalu .•.. satu per .~~J;u 
kertas tersebut dikeluarkan. dari kotak dan akan dibacakan 
satu demi ~ani di rn~a· umum. Rubi~ yang rnen1mmyai 
suara terbanyak akan menjadi Superior yang akan· 'tunduk 
dengan renq.ah hati.:kepa~ tugas iW::;.cJml sambil berlutut 
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mengadakan pernyataan iman dan Uskup mengesahkan 
pemilihan dengan berkata: Dan kami dengan kekuasaan 
yang kami miliki mengesahkan pemilihan anda, supaya 
engkau menjadi ibu dan superior seluruh biara ini, atas 
nama Bapa · dan Putera dan Roh Kudus. Sesudahnya 
Superior duduk di tempat pertama dan Te Deum dinyanyi 
kan, semua rubiah .satu persatu sambil berlutut mencium 
tangan, memberi tanda ketaatan. 

58. Apabila dua orang rubiahmemperoleh suara yang 
sama untuk menjadi Superior, maka Uskup atau 
penggantinya mengadakan pemilihan rahasia satu persatu 
dan orang yang mempunyai suara lebih banyak akan menjadi 
Superior. Tetapi setelah dilakukan tiga kali pemungutan 
suara, masih memperoleh suara yang sama, maka Uskup 
menyatakan superior, satu di antara dua yang dianggapnya 
lebih mampu. 

59. Untuk dipilih menjadi Superior, seorang rubiah 
sudah harus mengikrarkan kaul sejak sepuluh tahun; dan 
memiliki hidup rohani yang mendalam dan yang patut dipuji. 
Persyaratan sepuluh tahun ini, berlaku hanya· 'apabila 
pendirian biara baru· sudah mencapai sepuluh tahun; · karena 
pada permulaan persyaratan ini sulit dipenuhi, selain itu 
Superior tersebut sudah harus berumur paling kurang empat 
puluh tahun. 

60. Setelah masa tiga tahun selesai, apabila dituntut 
oleh kebutuhan dan keperluan biara, khususnya pada per 
mulaan, Superior boleh dipilih kembali. 
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§ 1. Tugas Superior baik di dahun 
maupun di luar biara 

61. Seperti hati dan jiwa memberi hidup, perto 
longan, gerakan ke seluruh tubuh, demikian jugalah Supe 
rior, harus menggiatkan· para rubiah lain dengan teladannya 
yang baik, berusaha agar Regula suci dipenuhi oleh semua, 

. dan di biara berkembang cinta kasih timbal balik. Oleh sebab 
itu hendaknya dia menunjukkan jiwa keibuannya sama untuk 
semua, agar dalam kebingungan, keragu-raguan, kesulitan 
dan godaan dengan penuh kepercayaan minta bantuan 
kepadanya. 

,,. 62, '·Hendaklah dia memenuhi Regula dengan 
saksama dan menghindari sedapat mungkin keistimewaan 
pribadi, dengan tidak pernah mengelakkan peraturan Regula 
apapun, bila sungguh-sungguh tidak diperlukan; selalu 
memerintah dengan cara dan kata yang patut dan lembut, 
dengan wajah dan sikap manis, tidak pernah dengan kalimat 
yang kasar dan congkak. Selalu berhati-hati agar di dalam 
biara berkuasa kedamaian, kerukunan, persatuan, dan pe 
layanan akan Allah selalu berbunga Oleh sebab itu apabila 
para rubiah, sebulan sekali merelakan isi jiwanya, hendaknya 
dia meneliti dengan hati-hati sambil memperhatikan baik 
keadaan jiwa mereka untuk bisa membantu dan mem 
nerhaiki 
I. -- - ----· 

, . , 63. Hendaklah dia memperhatikan secara 'khusus 
kebutuhan rubiah yang sakit, dan yang baru sembuh, juga 
rubiah yang berpenyakit berat; hendaknya · dia sendiri yang 
merawatnya. Hendaklah menyokong yang lemah· dalam 
kebaktian dengan· cinta kasih keibuan, karena mereka mem- 
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butuhkan bantuan secara khusus; tetapi jangan mengabaikan 
yang kuat, agar semangatnya tetap dan tidak menjadi dingin 
dalam cinta kasih. Memenuhi kebutuhan semua secara 
merata dan tanpa menunjukkan kasih sayang hanya kepada 
ini atau itu, karena lebih sesuai dengan sifatnya atau karena 
tingkat sosialnya tinggi dan lain-lain, karena hal ini biasanya 
hanya menimbulkan kecemburuan dan kedengkian dalam diri 
orang lain. Maka cintanya harus sungguh-sungguh menurut 
semangat Kristus, bukan menurut kecenderungan pribadi. 

64. Bila melihat seorang rubiah melakukan kesa 
lahan, jangan mengoreksi secepatnya di tempat itu di ha 
dapan orang lain, tetapi menunggu pada saat yang tepat. 
Apabila kesalahannya besar dan nyata, dalam hal ini rubiah 
tersebut bisa dikoreksi dengan segera: dengan tegas tetapi 
lembut, menegur dengan keras kesalahannya tetapi pada 
waktu yang sama mendorong dia supaya jangan jatuh lagi 
dengan berusaha supaya disegani dan lebih-lebih dicintai 
oleh semua. 

65. Hendaklah dia berusaha agar ibadat harian dida 
raskan dengan khidmat; renungan, pemeriksaan batin, pela 
jaran rohani tidak boleh dilalaikan tanpa ada keperluan. Para 
gadis tidak boleh diterima menjadi novis, sebelum panggilan 
mereka diuji, dan diperhatikan dengan baik tingkah laku, 
kecenderungan, kelakuan; dan jangan diterima karena 
pengaruh hal duniawi. Menjaga dengan teliti agar di biara 
tak ada sesuatu pun yang berlawanan dengan kemurnian 
suci, kemiskinan sempurna dan ketaatan yang tepat. 

66. Hendaklah Superior jangan memancing perti 
kaian sebelum berusaha berulang kali dan sedapat mungkin 
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mendamaikan si pendakwa secara perorangan dan hal ini 
akan 'dilaksanakan hanya apabila dibutuhkan dan atas na 
sihat dan dorongan orang yang mampu. 

. ,. '. :,. 

, ,. 67: Tidak btileh meriguba.h a~~- ~emperbaharui apa 
. yang sudah ditetapkan dalam R~gula,µan;Konstitusi. Apabila 
dia ingin m6ridispensasikan suatu , ketetapan akan di 
perbolehkan dengan kekuasaannya sendiri, setelah dia me 
nyatakannya kepada wakil; tetapi dalam hal-hal yang 
mengenai hati nurani hendaknya selalu minta bantuan pastor 
pengakuan atau Vikaris jenderal atau bapak Uskup. 

68. Hendaklah menerima dengan rendah hati dan 
dengan lembut .teguran dan inspirasi para rubiah, supaya 

' 'dengan -demikian mereka dapat dengan· bebas dan penuh 
kepercayaan menasihatinya, dan berusaha menghayati tu 
gasnya agar menjadi cermin dan teladan setiap keutamaan 
kristen dan yang bersifat kepahlawanan dalam keutamaan. 

69. Hendaklah dia berusaha sedapat mungkin agar 
para rubiah konvers mengetahui ajaran Fi~~i!Wi dan apa yang 
telah ditentukan oleh. Regula supay~ .T~ .tidak dilukai 
karena kebodohan, Setiap minggu · hendaklah dia 
mengunjungi_k~ar-kamar_µniuk;melihat apakah para rubiah 
'memperhatikan 'segala ies11!:lt1J 4!=nga.'1 ,kebersihan, dan 

· ·>·'selayaknya; memelihara dengan ~ia segala yang disam 
, paikan oleh, rubiah, kalau tidak, akan hilang kepercayaan 
mereka, dan . tidak akan pergi lagi, atau. pergi hanya untuk 
berpura-pura. 

70. Agar terlatih dalam kerendahan hati dan untuk 
mencapai kesempurnaan, Superior hendaklah minta seorang 
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rubiah tua dan saleh untuk memperingatkan kesalahan dan 
kekurangannya. 

71. Di biara tidak diizinkan makan coklat; juga tidak 
boleh disimpan di kamar, tetapi di tempat umum. Apabila 
ada seorang rubiah yang mempunyai gangguan perut atau 
yang baru pulih dari sakit boleh disiapkan di kamar sakit. 

§ 2. Tingkah laku para rubiah dengan Superior 
72. Setelah Superior dipilih dan diakui secara ka 

nonik, para rubiah menghormati dan menerimanya seperti 
yang ditempatkan Allah untuk mengarahkannya pada jalan 
kesempurnaan. Apabila Superior tiba di tengah mereka baik 
di kamar maupun di mana saja, hendaklah mereka berdiri 
kalau sedang duduk; mendengarkannya dengan penuh 
perhatian waktu dia berbicara kepada mereka, berlutut 
apabila dia menegur, menaatinya dengan rendah hati, dengan 
segera, dengan sopan bila dia memerintah, menyesuaikan 
kehendak mereka dengan kehendaknya sambil mengakui dan 
menghormati dalam diri Superior pribadi Yesus Kristus 
Tuhan kita. Membiarkan diri dituntun oleh Superior 
bagaikan anak-anak, menunjukkan kegembiraan, ketenangan, 
kesenangan, jika menerima dan mengikuti perintah 
perintahnya walaupun kadang-kadang berlawanan dengan 
kebijaksanaan; karena melalui kejadian-kejadian ini, 
Superior melakukannya dengan bijaksana untuk mencobai 
semangat mereka, atau Allah membiarkannya agar rubiah 
bertumbuh dalam kesempurnaan. Maka hendaklah mereka 
selalu taat dengan lemah lembut, rendah hati, dan sederhana, 
karena dengan cara ini, dengan murah hati, mereka semakin 
mati akan diri sendiri. 
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73. Para rubiah tidak boleh mengomeli Superior 
karena alasan apa saja; supaya di dalam dirinya mereka 
jangan menghina Tuhan, yang akan membalas penghinaan 
itu. Dan barangsiapa yang bersalah dan terbukti kekura 
ngannya, hendaklah dihukum sec~ layak. 

74. Para rubiah hendaklah percaya kepadanya ba 
gaikan anak kepada ibunya, . mengemukakan segala rahasia 
hati mereka; dengan melakukan demikian mereka . akan 
memperoleh bantuan yang pasti dari Tuhan dan menjadi 
bukan hanya terhibur tetapi juga merasa senang; Hal ini 
dilakukan bukan hanya satu kali sebulan, tetapi selalu, 
apabila ada kebutuhan secara khusus. 

75. Tidak diperkenankan menulis surat tanpa izin 
Superior, dia juga tidak boleh mengizinkan apabila tidak 
diperlukan, supaya mereka tidak dipenuhi hal-hal duniawi 
dan supaya hidup rohani tidak merosot. Apabila mereka 
menulis karena kebutuhan, hendaklah memberikan surat dan 
kartu terbuka kepada Superior, agar bisa dibaca dan ditutup. 
Demikian juga dilakukan dengan surat-surat yang diterima 
oleh para rubiah dari luar. Dari peraturan ini dikecualikan 
surat yang datang atau yang dikirim berkenaan dengan 
kebutuhan rohani (hal ini jarang sekali diizinkan), Surat 
tersebut tidak akan dibaca oleh Superior. Demikian juga 
tidak boleh dibaca surat yang dikirim kepada Superior tinggi 
atau yang diterima dari mereka karena sudah ada izin untuk 
hubungan surat-menyurat ini kepada rubiah, pun secara 
tersembunyi. 
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BAB XDI 

WAKIL SUPERIOR 

76. Superior, setelah dipilih, hari berikutnya 
mengumpulkan rubiah pemilih untuk mengadakan Kapitel 
dan dengan persetujuan kebanyakan suara rahasia akan 
memilih Wakil sebagai pembantunya; yang mempunyai 
kekuasaan dan menduduki tempat Superior bila tidak dapat 
hadir, kecuali di kapel di mana Wakil selalu menduduki 
tempat kedua. Dia harus selalu hadir di mana saja para 
rubiah berkumpul agar mereka selalu sopan, teratur, dan 
memenuhi Regula. 

77. Hendaklah dia berusaha untuk mengatur tugas 
tugas di kapel; dan apabila seorang rubiah bersalah, akan 
diperbaiki dengan segera tanpa mengganggu ketenangan di 
sekitarnya. 

78. Setiap sore, dia akan memeriksa semua pintu 
keluar biara untuk melihat jika ditutup baik; dan memeriksa 
setiap kamar rubiah setelah lima belas menit mereka masuk, 
untuk mengetahui apakah mereka beristirahat dan lampu 
sudah dipadamkan dengan baik. 

79. Hendaknya dia juga mengawasi pelaksanaan 
Regula dan membantu Superior dengan cinta kasih dalam 
segala hal yang ditugaskan kepadanya. Terutama mem 
perhatikan, bersama-sama dengan Superior, agar di dalam 
biara jangan diterima buku-buku sebelum . disetujui oleh 
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Pastor pengakuan, dan menyerahkan kepada setiap rubiah 
buku bacaan rohani. 

BAB XN 

PARAPENASIHATSUPERIOR 

80. Setelah Wakil dipilih, para ru.biah yang mem 
punyai hak suara akan memilih dalam Kapitel dengan suara 
rahasia yang sama, dua orang rubiah yang bertugas menasi 
hati Superior, dalam hal yang menyangkut kebaikan rohani 
dan jasmani biara. 

81. Penasihat-penasihat tersebut sering memohon 
terang Roh Kudus bagi tugas mereka dan berusaha untuk 
tidak membiarkan diri dikuasai oleh perasaan, kecende 
rungan, pertentangan, sebaliknya dengan tujuan-tujuan 
murni dan sederhana menyampaikan pendapat mereka tanpa 
perselisihan atau menghinakan pendapat satu sama lain, 
tetapi apabila ada sesuatu yang perlu diulangi hendaknya hal 
itu dilakukan dengan halus dan sopan. 

82. Setelah nasihat-nasihat disampaikan, mereka 
hendaknya tunduk kepada keputusan Superior tanpa meng 
omel atau memberitahukan kepada rubiah lain apa yang telah 
dikatakan. 

83. Seandainya mereka melihat Superior cenderung 
mengambil keputusan yang sangat berbahaya atau merugi- 
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kan, hendaklah memberitahukan kepada Vikaris Jenderal 
atau Uskup. Bagaimanapun., mereka hendaknya rendah hati, 
tunduk dan taat kepada Superior lebih dari pada rubiah lain. 

BAB XV 

r-TTRTT PARA xovrs 

84. Guru para novis dipilih oleh Superior dan rubiah 
yang bersuara; dia harus berusia paling kurang tiga puluh 
lima tahun dan sepuluh tahun berkaul. Hendaklah dia penuh 
dengan pengetahuan rohani seperti juga semangat, 
kebijaksanaan dan cinta kasih. Superior, atas nasihat dari 
para rubiah pemilih yang lain, akan menentukan seorang 
rubiah sebagai wakil guru. 

85. Guru harus mengajarkan para novis tentang adat 
kebiasaan religius, cara membuat renungan, juga menje 
laskan kepada mereka tentang tipu daya setan, dan bahaya 
bahaya yang menjatuhkan di dalamnya. 

R6 Guru novis hendaklah penuh cinta kasih 
khususnya dalam mengoreksi; bertindak secara serius tetapi 
dengan lemah lembut, sambil berusaha agar lebih dicintai 
dari pada disegani. Hendaklah dia bersikap sama dengan 
semua tanpa terdorong oleh kesukaan atau nafsu. Hendaklah 
menjelaskan kepada mereka Regula dan menunjukkan 
semangat" dan tujuan Lembaga; menganjurkan dengan sangat 
agar mereka menghayati kerap kali renungan, kehadiran 
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------------------------------------------- 

Allah, pelaksanaan keutamaan terus-menerus, penghinaan 
diri, menyangkal pendapat dan kehendak sendiri. Untuk 
tujuan ini, dua kali seminggu, yaitu hari Rabu dan Sabtu, 
guru novis berusaha agar mereka menyatakan kelemahan dan 
kesalahan di ruangan makan dan dengan bijaksana 
mengoreksi, menegur, menghardik dan membiasakan mereka 
dalam kerendahan hati dengan sering menugaskan pekerjaan 
yang lebih hina di biara. Tetapi semua hal itu dilakukannya 
dengan hati-hati, dengan bijaksana, dengan halus, sambil 
mengajarkan lebih dengan teladan dari pada dengan kata 
kata. 

87. Hendaklah dia tidak memperbolehkan mereka 
menulis surat tanpa kebutuhan yang mendesak. Tetapi 
apabila terjadi, surat tersebut hendaklah dibaca oleh Supe 
rior sebelum ditutup, supaya jangan berisi hal-hal duniawi 
dan tidak serius yang dapat menghilangkan konsep baik 
biara. Guru mempunyai hak untuk membaca surat-surat para 
novis baik yang dikirim maupun yang diterima dari orang 
orang awam; dan hendaklah jangan dikirim apabila diketahui 
bahwa di dalamnya ada hal-hal yang menyebabkan 
kesimpangsiuran dan merong-rong semangat. 

88. Di luar waktu yang sudah ditentukan hendaklah 
guru melarang mereka untuk saling berbicara, lebih-lebih 
dengan rubiah yang berkaul dan para aspiran. Bila orang 
orang awam yang berhubungan darah atau semenda datang 
ke biara dan beralasan penting untuk berbicara, hendaklah 
jangan membiarkan mereka sendiri pada jendela beroda, 
tetapi ditemani oleh guru sendiri atau wakilnya supaya 
mereka bersikap dengan sopan, dengan hati-hati dan berbi 
cara dengan singkat agar tidak dipenuhi kesimpangsiuran 
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dan, setelah pertemuan singkat ini selesai, hendaklah mereka 
memusatkan diri pada Allah yang Mahabaik dengan 
mengarahkan hati kepadanya. 

89. Hendaklah guru berhati-hati supaya para novis 
melakukan segala sesuatu dengan jujur, bertujuan suci dan 
mempersembahkan kepada Allah seluruh perbuatan mereka 
baik lahir maupun batin. Dengan melakukan demikian jiwa 
mereka akan semakin bertumbuh dan menjadi pengantin 
Kristus T ersaiib yang pantas. 

90. Setiap pagi setelah renungan, hendaklah guru 
mengumpulkan para novis di ruangan novis untuk memeriksa 
secara bergilir renungan yang telah mereka lakukan, dengan 
menyetujui yang baik dan memperbaiki yang salah. Ini 
dilakukan pada hari-hari yang tidak ada Komuni kudus. 

91. Setiap pagi, lima belas menit sebelum Seksta dan 
Nona (ibadat siang), hendaklah mereka melakukan 
pemeriksaan batin atau revisi tentang Regula suci atau ten 
tang renungan ataupun tentang keutamaan, dengan 
menggunakan sebuah buku. 

92. Setiap hari setelah pembacaan rohani umum, 
guru atau wakilnya mengadakan perarakan bersama-sama 
para novis di dalam klausura atau di lorong, sambil men 
doakan rosario suci; lalu, pada waktu yang telah ditentukan, 
semuanya mengunjungi Sakramen Mahakudus dan 
mendoakan doa-doa yang sudah ditentukan. Dan kemudian 
guru akan membawa mereka ke luar untuk menghirup udara 
segar dari beristirahat di tempat terbuka di pelataran biara 
atau di kebun. Apabila cuaca tidak mengizinkan, akan di- 
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ganti denga hiburan lain asal menyangkut hal-hal yang benar, 
berguna dan menggembirakan dan tidak mengendurkan 
semangat religius dan doa. Pada waktu yang tersisa dari 
kewajiban-kewajiban lain, hendaknya mereka menyendiri di 
kamar masing-masing. 

93. Hendaklah guru novis atau wakilnya menolong 
secara khusus para novis yang merasa tertindas oleh 
kemurungan, syak hati, dan godaan-godaan dengan menun 
jukkan kepada mereka wajah cerah, tenang, mendorong 
mereka untuk mengungkapkan rahasia yang menyedihkan 
nya, supaya dapat dibantu secara tepat. Maka para novis 
dalam hal ini dan dalam segala hal lain hendaklah dengan 
rela mentaati gurunya, dan tidak melakukan sesuatu tanpa 
izinnya. Mereka hendaknya menyatakan ilham-ilham dalam 
renungan, godaan-godaan, kekeringan, kebosanan akan 
hidup rohani, seperti juga kekurangan-kekurangan dan 
ketidaksempumaan. Dan hendaklah mereka berwaspada, 
sejauh mereka mencintai Allah dan keselamatan kekal me 
reka di dalamNya, agar jangan pernah melanggar hal ini, 
karena sebagai hukuman akibat kesombongan, kelalaian, 
ketidaktaatan, Tuhan mengurangi· rahrnatNya yang berlimpah 
dan setan akan menganiayanya dengan lebih kuat, sehingga, 
karena tak ada bantuan Ilahi dan manusiawi, panggilan 
kudus mereka akan hilang .. Sebaliknya mereka yang rendah 
hati, taat dan bermatiraga, akan selalu dilirnpahi rahmat dan 
dilindungi oleh Tuhan baik secara langsung maupun melalui 
pembimbing mereka; mereka akan mengalahkan roh jahat 
dan, penuh dengan ketenangan surgawi, kedamaian serta 
kurnia Ilahi, mereka akan mencapai kekudusan yang 
merupakan tujuan Lembaga. 
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94. Akhirnya, hendaklah guru dan wakilnya meng 
ingat bahwa seluruh kebaikan rumah-rumah Allah tergantung 
dari pendidikan yang baik para novis. Tetapi, agar berhasil 
dalam tugas, hendaklah guru dan wakilnya jangan 
mempercayai diri, sebaliknya mempercayakan diri kepada 
Tuhan, yang dariNya melalui renungan dan doa yang giat dan 
terus-menerus, mereka akan memperoleh ilham· dan bantuan 
yang dibutuhkan. 

BAB XVI 

GURU PARA ASPIRAN 

95. Guru para aspiran dipilih seperti guru novis 
dengan umur dan profesi yang sama dan diberikan seorang 
wakil sebagai pembantu. Hendaklah mereka mencamkan 
kepada para aspiran ketakutan suci dan cinta akan Allah, 
nilai keutamaan dan menghindari kesia-siaan duniawi; 
mengajarkan mereka bagaimana cara melakukan renungan, 
bertahan sepanjang hari dalam kehadiran Allah, dan mem 
persembahkan kepadaNya seluruh kegiatan mereka baik lahir 
maupun batin. Hendaknya dia memiliki kecakapan seperti 
guru novis yang telah dibicarakan di atas. 

96. Hendaklah jangan diterima aspiran yang tidak 
mempunyai tujuan untuk mengenakan jubah religius pada 
tempat dan waktunya di dalam biara. Hendaknya mereka 
berasal dari keluarga yang jujur dan berkesusilaan baik serta 
penuh keutamaan; tidak pernah dicemar namanya baik secara 
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adil maupun secara tak adil. Tentang hal-hal itu mereka 
harus membawa surat keterangan. Tidak boleh diterima 
seseorang yang berumur kurang dari dua belas tahun maupun 
yang lebih dari dua puluh lima tahun, kecuali kalau dikenal 
kualitas · sedemikian baik sehingga Superior dan Uskup 
menilai secara lain. 

97. Hendaklah mereka membayar 30 skude setiap 
tahun kepada biara untuk membiayai makanan, tidak terma 
suk baik pakaian maupun obat khusus. Hendaklah membawa 
tempat tidur dan perlengkapan kamar. Pekerjaan tangan 
mereka biasanya diberikan kepada biara, karena pekerjaan 
utama mereka adalah berusaha mencapai keutamaan dan 
bermatiraga agar menjadi pengantin Sang Tersalib yang 
pantas. 

98. Hendaklah mereka berpakaian selayaknya dengan 
warna yang pantas dan seragam yang sesuai dengan peraturan 
Sri Paus Klemens XIV; bukan dari sutera dan bukan model 
yang aneh, dengan topi kecil yang sopan dan seragam, 
dengan pita putih. rambut tidak dikeritingkan sambil 
membuktikan niat untuk segera menanggalkan kesia-siaan 
dan kemegahan duniawi. 

99. Hendaklah mereka menerima Komuni kudus 
setiap hari Minggu dan hari pesta lain secara tidak berturut 
turut; berpuasa pada hari Jurn'at, tetapi diberi makanan 
secukupnya pada siang hari. Setiap hari Sabtu hendaklah 
mereka mengakui kesalahan ekstern di ruangan makan, 
kemudian guru menegur dan menghardiknya dengan halus 
untuk membiasakan mereka pada matiraga dan pada peng 
hayatan semangat religius. 
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100. Para aspiran tidak diperbolehkan berbicara, 
baik dengan ·rubiah berkaul maupun dengan novis, tetapi 
hanya dengan guru, wakil guru dan Superior; dan juga antara 
mereka, pada waktu yang sudah ditentukan. Kepada rubiah 
rnanapun dilarang keras memelihara atau melindungi aspiran, 
walaupun sedaerah atau berkeluarga dekat, tetapi dalam 
segalanya mereka harus bergantung kepada guru dan 
wakilnya. Maka para rubiah lain tidak diperkenankan cam 
pur tangan dalam urusan apapun, dan apabila melanggar isi 
Regula ini yang merupakan pokok utama karena akibat jahat 
yang dapat timbul, hendaklah dihukum dengan keras. 

101. Jumlah para rubiah hendaknya tidak melebihi 
tiga puluh tiga orang termasuk konvers. Jatah untuk para 
rubiah koris tidak melebihi lima ratus skude dan untuk para 
rubiah konvers seratus skude; tetapi biara akan menanggung 
perongkosan yang diperlukan baik pada pengenaan jubah 
maupun pada profesi. 

BAB xvn 

PASTOR PENGAKUAN TETAP 

102. Pastor pengakuan tetap akan dipilih dan di 
sahkan oleh Uskup. 

103. Agar berhasil baik dalam tugasnya, hendaknya 
dia seorang yang berpengetahuan, bijaksana, bersemangat, 
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hidup tak bercela, sederhana, jujur, stabil, berbakti, tekun 
berdoa, terpisah dari · percakapan-percakapan duniawi, 
singkatnya seorang yang dapat dipercayai oleh Uskup dan 
Superior mengenai pemeliharaan dan usaha kasih tentang 
hidup rohani para rubiah. Walaupun untuk hidup rohani itu 
banyak sarana lain yang dipergunakan, seperti pengakuan 
luar biasa, dialog rohani dengan orang-orang rohaniwan dan 
dengan Superior; namun Pastor pengakuan tetap dapat secara 
lebih baik memelihara suara hati para rubiah dalam 
kemurnian, ketulusan dan kedamaian lebih ciari siapapun, 
karena dia adalah seperti malaikat yang kelihatan yang telah 
ditentukan Allah bagi mereka. 

104. Apabila karena alasan yang benar Pastor peng 
akuan tersebut diberhentikan, hendaklah dilakukan dengan 
cara yang sama yaitu atas persetujuan Uskup atau Vicaris 
Jenderal. 

105. Dia akan memperhatikan secara khusus agar 
peraturan dan status biara jangan dikacaukan baik dengan 
ketetapan matiraga luar biasa maupun dengan anjuran dan 
persangkaan. Dan karena para rubiah harus menghormatinya 
secara istimewa, hendaklah dia juga demikian 
memperlakukan mereka dengan hormat, jujur dan tegas 
sambil menganggap mereka seperti pengantin Kristus. 

l 06. Selama Pastor pengakuan luar biasa memberi 
bantuan bagi para rubiah, hendaklah Pastor pengakuan tetap 
tidak boleh datang baik ke biara maupun ke gereja untuk 
merayakan misa atau hal lain. 
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107. Waktu dia kembali untuk menunaikan tugasnya, 
hendaklah jangan suka mengetahui tentang apa yang telah 
dikatakan oleh para rubiah kepada Pastor pengakuan luar 
biasa ataupun apa yang dikatakannya kepada mereka. Dan 
para rubiah hendaklah berhati-hati supaya jangan 
menceritakan kepada Pastor pengakuan tetap apa yang 
dikatakan atau ditanyakan oleh Pastor pengakuan luar biasa 
kepada mereka, kecuali hal-hal yang perlu dan membangun, 
tetapi selalu berbicara dengan baik dan hormat tentang 
p,~layan-pelayan Allah dan tentang ajaran yang didengarkan 
dari 1~ereka. 

108. Bal terakhir yang hendaknya diperhatikan oleh 
Pastor pengakuan tetap yaitu supaya jangan membicarakan 
dalam pengakuan Josa selain hal-hal yang menyangkut Allah 
dan keselamatan jiwa dan biasanya dia akan masuk ke 
tempat pengakuan hanya pagi hari, kecuali kalau diminta 
pada hari-hari istimewa sepanjang tahun atau untuk suatu 
keperluan khusus. 
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BAB xvm 
PASTOR PENGAKUAN LUAR BIASA 

109. Supaya para rubiah Sengsara Yesus memiliki 
suatu pembinaan yang benar menurut Lembaga, akan diten 
tukan oleh Superior Jenderal Kongregasi Pasionis (dan kalau 
sudah disebarluaskan, oleh Pastor Provinsial) seorang 
biarawan yang lebih mampu dari Kongregasi tersebut tiga 
kali setahun dengan jangka waktu satu bulan sekali. yaitu 
sepanjang bulan November, masa Prapaska (pada waktu 
tersebut diadakan retret) dan bulan yang lain yang bertepatan 
dengan novena Pentekosta. Hal ini hendaklah dilakukan atas 
persetujuan Uskup dan tanpa mengurangi haknya untuk 
menentukan sesuka hati dan apabila dianggap layak, Pastor 
pengakuan yang manapun, baik imam projo maupun 
biarawan. 

110. Hendaklah dia jangan membebani mereka 
dengan perbuatan laku tapa dan jangan memberi mereka 
anjuran atau memperbolehkan sesuatu yang berlawanan 
dengan Regula suci dan Konstitusi, ataupun dengan pera 
turan Lembaga. 

111. Bila seorang rubiah ingin mengaku dosa atau 
berbicara dengan seseorang yang dikenal baik dan berkon 
disi baik, Superior akan dengan rela hati mengizinkannya 
tanpa mencari alasan. Tetapi apabila seorang rubiah sering 
menginginkan komperensi itu, lebih-lebih dengan orang yang 
sama, hendaklah dia bertindak · dengan cerdik dan 
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melarangnya supaya kebebasan suci sakramen pengakuan 
jangan diubah menjadi kekacauan pikiran, kemalasan, ke- 
terikatan. ' 

112. Demikian juga apabila seorang penting yang 
terkenal kekudusannya lewat di biara, Superior, bila diminta, 
hendaknya mengizinkan para rubiah untuk berbicara demi 
penghiburan rohani mereka yang lebih besar dan per 
tumbuhan cinta kasih mereka di hadapan Allah yang Maha 
baik. 

BAB X1X 

TUGAS BENDAHARA 

113. Bendahara akan dipilih oleh Superior dan 
Penasihat-penasihatnya. Tugasnya yaitu memelihara barang 
barang meteriil biara, dan melaksanakan dengan setia dan 
gembira jabatan ini sambil meniru kerajinan dan semangat 
Santa Marta, tetapi menghindari sifat terlalu tergesa-gesa dan 
kecemasannya dan melakukan seluruhnya dengan hati tenang 
dan damai. 

114. Sekali-sekali dia membicarakan kepada Supe 
nor segala kebutuhan biara, menerima perintah dan petun 
juknya, dan melaksanakan rencana provisi sesuai dengan 
waktu dan musim, dengan menyimpannya di tempat yang 
cocok dan sering memeriksanyasupaya jangan rusak. 
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115. Dia akan menyediakan segala kebutuhan para 
petugas yang dituntut oleh jabatan mereka dan dua kali 
setahun, bersama Wakil Superior mengunjungi dengan rajin 
tempat kerja mereka untuk membuat laporan kepada Supe 
rior; selain itu dia boleh mengunjunginya setiap kali bila 
dianggapnya wajar. 

116. Akan dicatatnya dengan cermat uang belanja 
yang diberikan kepadanya dan uang yang diperoleh dari hasil 

• • , '1"1 "1 1 1 1 - pekerjaan atau yang uroenxan oren JJWi:i JJCUUClllli:i. 

117. Kepada petugas persediaan makanan akan 
diberikannya segala apa yang dibutuhkan dalam perjamuan 
makan dan seluruhnya diawasi agar berjalan teratur. 

118. Hendaklah dia berusaha dengan cermat agar 
para rubiah tidak berkekurangan dalam pakaian, dan men 
daftarkan semua perabot di setiap tempat kerja, sambil ber 
usaha agar setiap petugas mempunyai daftar khusus semua 
barang yang berkenaan dengan jabatannya dan, pada akhir 
tahun, harus mempertanggungjawabkan segalanya kepada dia 
apabila diadakan kunjungan umum di biara. 

119. Dia akan membagikan pekerjaan-pekerjaan 
kepada para rubiah pada waktu yang tepat dan memperhati 
kan agar rubiah-rubiah konvers yang bertugas di dapur 
melakukan segala sesuatu sebagaimana mestinya dengan 
sangat bersih, 

120. Hendaklah dia mendaftarkan segala sesuatu 
yang dibawa oleh para novis ke biara, dan meminta mereka 
menandatangani, apabila mereka dapat menulis; kalau tidak, 
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akan ditandatangani oleh Superior atau Wakilnya atas nama 
mereka. 

121. Setiap bulan dia akan menunjukkan rekening 
kepada Superior tentang hal-hal yang masuk dan keluar, 
dengan berusaha sedapat mungkin memenuhi kebutuhan para 
rubiah dengan penuh cinta kasih. 

122. Oleh karena tugas tersebut sangat berat, maka 
Superior boleh memberikan kepada Bendahara seorang 
pengganti atau teman untuk mengurangi dan meringankan 
beban; dan rubiah ini hendaknya tunduk kepada Bendahara. 

i i 1 

BAB XX 

PENJAGA PINTU 

123. Karena biara Sengsara Yesus tidak boleh 
memiliki baik terali maupun 1uang tamu, tetapi paling ba 
nyak satu atau dua jendela beroda dekat pintu, maka peme 
liharaan jendela beroda tersebut ditugaskan kepada penjaga 
pintu. Bila, atas persetujuan Superior, seorang rubiah ber 
bicara, seorang dari penjaga pintu menjadi pendengar, su 
paya segala-galanya berjalan baik dan membangun; jika dia 
mendengar percakapan yang tidak patut, dengan segera 
membunyikan lonceng supaya dihentikan. 

124. Penjaga-penjaga pintu akan dipilih oleh Su 
perior dan penasihat-penasihatnya. Mereka harus berhati- 
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hati serta dengan bijaksana dan manis dalam memberi ja 
waban atau pesanan yang masuk dan keluar dari biara, 
sambil mengajak orang-orang agar menanti dengan sabar 
apabila karena suatu alasan tidak dapat dilayani dengan 
segera. 

125. Tidak diperkenankan membuka pintu untuk 
berbicara dan memperlihatkan diri kepada siapa saja, biarpun 
termasuk kdmires4 dekat atau ornng lain yang mempunyai 
kedudukan., status, kondisi manapun. Tetapi boleh dibuka 
hanya untuk memasukkan atau mengeluarkan barang-barang 
yang perlu, dan dalam hal ini kedua penjaga pintu hendaknya 
hadir. Kepada para rubiah hanya diizinkan berbicara di pintu 
dengan ayah atau ibunya satu kali setahun selama setengah 
jam, dengan kehadiran Superior. 

126. Hendaklah mereka memperhatikan segala ba 
rang yang keluar dari biara dan mendaftarkannya bila barang 
barang itu penting. 

127. Mereka akan menyerahkan kepada Superior 
segala surat dan kartu yang datang dan tidak akan mengi 
rimkannya tanpa perintah Superior tersebut. 

128. Apabila seseorang memberikan derma kepada 
biara, hendaklah mereka memberitahukannya kepada Supe 
rior supaya semua berdoa untuk si penderma. 

129. Hendaklah jangan membiarkan kunci-kunci di 
pintu; dan setiap sore mereka menyerahkannya kepada Su 
perior. 
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130. Jangan menyampaikan pesan ataupun barang 
barang, baik dari orang luar kepada para rubiah maupury dari 
para rubiah kepada orang luar, tanpa perintah Superior. 

131. Hendaklah jangan melakukan percakapan 
panjang dengan orang-orang yang datang ke pintu, dan 
jangan ingin mengetahui hal-hal lain tetapi cukup yang perlu 
Saja. 

132. Tidak diperkenankan membuka percakapan 
tanpa kehadiran teman lain, tetapi hanya menjawab yang 
perlu saja. Hendaklah penjaga-penjaga pintu mengingat 
bahwa jika mereka tidak mencintai keheningan suci dan 
tidak mematikan sifat ingin tahu, mereka akan kehilangan 
dalam satu hari apa yang telah mereka peroleh bertahun 
tahun. Mereka hendaknya memelihara keheningan suci, 
sambil memupuknya melalui pengarahan budi secara terus 
menerus kepada ~AJlaJ1, dan berkeinginan suci dan manis 
dengan sering menempatkan hati dalam ketenangan. 
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BAB XXI 

PETUGAS SAKRISTI 

133. Petugas sakristi akan mempunyai teman, dan 
akan memelihara serta memperhatikan segala alat gereja dan 
kapel. Dia akan menjaga kebersihan, kerapihan, keteraturan 
perkakas dan perabot yang digunakan dalam pelayanan Ilahi; 
menghiasi kapel dan menyiapkan pakaian-pakaian misa 
menurut masa liturgis, sambil mengingat bahwa Tuhan kita 
selalu mencintai kebersihan dan kerapihan. 

134. Dia hendaknya memberitahukan Superior jika 
seorang Pastor datang untuk merayakan misa, dan mena 
nyakan Pastor tersebut, terutama jika seorang asing, apak.ah 
ada surat izin dari Uskup. 

135. Di sakristi, dia jangan membicarakan berma 
cam-macam masalah, serta jangan membiarkan yang lain 
berbuat demikian, tetapi, apabila hal itu terjadi, hendak.lah 
menyuruh orang itu keluar. Dia akan membunyikan. lonceng 
untuk semua perayaan Ibadat Harian, misa, Angelus dll. 
Akan memberitahukan tentang hari pengakuan dan komuni 
luarbiasa. 

136. Hendaklah dia jangan berbicara dengan Pastor 
pengakuan, Pastor pembantu, Klerus, kecuali hal-hal yang 
diperlukan. Dan hendaklah dihayati dengan cermat apa yang 
telah ditetapkan pada Bab IV, yaitu tidak boleh mengadakan 
minuman bersama, menyuguhkan coklat atau yang lain, baik 

59 



kepada Pastor yang merayakan misa maupun kepada orang 
orang lain. 

BAB XXII 

TUGAS-TUGAS LAIN 

137. Superior dengan bantuan Wakil dan penasihat 
penasihat akan memberikan tugas yang lain, menurut 
kemampuan masing-masing. 

138. Mereka yang akan diberi tugas hendaklah 
jangan mengeluh dan jangan membenarkan diri, tetapi de 
ngan rendah hati menundukkan kepala sambil insyaf akan 
kehendak suci Allah dalam ketaatan itu. 

139. Tugas itu akan berlangsung selama masa ja 
batan Superior, yaitu tiga tahun, atau sesuai dengan peni 
laiannya. 

140. Setiap rubiah hendaklah berusaha menjalankan 
tugasnya sesempuma mungkin, dan hendaknya mengingat 
bahwa kekudusan berada dalam melaksanakan kehendak 
Allah seperti dan sejauh Dia inginkan. 
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BAB XXIlI 

GURU KATEKESE DAN RETRET 

141. Guru katekese setiap hari Kamis, hari pesta dan 
sepanjang masa Prapaska, sesudah Ibadat Sore, selama kira 
kira 45 menit, mengajarkan katekese karangan Bellarminus, 
atau pengarang lain yang telah disahkan oleh Uskup, kepada 
gadis-gadis yang berusia tujuh tahun ke atas, di ruangan 
yang sudah ditentukan di luar klausura. 

142. Katekese tersebut akan dibuka dengan lagu 
Veni Creator Spiritus (Datanglah Roh Pencipta), dan ditu 
tup denganAgimus Tibi gratias (Kami bersyukur kepadaMu) 
dan litani Santa Maria Tersuci. 

143. Hal utama yang harus diperhatikannya yaitu 
mengajarkan dengan baik kepada para gadis yang hendak 
menerima komuni pertama, bukan hanya hal-hal penting 
menyangkut iman suci tetapi juga cara-cara praktis dalam 
mempersiapkan diri menerima Komuni kudus dan dalam 
ucapan syukur sesudahnya. Dengan cara khusus dan mudah 
hendaknya dia mengajarkan juga jalan melakukan renungan 
suci, terutama akan sengsara tersuci Yesus Kristus, yang 
merupakan tujuan pokok Lembaga. Maka hendaknya dia 
menganjurkan dengan semangat kebaktian itu, dan pada 
akhir katekese menyuruh mereka melakukan renungan ter 
sebut selama 15 menit, di bawah bimbingannya. 

144. Seandainya ada wanita awam yang ingin meng 
ikuti retret dan telah memperoleh .izin tertulis dari Uskup, 

61 



--- . ·~ 

para rubiah boleh menerimanya di biara dan me 
nempatkannya di kamar khusus di dalam l<lausura. Hal itu 
dapat · dilakukan bila hadir Pastor pengakuan luar biasa 
supaya di bawah bimbingannya mereka dapat menjalankan 
retret. Sepanjang waktu itu hendaknya mereka· memusatkan 
diri, menyendiri di kamar dengan melakukan karya kebaktian 
yang telah ditentukan Pastor pengakuan. Tidak 
diperbolehkan berbicara, selain dengan rubiah yang telah 
ditugaskan Superior untuk membantu mereka; dan mereka 
akan membayar makanan. 

BAB XXIV 

KARYAKEBAKTIANDIBIARA 

145. Setelah lima jam beristirahat pada malam hari, 
para rubiah bangun untuk mendoakan Ibadat malam di kapel. 
Mereka mendaraskan, baik Ibadat malam maupun Ibadat 
harian yang lain, dengan nada khidmat, dan berhenti pada 
setiap tanda bintang dan pada akhir setiap bait, supaya sabda 
Ilahi yang diucapkan dengan mulut ditemani dengan budi 
dan hati, sambil memperhatikan arti atau kehadiran Allah 
ataupun sengsara Yesus Kristus. 

146. Sebelum ibadat malam dimulai, dan pada per 
mulaan setiap bagian Ibadat Harian, sambil berlutut dengan 
wajah rendah dan dengan khidmat akan diucapkan: "Semoga 
dalam nama Yesus bertekuklah setiap lutut di Surga tinggi, 
di bumi dan di bawah bumi dan setiap lidah mengakui 
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untuk kemuliaan Allah Bapa, Tuhanlah Yesus Kristus" 
menurut kebiasaan Para biarawan Pasionis. 

147. Sebagai tanda kerendahan hati dan kehormatan, 
semua madah, kidung dan lagu singkat akan didaraskan 
sambil berdiri; yang lainnya diucapkan sambil duduk dengan 
sopan sesuai dengan peraturan umum. 

148. Pada hari-hari yang sudah ditentukan, setelah 
ibadat malam, akan diadakan pencambukan diri dan disusuli 
renungan selama 30 menit; lalu, pada musim dingin, mereka 
akan pergi memanaskan diri bersama-sama tetapi selalu 
dalam keheningan sambil mengucapkan Kidung "Pujilah 
Tuhan segala karya Tuhan". Kemudian mereka pergi tidur 
sampai waktu Prima (ibadat pada pagi). 

149. Bila seorang rubiah diilhami untuk meneruskan 
renungan, hendaknya minta izin Superior, yang, · karena 
mengenal status rubiah serta anugerah.nya dalam renungan, 
dengan murah hati menyetujuinya. 

150. Setelah dua setengah jam beristirahat, para 
rubiah akan bangun untuk mendoakan waktu Prima (ibadat 
pada pagi) · dan, sesudahnya, akan melakukan renungan 
selama , satu jam penuh yang tidak pernah dilalaikan. 
Kemudian akan rnendaraskan waktu Tertia (Ibadat siang). 

151. Pada waktu ini Pastor pengakuan hadir untuk 
mendengarkan pengakuan dan setelah selesai, mengenakan 
pakaian suci dan memberikan Komuni kudus kepada para 
rubiah, kemudian langsung merayakan misa kudus. Sepan 
jang waktu itu mereka dengan penuh semangat bersyukur 
kepada Yesus Ekaristi, karena itulah waktu yang sangat tepat 
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untuk menerima anugerah besar dan mengarahkan diri 
kepada kekudusan yang bersifat pahlawan. 

152. Pada waktu yang sudah ditentukan, para rubiah 
akan mendaraskan waktu Seksta dan Nona (Ibadat siang), 
kemudian makan siang yang selalu dilakukan satu jam 
sebelum tengah hari, 

153. Keluar dari ruangan makan (ini dilakukan juga 
sesudah makan malam), para rubiah mengunjungi Sakramen 
mahakudus lalu berekreasi, dan sesudahnya, waktu musim 
panas, mereka beristirahat sedikit. 

154. Pada waktu yang telah ditentukan; 'hlcan di 
adakan Ibadat sore, sesudahnya diadakan bagaart rohani 
bersama selama seperempat jam. Kemudian para rubiah akan 
pergi ke tempat tugas masing-masing. 

155. Pada waktu yang sudah ditentukan dalam 
Statuta akan diadakan Ibadat penutup, kemudian semuanya 
melakukan renungan selama satu jam, sesudahnya makan 
malam, lalu berekreasi dan kemudian mereka mendoakan 
satu dari ketiga bagian rosario di kapel, akhirnya, setelah 
direciki dengan air suci oleh Superior, mereka pergi tidur. 

156. Karena udara biara pertama tidak begitu sem 
purna, maka dari tanggal satu Juni sampai satu Oktober 
mereka akan mendoakan Ibadat malam (Ibadat bacaan) pada 
sore hari sebelum renungan menurut waktu yang telah di 
tentukan dalam Statuta karya kebaktian. Selama empat bulan 
ini para rubiah bangun setelah tujuh jam beristirahat supaya 
mereka dapat memelihara pancaindra dan siap untuk 
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renungan suci serta tidak terganggu kesehatan yang sangat 
perlu untuk pelaksanaan Regula. Dari tanggal satu Oktober 
dan selanjutnya mereka bangun setelah lima jam beristirahat, 
seperti yang telah dibicarakan di atas. Bila Penyelenggaraan 
Ilahi menghendaki agar didirikan biara-biara lain di daerah 
yang bercuaca baik, hendaknya mereka selalu bangun pada 
malam hari sepanjang tahun setelah lima jam beristirahat. 

BAB XXV 

KEGIATAN PARA RUBIAH KONVERS 

157. Para rubiah konvers juga akan pergi ke kapel, 
dan sementara para rubiah koris mendaraskan Ibadat malam 
(Ibadat bacaan), mereka akan mengucapkan doa Tuhan yang 
terdiri dari 33 Bapa Kami untuk mengenangkan hidup, 
sengsara dan wafatNya. Pada waktu Prima (Ibadat pagi), 
mereka mendoakan 7 kali Bapa kami dan Salam Maria 
sebagai kenangan akan kesusahan, kepayahan dan keringat 
yang diderita Yesus untuk kita. Pada waktu Tertia (Ibadat 
siang sebelum tengah hari), mereka mendoakan 5 kali Bapa 
kami dan Salam Maria sebagai kenangan akan penderaan 
Nya. Pada waktu seksta (Ibadat siang tengah hari), men 
doakan 3 kali Bapa kami dan Salam Maria sebagai kenangan 
akan pengenaan mahkota duri dan akan penghinaan 
penghinaan lain dari orang-orang yang keji itu. Pada waktu 
Nona (Ibadat siang sesudah tengah hari), mereka mendoakan 
3 kali Bapa kami dan Salam Maria sebagai kenangan akan 
penyaliban, sakratmaut dan wafatNya. Pada waktu vesperae 
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(Ibadat sore) mereka mendoakan tiga kali Bapa kami dan 
Salam Maria untuk ikut serta dalam penderitaan Bunda 
Maria tersuci. Pada Completorium (Ibadat penutup), 
mendoakan 5 kali Bapa kami dan Salam Maria untuk 
mengenangkan dan menghormati kelima luka tersuci Yesus 
Kristus. 

158. Pada. siang dan malam hari para rubipi k~ris 
dan konvers tanpa pengecualian 'melakukan renungap ~uci. 

159,,Sesudah pengakuan suci, semua hari pesta para 
rubiah konvers . akan menerima Roti para Malaikat, seperti 
juga pada hari Jum'at. Sepanjang masa Prapaska dari Adven. 
mereka akan menerimaNya juga pada hari Rabu, apabila 
Superior tidak mengambil kebijaksanaan lain. 

160. Hendaklah mereka melakukan dengan cermat 
tugas-tugas mereka, memikul beban dengan gembira, mela 
kukan kewajiban dengan mengutamakannya lebih dari 
keinginan rohani mereka, karena mereka akan memperoleh 
pahala yang lebih banyak dengan melakukan kehendak Allah 
yang diekspresikan melalui Superior dari pada kehendak 
sendiri walaupun dalam hal-hal yang sebenarnya sangat suci. 
Hendaknya mereka saling mencintai dengan sepenuh hati 
sambil memikul beban satu sama lain dengan saling 
membantu supaya tidak menjadi rekan dengan mulut saja, 
tetapi dengan hati dan perbuatan. Hendaklah mereka 
menghindari persaingan, perselisihan dan perbantahan, 
menghormati para rubiah koris yang ditempatkan Allah lebih 
tinggi dari mereka, dan khususnya Superior dan Pastor 
pengakuan. Hendaknya mereka mencintai kemiskinan, 
memelihara barang-barang milik biara dengan sangat rajin 
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bagaikan yang diserahkan Allah kepada mereka dan yang 
akan dipertanggungjawabkan kepadaNya pada pengadilan 
terakhir. Hendaklah mereka selalu memandang Tuhan de 
ngan mata jiwa mereka dan mempersembahkan kepadaNya 
segala perbuatan baik intern maupun ekstern; maka dengan 
cara ini mereka akan memenuhi segala kewajiban dengan 
sempurna. 

161. Pertama-tama hendaklah mereka berusaha agar 
jangan melepaskan renungan suci karena kelalaian · mereka; 
tetapi apabila dituntut oleh keperluan, hendaklah mereka 
berunding dengan Superior. 

162. Setiap minggu seorang rubiah keris membantu 
di dapur dan mengawasi tugas para rubiah konvers. Hen 
daklah seorang guru, dari rubiah koris, mengajarkan mereka 
katekese kristiani dan Regula suci, serta memberitahukan 
kekurangan dan menasihati mereka dengan cinta kasih. 

163. Mereka yang tidak bisa membaca tidak usah 
belajar tetapi hendaklah tetap senang dalam kerendahan hati 
yang suci, dan mempelajari buku suci sang Tersalib yang 
tertulis di dalam dan di luar; dan hal yang sama berlaku 
tentang menulis. Hendaknya mereka berusaha sungguh 
sungguh dalam kerendahan hati dan kesederhanaan dengan 
mengutamakan cinta kasih lebih dari pada pengetahuan, dan 
bergiat dengan sangat untuk sering memelihara hati dalam 
ketenangan. 
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BAB XXVI 

.PUASA 

164. Selain berpuasa. sdpanjang masa Prapaska dan 
Adven suci, para rubiah Sengsara Yesus hendaklah berpuasa 
juga tiga kali seminggu, yaitu hari· Rabu, Jum'at dan Sabtu 
sepanjang waktu. 

165. Pada,hariRabu dan SabtuIkecuali masa Adven 
dan Prapaska dan puasa lainyang ditentukan oleh Gereja 
suci) bila dirayakan sebuah pesta yang diwajibkan, seperti 
juga pesta-pesta Bunda Maria · tersuci, biarpun tidak 
diwajibkan, hendaklah mereka dibebaskan dari puasa. Akan 
dibebaskan juga dari puasa pada pesta bertobatnya Santo 
Paulus, peringatan kedua Takhta Santo Petrus, pesta Salib 
suci, pesta Santa Maria Magdalena. 

166. Pada hari Jum'at, sebagai kenangan akan seng 
sara Yesus Kristus, mereka harus selalu berpuasa, kecuali 
pada pesta-hari raya berikut ini: Pesta Natal suci, pesta Tiga 
Raja, Kelahiran Bunda Maria tersuci dan pesta Maria 
diangkat ke surga, pesta semua orang kudus, pesta santo 
pelindung biara. Pada hari pesta-pesta lain yang jatuh pada 
hari Jum'at makan siang hendaklah bagaikan hari pesta tetapi 
makan malam bagaikan hari puasa. 

167. Pada hari Minggu, Senin, Selasa dan Kamis, 
sambil memperhatikan kelemahan mereka sebagai wanita, 
para rubiah diperkenankan makan daging sejak hari raya 
Paska sampai hari pesta Salib suci pada bulan September. 
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168. Di luar keempat hari dan masa tersebut, pada 
hari-hari lain sepanjang tahun mereka tidak diperbolehkan 
makan daging tetapi, pada hari-hari tidak berpuasa, paling 
banyak, telur dan makanan yang mengandung susu 

169. Pada tiga hari puasa keras, sore hari hendaknya 
diberikan satu hal saja sebagai makanan, yaitu sayur mentah, 
ataupun sedikit buah-buahan, atau sedikit ikan sardin atau 
semiripnya. Tiga hari lain dalam seminggu hendaknya 
diberikan kepada mereka sepiring panas, dan sepiring sedang 
biasanya dari telur atau ikan. 

170. Siang hari (kecuali hari Jum'at) kepada para 
rubiah akan diberikan sup yang terbuat dari tepung gandum 
atau nasi, atau dari sayur-sayuran, kacang-kacangan sedapat 
mungkin, dan dua piring yang sedang, menurut perbedaan 
waktu yang telah dibicarakan di atas yaitu pada masa dan 
keempat hari yang diperkenankan makan daging, akan makan 
daging; dan di luar waktu tersebut dan pada hari yang tidak 
berpuasa akan makan telur, atau ikan dan sejenisnya. 
Terserah pada kebebasan Superior untuk memberikan buah 
buahan pada hari raya, dan pada kesempatan pengenaan 
jubah atau profesi boleh menambah satu piring yang lain. 
Tetapi pada hari Jum'at, jika bukan pesta, sepanjang tahun, 
hendaklah dihidangkan hanya sup dengan sedikit sayur tanpa 
piring lain dan buah-buahan. 

171. Hendaklah Superior memperhatikan agar ma 
kanan disiapkan dengan penuh cinta kasih, dan dalam ke 
adaan bersih, supaya jangan memualkan dan menyebabkan 
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perut sakit. Roti dan anggur diberikan menurut kebutuhan 
setiap orang. 

172. Tak sekalipun keheningan di ruangan makan 
didispensasikan baik pada kesempatan hari raya atau 
pengenaan pakaian atau profesi, tetapi selalu diadakan 
bacaan rohani dari sebuah buku yang baik, terutama riwayat 
hidup orang kudus; para rubiah hendaknya memperhatikan 
santapan jiwa yang terkandung dalam bacaan rohani dan 
kehadiran Allah lebih dari pada santapan tubuh supaya 
jangan membiarkan jiwa mereka dalam kelaparan sedangkan 
tubuh dalam kekenyangan. 

173. Mesk.ipun pelanggaran puasa tersebut tidak 
mengakibatkan dosa (kecuali yang diwajibkan Gereja), tetapi 
harus dilaksanakan samasekali; maka, walaupun Superior 
boleh dan harus mendispensasikan seorang rubiah karena 
alasan yang tepat dari puasa Regula, tetapi dia tidak pernah 
boleh mendispensasikan seluruh komunitas kecuali jika ada 
alasan untuk memberi dispensasi dari puasa yang diwajibkan 
Gereja. Hendaklah mereka mengingat bahwa puasa itu selalu 
menumbuhkan kekudusan yang besar, dan sebaliknya 
kerakusan selalu menimbulkan kemalangan yang berat. 

70 



BAB xxvn 
REKREASI 

174. Setiap hari sesudah makan siang dan makan 
malam akan dilakukan rekreasi. Sepanjang waktu tersebut, 
para rubiah dengan sopan dapat bergembira dan bersukaria, 
bijaksana, lemah lembut, suka diajak, ramah tamah, manis, 
baik budi bahasanya, sambil menghindarkan lelucon yang 
tidak wajar; jangan saling menyinggung dengan kata-kata 
yang pedih atau congkak; jangan mengumpat negara-negara, 
propinsi-propinsi, kondisi keluarga, agama, martabat ge 
rejawi dan awam; hendaklah menghindari perbantahan, 
percekcokan, perkelahian, singkatnya segala sesuatu yang 
dapat mengganggu cinta kasih persaudaraan dan kesatuan, 
karena ini merupakan tujuan utama rekreasi religius. 

175. Dari tanggal satu Maret sampai pertengahan 
Oktober rekreasi sesudah makan siang lamanya satu jam; 
sore, sesudah makan malam, setengah jam. Dari pertengahan 
Oktober sampai bulan Maret rekreasi siang lamanya setengah 
jam dan sore satu jam, kecuali yang memimpin berpenilaian 
lain, karena tergantung dari kebebasannya menentukan 
lamanya rekreasi yaitu tiga perempat jam pada rekreasi siang 
dan tiga perempat jam pada sore hari. Pada hari-hari pesta 
setiap tahun dan pada pestaRegula, rekreasi siang dan sore 
berlangsung satu jam, demikian juga pada musim panas. 

176. Rekreasi tersebut hendaklah dilakukan secara 
bersama antara rubiah koris dan konvers tanpa pengecualian, 
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asal sudah selesai masa novisiat yaitu lima tahun sesudah 
profesi, karena kalau tidak, mereka akan melakukannya di 
ruangan novisiat yaitu para novis dan yunioris dengan guru 
dan wakil guru novis, para aspiran dengan guru dan wakil 
guru aspiran. 

177. Para rubiah konvers mengambil bagian pada 
rekreasi sesudah tugas mereka di dapur dan di ruangan 
makan selesai, bukan sebelumnya. 

178. Sesudah rekreasi siang pada musim panas 
diberikan waktu untuk beristirahat di kamar selama satu 
setengah jam. 

179. Setiap hari Minggu dan hari pesta Kongregasi 
sesudah Ibadat sore dan kunjungan Sakramen Mahakudus, 
mereka akan ke kebun untuk berekreasi, dan apabila cuaca 
tidak mengizinkan, mereka akan melakukannya di ruangan 
rekreasi untuk menyegarkan jiwa dan berakhir sampai 
completorium (Ibadat penutup) atau tergantung dari kebi 
jaksanaan Superior. Sepanjang waktu itu mereka dilarang 
untuk melakukan permainan apa saja atau perbuatan lain dan 
percakapan duniawi yang menyebabkan kesimpangsiuran 
pikiran; tetapi hendaknya mereka membicarakan hanya hal 
hal yang penting dan yang dapat mengobarkan cinta akan 
Allah, karena waktu rekreasi diperkenankan bagi para rubiah 
bukan untuk hal lain dan bukan untuk memboroskan jiwa 
melainkan untuk menyegarkannya. Untuk itu pada setiap 
rekreasi hendaknya seorang rubiah yang lebih tua sekali 
sekali mengingatkan kehadiran Allah dan bila lonceng 
dibunyikan semuanya mengucapkan doa Salam Maria. 
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180. Untuk lebih menguduskan hari-hari pesta, 
waktu yang tersisa bagi para rubiah dari kegiatan umum dan 
khusus, hendaknya dipergunakan sungguh-sungguh untuk 
membaca buku-buku rohani atau melakukan karya keuta 
maan. Hendaklah mereka menghindari pengangguran, tetapi 
mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah. 

181. Di biara, mereka tidak boleh memiliki, baik 
burung maupun anjing dan binatang-binatang lain untuk 
mengisi waktu, agar hati mereka tidak terbagi. kepada 
makhluk yang tak berbudi itu, tetapi seluruhnya bagi Peng 
antin mereka dan sang Cinta yang Tersalib. Dan apabila 
mereka memiliki kucing karena dibutuhkan, hendaknya dia 
dikebiri. 

BAB xxvm 
PEMBAGIAN TUGAS OLEH SUPERIOR 

PADA SORE HARI DAN ISTIRAHAT MALAM 

182. Setiap sore sebelum pergi ke kapel untuk ber 
doa rosario. Sunerior akan membasi tuzas kenada nam 

" .i. '-' V i i 

rubiah supaya semuanya berjalan teratur dan lancar. Selan- 
jutnya hendaklah dia menganjurkan para rubiah untuk 
mencintai Allah dan sesama dan untuk melaksanakan Regula 
suci; dan selama Superior berbicara, para rubiah pada waktu 
yang singkat ini semuanya berlutut, kemudian dia memberi 
pemberkatan keibuannya dalam nama Allah dan Perawan 
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Maria tak bernoda, sambil berkata: "Semoga Bunda Maria 
dengan PutraNya memberkati kita". 

183. Setelah menerima pemberkatan, semuanya 
menuju ke kapel untuk bersama-sama mendoakan bagian 
ketiga doa rosario dan doa-doa biasa lainnya. Setelah selesai, 
diadakan pemeriksaan batin secara singkat, lalu diucapkan 
doa tobat; sesudahnya mereka mengucapkan antifon Tota 
pulcra es Maria dll. dan antifon Santo Mikael Princeps 
gloriosissime dll dengan doanya masing-masing. Akhirnya 
Superior memberkati para rubiah dengan air suci sambil 
berkata: Recikilah aku dll., atau Aku melihat air dll. selama 
masa Paska. Setelah menerima dengan hormat yang 
mendalam pemberkatan itu, para rubiah menyembah Sak 
ramen Mahakudus dan, setelah diberikan tanda keheningan 
dengan membunyikan lonceng, mereka akan . ke kamar 
masing-masing untuk tidur. 

'I! 

184. Waktu tidur, para rubiah tidak boleh me 
nanggalkan baju dalam, tetapi mengenakannya; hendaklah 
mereka beristirahat dengan sopan sambil perpikir bahwa 
mereka sedang dalam kehadiran Allah dan Malaekat pelin 
dung. Pintu kamar tidak boleh dikunci, agar Superior dapat 
masuk sesukanya. 

185. Waktu berbaring di tempat tidur, jangan 
membiarkan masuk segala pikiran sia-sia dan kejadian 
kejadian yang menyebabkan tak dapat tidur, karena setan 
menggunakannya sebagai jerat supaya pada waktu doa me 
reka tidak dapat bermeditasi dan mendaraskan pujian Ilahi 
dengan pikiran yang bebas. Maka hendaklah mereka mohon 
kepada Tuhan agar diberikan istirahat secukupnya dan 
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apabila rasa kantuk hilang, hendaknya mereka mengusir 
setan dengan air berkat dan membuat tanda salib yang 
membawa keselamatan sambil memohon pertolongan ma 
laekat pelindung mereka dan Santa Perawan Maria. 

BAB XXIX 

KEHENINGAN 

186. Sesudah mendoakan rosario suci pada sore hari, 
seperti yang telah dibicarakan, keheningan akan dimulai 
dengan membunyikan lonceng. Keheningan itu berlangsung 
sampai waktu Tertia (Ibadat siang) pada hari berikutnya; dan 
setelah rekreasi siang keheningan dimulai lagi sampai selesai 
Ibadat sore. Sepanjang keheningan total tersebut, tak 
seorangpun diperkenankan berbicara dan, apabila dituntut 
oleh keperluan yang mendadak, hendaklah berbicara dengan 
suara rendah; dan jika, diluar waktu keheningan total ini, 
perlu dipanggil seorang rubiah, hendaklah dibunyikan 
lonceng atau dicari dengan selayaknya tanpa keributan. 

187. Tak seorang pun di luar Superior atau Wakilnva 
diperkenankan masuk k~ kamar rubiah iain untuk berbic~a. 
Guru novis dan wakilnya diperkenankan masuk hanya ke 
kamar para novis; dan guru aspiran dan wakilnya ke kamar 
para aspiran untuk membicarakan hal-hal yang penting tetapi 
dengan pintu kamar setengah terbuka. 
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188. Semua diperkenankan mengunjungi rubiah yang 
sakit, tetapi jangan melakukan obrolan yang tak berguna, dan 
tidak diperkenankan masuk apabila banyak rubiah lain ada 
di dalamnya. 

189. Bagi yang memperoleh izin untuk masuk ke 
kamar rubiah lain karena alasan mendadak, tidak diperke 
nankan masuk sebelum pintu diketuk dan mendapat jawaban 
dari rubiah yang ada dalam kamar. Dan waktu mereka 
berbicara, hendaklah membiarkan pintu setengah terbuka. 

190. Di dapur, di kebun dan di tempat-tempat lain di 
mana komunitas berkarya, hendaklah dibicarakan hal-hal 
yang perlu dengan suara rendah dan halus. Tetapi di kapel, 
di gang tidur dan di ruangan makan akan dipelihara kehe 
ningan total. 

191. Hendaklah mereka mengingat bahwa kehe 
ningan adalah kunci emas yang melindungi harta benda Ilahi 
keutamaan suci dan, menurut apa yang diajarkan oleh Kitab 
Suci dan pujangga-pujangga Gereja, seorang yang suka 
mengobrol tidak akan menjadi kudus dan pendoa. Maka 
mereka hendaknya sangat mencintai keheningan yang 
merupakan pelindung Lembaga hidup bakti seperti yang 
dikatakan oleh Santo Bemardus · 

1, j 
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BAB XXX 

RENUNGAN 

192. Renungan hendaknya diadakan terutama me 
nyangkut kesempurnaan-kesempurnaan Allah, dan 
khususnya tentang Misteri hidup, sengsara, dan wafat Yesus 
Kristus Tuhan kita yang adalah asal mula segala 
pertumbuhan kesempurnaan dan kekudusan. Hendaknya para 
rubiah berusaha untuk bertumbuh dalam cinta akan Allah 
dengan iman yang hidup, aktif, teguh, sambil mengikuti 
langkah Pengantin mereka dan menemaniNya sebagai 
pengantin-pengantin yang pantas, serta menghindarkan 
kebiasaan-kebiasaan buruk dan melakukan segala keuta 
maan. 

193. Hendaknya mereka menjadi penyembah isti 
mewa Sakramen Ilahi Mahasuci yang merupakan santapan 
burung elang yaitu santapan termulia bagi jiwa-jiwa. Hen 
daknya mereka sering mengadakan kunjungan sambil ber 
syukur kepadaNya atas harta kekayaan yang dikurniakanNya 
kepada kita. Untuk tujuan itu hendaknya mereka sering 
melidmlrnn Komuni rohani yang melaluinya mereka akan 
diubah dalam Tuhan dengan cinta kasih yang menyala. 

194. Hendaklah mereka berlaku seperti hamba dan 
putri yang setia terhadap Bunda Maria yang tak bernoda, 
meminta pertolongannya dalam setiap kebutuhan jiwa dan 
raga, baik secara pribadi maupun secara bersama. Setiap hari 
hendaknya mereka hadir secara rohani di Gunung Kalvari, 
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memandang dan mengambil bagian dalam penderitaannya 
yang begitu besar karena sengsara· dan wafat Putranya, 
dengan, berusaha mendorong orang lain dengan cara .yang 
baik melalui perkataan dan perbuatan untuk melaksanakan 
kebaktian, ibadat, belaskasihan akan penderitaannya. 

BAB XXXI 

KOMUNI KUDUS 

195. Para rubiah koris akan menerima Sakramen 
Mahakudus tiga kali seminggu, yaitu hari Minggu, Rabu dan 
Jum'at, dan semua hari pesta sepanjang tahun. Para rubiah 
konvers, seperti yang telah dibicarakan, akan menerima 
Sakramen Mahakudus pada hari Minggu dan Jum'at dan 
semua hari pesta; tetapi pada masa Prapaska dan Adven juga 
diperbolehkan pada hari Rabu asal Pastor pengakuan atau 
Superior tidak berpendapat lain. 

196. Hendaklah semua berusaha sedapat mungkin 
menerima Roti para rnalaekat ini dengan hati yang sangat 
murni dan suci dan menyiapkan diri sebelumnya dengan 
renungan yang pantas, dengan perbuatan keutamaan yang 
sangat hangat, khususnya dengan doa iman, cinta kasih dan 
kerendahan hati dll., sambil memikirkan bahwa Santapan 
surgawi itu berhasil menurut kebaktian jiwa. Dan setelah 
menerimaNya, hendaknya mereka menyerupai para serafin 
dalam semangat yang bernyala-nyala sambil mengucap 
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syukur atas karunia yang begitu besar karena kebaikanNya 
yang tak terhingga. 

... 197. Kepada rubiah yang sakit, hendaknya diberikan 
Komurii kudus setiap minggu, supaya jangan berkekurangan 
Santapan Ilahi yang secukupnya, yang menganugerahkan 
kesehatan bukan hanya untuk jiwa melainkan juga untuk 
tubuh bila diperlukan. 

198. Jendela untuk menerima Komuni kudus hen 
daklah selalu dikunci, dan tidak dapat dibuka tanpa kunci 
yang dipegang oleh Superior, dan diberikan hanya kepada 
petugas sakristi bila perlu, yang dengan rajin dan segera akan 
mengembalikannya kepada Superior. 

BAB XXXII 

PEMBAHARUAN KAUL 

199. Walaupun para rubiah Sengsara Yesus dapat 
dan harus secara mantap dan terpuji memperbaharui kaul 
setiap hari bahkan sering kali, terutama waktu renungan dan 
Komuni kudus, namun mereka akan melakukan pembaharuan 
tersebut secara bersama sekali setahun dengan persiapan 
yang wajar dan devosi pada hari pesta Maria dipersembahkan 
dalam bait Allah, sambil mempersiapkan diri dengan 
menjalankan retret selama tiga hari. 
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BAB xxxm 
KAPITEL HARI JUM'AT 

200. Setiap hari Jurn'at sesudah Ibadat sore, para 
rubiah tanpa pengecualian, asal tidak ada alasan yang sangat 
penting dan bukan hari pesta, mengadakan Kapitel dan 
sesudah didaraskan Mazmur Kiranya Allah mengasihani 
kita dan madah Veni Creator Spiritus (Datanglah Roh 
Pencipta) dengan doanya, mereka mengakui kesalahan. 
Pertama-tama, para novis dan apabila mereka banyak cukup 
seorang atas nama semua; kedua, para rubiah konvers dan 
terakhir para rubiah koris, berturut-turut, dimulai dari yang 
paling muda menurut profesi. Superior akan mengoreksi 
mereka satu per satu sesuai dengan kekurangan, kemudian 
memberikan laku tapa yang bermanfaat. 

201. Setelah para rubiah selesai mengakui kesalahan, 
Superior, yang diterangi oleh Allah atau oleh rubiah-rubiah 
lebih tua, akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan 
dengan peraturan rumah, dan boleh membawa daftar barang 
barang yang dianggap perlu untuk diatur. 

202. Sesudah itu, Superior menyampaikan sepatah 
kata kepada para rubiah, khususnya untuk menumbuhkan 
nyala cinta kasih mereka akan Allah, mengobarkan semangat 
mereka akan keutamaan, dan pelaksanaan kewajiban mereka 
secara lebih cermat dan teliti. Sebagai penutup mereka 
mendoakan Bapa kami dan Salam Maria untuk para 
penderma yang masih hidup, sambil mengucapkan: Marilah 
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kita berdoa untuk para penderma kita dll.; lalu mereka 
mendoakan arwah para penderma, dan yang berhubungan 
darah atau semenda dengan Mazmur Dari jurang yang 
dalam dan dengan doa-doa yang sesuai. 

203. Karena Kristus sebagai pemimpin hadir pada 
setiap pertemuan yang dilakukan atas nama.Nya, maka para 
rubiah hendaklah menyalakan iman, dan mendengarkan 
dengan hormat apa yang dikatakan dan diperintah oleh 
Superior demi kebaikan rohani mereka. Hendaklah mereka 
mendengarkan petuahnya seolah-olah dari mulut Kristus 
yang hadir di antara mereka pada kesempatan itu. 

204. Setiap pesta, Superior atau seorang rubiah yang 
ditugaskannya, akan melakukan pemeriksaan atau revisi baik 
tentang Regula maupun tentang suatu keutamaan. 

BAB XXXIV 

IBADAT HARIAN 

205. Ibadat harian diucapkan di kapel seperti yang 
sudah ditentukan dalam Tata acara, yang hendaknya dibaca 
dan diperhatikan baik-baik sebelumnya agar tidak terjadi 
kesalahan. Hendaknya mereka mengucapkan kata-kata de 
ngan jelas sambil memperhatikan tanda sela dan aksen, 
menyesuaikan suara satu dengan yang lain dengan posisi 
tubuh yang benar dan berdevosi. 
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206. Hendaklah mereka siap, apabila lonceng bangun 
atau lonceng doa untuk pergi ke kapel mulai berdering. 
Mereka berjalan dengan sopan ke kapel .. dan setelah tiba, 
dengan iman yang hidup, . kerendahan hati yang mendalam 
dan dengan khidmat mereka akan menyembah Sakramen 
Mahakudus dan di hadapanl-lya akan memurnikan ujud 
mereka, sebelum memulai Ibadat harian. 

207. Di kapel tidak diperbolehkan berbicara satu 
dengan . yang lain, tetapi apabila terdesak oleh keperluan 
hendaklah mereka memakai isyarat atau keluar dengan sopan 
dan berbicara dengan suara rendah. Tidak boleh keluar dari 
kapel tanpa kebutuhan yang mendesak, dan setelah Ibadat 
harian selesai tak seorangpun meninggalkan tempatnya 
sebelum Superior memberi tanda. 

208. Apabila seseorang melakukan kesalahan, akan 
dikoreksi dengan lemah lembut; tetapi jika kesalahan itu 
besar, harus diakuinya kemudian dalam Kapitel atau di 
ruangan makan. 

209. Para rubiah dalam mendoakan Ibadat harian 
hendaklah berusaha mengarahkan hati ke hadirat Allah, dan 
apabila kelompok yang satu mendaraskan, hendaklah rubiah 
rubiah kelompok lain menyelamkan diri dalam Tuhan dengan 
rasa cinta dan hasrat suci; tetapi hal-hal itu hendaklah 
dilakukan dengan lembut tanpa paksaan. 

210. Akhirnya para rubiah tidak boleh membebankan 
diri dengan banyak dan bermacam-macam . doa lisan, tetapi 
hendaklah mereka puas dengan apa yang ditentukan dalam 
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Regula; oleh sebab itu setiap Superior dilarang me 
nambahkan doa-doa lain. 

BAB XXXV 

PENCAMBUKAN DIRI 

211. Setiap hari Rabu, Jum'at dan Sabtu, diadakan 
pencambukan diri sampai selesai mengucapkan dengan nada 
tapa, Mazmur Kasihanilah aku dan Dari jurang yang dalam 
dengan doa-doa yang telah ditentukan dalam Statuta. 
Pencambukan diri tersebut tidak dilakukan: dari hari raya 
Natal sampai pesta Tiga raja, sepanjang Oktaf Paska, pada 
pesta Tubuh dan Darah Kristus, dan pesta Maria diangkat ke 
Surga. 

212. Pencambukan diri dilakukan dari hari pertama 
masa Adven sampai pada Hari Natal dan seluruh masa Pra 
paska juga pada hari Senin; dan akan ditunda apabila pada 
hari tersebut ada pesta. · 

213. Superior juga boleh menentukan agar pencam 
bukan diri tersebut dilakukan oleh para rubiah pada waktu 
Gereja mengalami suatu malapetaka, atau Kongregasi meng 
hadapi suatu urusan penting; atau untuk menghalangi suatu 
hukuman ilahi, seperti suatu penyakit yang menular secara 
luas, kemarau panjang dil., juga untuk mempersiapkan diri 
dengan penuh bakti pada suatu pesta khusus Gereja; tetapi 
dilarang mencambukkan diri hingga berdarah. 
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214. Setiap rubiah diperbolehkan mencambukkan 
diri pada waktu lain, dengan izin Superior atau Pastor peng 
akuan. Tetapi apabila tidak diizinkan, hendaklah jangan 
melakukan baik pencambukan diri maupun laku tapa lain 
atas kemauan sendiri; karena akan kehilangan jasa, bahkan 
akan dicela sebab hal itu datang dari keinginan yang 
berlawanan dengan ketaatan, dan, akibat kehilangan berkat 
Allah, biasanya rubiah tersebut penuh dengan rasa 
kemegahan serta kesombongan dan biara penuh dengan 
penyakit-penyakit ringan. 

215. Superior hendaklah menghentikan pencam 
bukan diri tersebut pada waktu tertentu apabila mengetahui 
bahwa hal itu merugikan para rubiah. 

BAB XXXVI 

DIALOG DENGAN SUPERIOR 

216. Setiap bulan para rubiah secara singkat mem 
buka isi hati mereka kepada Superior bagaikan anak-anak 
yang dengan polos, menyampaikan bukan hanya perolehan 
dan kemajuan rohani mereka tetapi juga kekalahan dan 
kekurangan dalam kegiatan renungan, keutamaan dan hidup 
rohani, sambil mengungkapkan godaan dan penderitaan batin 
serta ketidakmampuan fisik, bukan untuk dihibur tetapi 
untuk merendahkan diri. Apabila seorang rubiah mempunyai 
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kesulitan dengan Superior, hendaknya melakukan dialog 
tersebut dengan Pastor pengakuan. 

217. Berbahagialah rubiah-rubiah yang dengan setia 
melakukan dialog ini; yang tersirat di dalamnya sebagian dari 
Jalan kecil kerohanian yang sangat dianjurkan oleh Tuhan 
kita, dan dialog tersebut akan melahirkan . dan menjamin 
kedamaian jiwa. 

218. Demikian juga pada akhir setiap bulan para 
rubiah akan melakukan rekoleksi untuk memahami suatu 
kematian yang benar, baik dan kudus, dengan melakukan 
pemeriksaan batin secara khusus dan membicarakannya 
kepada Pastor pengakuan. 

219. Karena setiap hari Jum'at adalah hari pesta 
untuk para rubiah, maka sampai waktu makan siang mereka 
akan merenungkan sengsara sang Juruselamat dengan mem 
baca dan memahaminya, dan melakukan jalan salib atau 
kebaktian lain sambil menjalankan suatu laku tapa untuk 
menghormati penderitaan Pengantin Tersalib mereka. Pada 
hari tersebut seorang rubiah yang dibebaskan dari pekerjaan 
berdasarkan undian, akan mengunjungi 33 kali Sakramen 
Mahasuci; kenangan akan sengsara Yesus Kristus, dan itu 
akan diperingatinya secara khusus. 
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BAB XXXVII 

IWKUMAN DALAM P~LANGGARAN 
REGULA DAN KONSTITUSI 

220. Agar biara-biara ~. terlindung, harus berlaku 
hukuman yang adil; maka akan terserah pada kebijaksanaan 
Superior untuk memberi hukuman seimbang dengan kesa 
lahan, dengan memberikan laku tapa besar atau kecil sesuai 
dengan kesalahan dan kekurangan. Tetapi apabila kesalahan 
kesalahannya berat, dan dilakukan dengan kejahatan dan 
ketegaran, maka Superior membicarakan: hal itu dengan 
Penasihat-penasihatnya agar dapat memberikan hukuman 
dan laku tapa yang layak kepada yang bersalah. Hal itu 
hendaknya selalu dilakukan dengan cinta kasih suci dan 
kelembutan hati, dan siapa yang akan dikoreksi hendaklah 
berlutut dan diam. 

221. Seandainya terjadi, semoga Allah menjauhkan 
hal itu, bahwa seorang rubiah tidak bisa dikoreksi dan ber 
tegar hati, Superior hendaknya melaporkan kepada Uskup 
atau Vikaris Jenderal, untuk mencari penyelesaian yang 
tepat. 

222. Apabila seorang rubiah melihat rubiah lain 
melakukan kesalahan yang cukup besar, hendaknya dengan 
rahasia ia memberitahukan kepada Superior supaya pada 
waktu dan tempatnya dikoreksi dengan penuh cinta kasih 
dan lembut; hal yang sama diterapkan dalam kesalahan yang 
biasa, apabila dilakukan secara terus-menerus. 
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223. Para rubiah dianjurkan agar, apabila terjadi 
perselisihan atau kesalahan melawan cinta kasih walaupun 
kecil, yang bersalah hendaklah merendahkan diri dengan 
memohon ampun sambil berlutut kepada rubiah yang telah 
disakiti; dan apabila dia tidak melakukannya, hendaklah hal 
itu dilakukan oleh rubiah yang telah disakiti, dengan 
memohon ampun atas kesempatan yang telah diberikan, 
supaya cinta kasih suci dan kerendahan hati selalu berkuasa, 
seperti cara yang patut dipuji yang berlaku dalam Kongregasi 
Sengsara Yesus Kristus. 

BAB xxxvm 
PEKERJAAN-PEKERJAAN 

224. Pekerjaan yang diambil oleh para rubiah dari 
orang-orang awam hendaknya diterima oleh Superior atau 
hanya oleh rubiah yang ditugaskannya. Biara tidak akan 
menyediakan, sedapat mungkin, bahan untuk pekerjaan 
manapun yang kemudian dijual, supaya dunia jangan me 
mikirkan bahwa rubiah berdagang. Hasil pekerjaan akan 
disimpan secara bersama dan jangan diminta harga lebih dari 
yang wajar. 

225. Para rubiah tidak diperkenankan membuat kue 
atau hadiah-hadiah untuk diberikan kepada .siapapun, Tidak 
boleh campur tangan dalam urusan duniawi, .. atau memper 
cayakan orang lain untuk menjual, membeli .. atau rnende- 
positokannya. · · 
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226. Mereka tidak boleh melakukan pekerjaan yang 
digunakan untuk kesia-siaan, seperti perhiasan rambut, 
lipstik, dan sebagainya. 

227. Tidak akan diberitahukan rubiah mana yang 
melakukan pekerjaan ini atau pekerjaan itu, dan tidak akan 
diberitahukan kepada para rubiah untuk siapa pekerjaan itu 
dibuat. 

228. Walaupun para rubiah diwajibkan untuk me 
lakukan pekerjaan-pekerjaan dengan penuh kesetiaan dan 
kerajinan, namun, agar mereka jangan cemas dan supaya 
bebas berdoa dalam hati, dan pekerjaan itu tidak membe 
bankan jiwa, Superior tidak boleh pernah menentukan waktu 
penyelesaiannya; apabila mereka lalai, hendaklah Superior 
atau rubiah yang ditugaskannya menegur mereka. 

229. Setelah tanda kerja diberikan, setiap rubiah 
hendaklah bekerja di kamarnya masing-masing sambil me 
melihara, sedapat mungkin, kehadiran Allah dengan meng 
ucapkan doa-doa singkat. Pada jam kerja, Superior atau 
rubiah yang ditugaskannya, akan memeriksa apakah semua 
nya bekerja. Hendaklah para rubiah berusaha meneladani 
para Rahib dan Bapa-bapa Gereja yang melakukan pekerjaan 
dengan tangan, sambil budi dan hati terangkat kepada Allah; 
tetapi hendaklah mereka melakukan segalanya dengan jiwa 
yang manis dan tenang. 
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BAB XXXIX 

PARA RUBIAH YANG SAKIT 

230. Para rubiah yang sehat hendaklah memperha 
tikan secara istimewa rubiah-rubiah yang sakit, melayaninya 
dengan penuh perhatian, kecermatan dan cinta kasih 
kristiani, sambil mengurus kebutuhan jasmani dan rohani 
mereka. 

231. Mereka yang ditugaskan menjadi perawat, akan 
· memancarkan cinta kasih tersebut, lebih dari yang lain; 
bukan sekedar melayani saudarinya yang sakit, tetapi lebih 
lebih menanggung keanehan, kekasaran, kejemuan dan 
kemarahan mereka karena penyakit, dengan menghiburnya 
secara lembut dan pandai sedapat mungkin, tanpa 
menunjukkan kejijikan atau gangguan. Hendaklah mereka 
memandang dalam diri pengantin-pengantin terkasih itu, 
gambaran Yesus Tersalib; maka mereka berusaha menye 
nangkannya dalam segala hal yang tidak merugikan. 

232. Mereka harus mempertanggungjawabkan segala 
milik kamar sakit dan yang perlu untuk pelayanan rubiah 
rubiah sakit. Menyangkut hal-hal itu hendaklah mereka 
mempunyai suatu daftar yang jelas dan teliti. 

233. Para rubiah yang sakit hendaklah menerima 
dengan rendah hati dan suka rela pelayanan yang diberikan 
kepada mereka sambil mentaati perintah dokter dan rubiah 
perawat dengan gembira dan siap sedia, · 
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234. Ruang sakit hendaklah bersih dan teratur dan 
mereka berusaha menjauhkan segala hal yang dapat me 
nyebabkan bau busuk. Perkakas-perkakas, walaupun miskin, 
tetapi hendaknya selalu pantas dan teratur. 

235. Superior sekali-sekali mengunjungi rubiah 
rubiah yang sakit, menghibur dan berusaha supaya mereka 
tidak berkekurangan apa-apa, baik menyangkut perobatan 
maupun penghiburan dan, sebagai ibu untuk semua, hen 
daknya dia melebihi semuanya dalam cinta kasih ini. 

236. Tempat tidur para rubiah yang sakit hendaknya 
mempunyai kasur, selimut dan bantal berisi wol, seprai dari 
kain biasa, tetapi miskin, dan berwarna putih, bersih. Di 
tempat tidur, si sakit hendaknya selalu mengenakan kemeja 
dalam yang terbuat dari kain henep atau linen; dan kalau 
meninggal, hendaknya dikenakan jubah, segera setelah 
penghembusan nafas yang terakhir. 

237. Apabila rubiah sakit parah, tidak boleh dibiar 
kan sendiri, khususnya pada malam hari; hendaknya dibantu 
baik secara rohani maupun jasmani pada waktunya, terutama 
dengan Sakramen-sakramen suci. 

238. Apabila si sakit menghadapi sakrat maut, semua 
rubiah hendaklah berkumpul di kamar sakit dan dengan 
tekun berdoa memohon kepada Tuhan supaya memberinya 
suatu kematian yang baik, kudus dan berharga. 
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BAB XL 

KEMATIAN DAN PENGUBURAN 
·PARA RUBIAH 

DAN KURBAN SERTA DOA ARWAH 
BAGI PARA RUBIAH DAN PENDERMA 

239. Apabila seorang rubiah Sengsara Yesus me 
ninggal dunia, Superior hendaknya berusaha agar di kapel 
diadakan Ibadat arwah, dan dirayakan misa arwah yang 
dipimpin oleh Pastor pengakuan, kemudian pastor-pastor 
lain mengaplikasikan 30 kali misa untuk arwanya. 

240. Setiap rubiah akan mempersembahkan bagi jiwa 
almarhumah lima kali Komuni kudus, rosario seluruhnya, 
tiga kali pencambukan diri, dan segala indulgensi dan jasa 
dari perbuatan dan laku tapa selama satu bulan, sambil 
mengingat bahwa apa yang dilakukannya untuk orang lain, 
Tuhan akan menghendaki agar orang lain juga berbuat 
demikian setelah kematiannya. 

241. Jenazahnya akan ditempatkan di meja yang 
sederhana, diletakkan di lantai dan dibaringkan di situ 
sampai pada waktu yang ditentukan. Kepalanya akan disi 
rami abu yang _teiah. diberkati; pada tangannya akan dile 
takkan Salib, dan kemudian dikuburkan di kebun biara 
menurut tata acara Gereja; seluruh upacara akan dirayakan 
oleh Pastor pengakuan yang bersama para Pelayan tidak 
diperkenankan masuk ke dalam biara, tetapi semuanya di 
adakan melalui loket Komuni suci. 
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242. Dalam pekuburan para rubiah tidak boleh 
dikebumikan orang lain dari status, tingkat dan kondisi 
manapun. 

243. Selain doa arwah yang telah dibicarakan di atas, 
setiap bulan akan diucapkan sebagian dari Ibadat malam 
(Ibadat bacaan) dan Laudes (Ibadat pagi) dan dirayakan 
sebuah misa untuk rubiah yang meninggal; hal yang sama 
dilakukan juga untuk arwah para penderma biara dan arwah 
kaum keluarga, khususnya orang tua, para rubiah. 

244. Pada kematian setiap rubiah, Superior hen 
daknya segera memberitahukan kepada Superior Jenderal· 
Kongregasi Sengsara tersuci Yesus Kristus dengan riwayat 
hidup singkat, demi kepentingan Superior Jenderal tersebut 
dan untuk mengajaknya mendoakan arwah rubiah itu. Para 
rubiah akan melakukan hal yang sama terhadap para biara 
wan Sengsara Yesus. 

BAB XLI 

KEWAJIBAN REGULA DAN KONSTITUSI 

245. Pelanggaran Regula dan Konstitusi tidak de- 
.•• • , 1 1 1 1 • 1 1. ngan senamnya rnenyeoaoK.an uosa berat atau ringan, .l\'..ecua,1 

menyangkut inti kaul yang telah dibicarakan pada Bab 
pertama; tetapi bisa terjadi, dalam beberapa kasus, pe 
langgaran hal-hal tersebut mengakibatkan kesalahan dan 
dosa. 
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Kasus-kasus yang nyata ialah: 
Pertama: apabila dilakukan atau dibiarkan dilakukan sesuatu 

karena penghinaan akan Regula atau akan Superior 
yang memerintah. 

Kedua: apabila hal-hal terlarang yang di dalamnya mengan 
dung dosa, atau apa yang diperintahkan adalah hal 
yang sangat penting untuk keselamatan jiwa. 

Ketiga: apabila tidak ditaati perintah Uskup, atau Vikaris 
Jenderal, atau Superior dengan ungkapan ini atau 
semacamnya; misalnya: Saya memerintah hal ini ke 
padamu atas nama Tritunggal Mahakudus, atau atas 
nama Yesus Kristus, ataupun dengan akibat dosa 
berat, atau demi ketaatan suci. (Bagaimanapun, 
Superior diperingatkan agar perintah-perintah ini ti 
dak· dilakukan kecuali dalam hal-hal yang sangat 
perlu). 

Keempat: apabila Regula dilanggar dengan skandal yang 
berat dan kerugian bagi orang lain. 

Kelima: apabila Regula dilanggar akibat nafsu yang tak 
teratur. 

246. Oleh karena panggilan religius merupakan 
rahmat Allah yang teristimewa, maka para rubiah hendaklah 
jangan melanggar Regula, karena setiap pelanggaran wa 
laupun kecil akan dipertanggungjawabkannya di hadapan 
Tuhan. Dan karena panggilan tersebut merupakan jalan bagi 
mereka untuk mencapai keselamatan, menurut pepatah si 
Arif: Barangsiapa menghina jalannya akan mengalami 
kematian. Oleh sebab itu hendaklah setiap rubiah dengan 
segenap hati memperhatikan penghayatan akan Regula 
tersebut, juga dalam hal-hal yang terkecil; karena jikalau 
mereka menghayatinya dengan setia, akan menikmati keda- 
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maian dan ketenangan jiwa di dalam kehidupan ini dan akan 
dikurniai dengan kebahagiaan kekal di akhirat. Semoga 
Tuhan melimpahkannya kepada semua. Amin. 

247. Kami akhiri dengan kata-kata yang disampaikan 
oleh Santo Bernardus, pujangga manis, kepada para religius: 
Saya memohon, saudari-saudari dalam Kristus, dan sekali 
lagi saya memohon, untuk bertingkah laku dan berjalan 
dalam peranan dan kewajibanmu dengan cermat, penuh 
perhatian dan dengan teliti sedapat mungkin, menghayati 
Regula dan Konstitusi biara supaya biara melindungi kamu 
bagaikan pengantin tanpa noda Yesus Tersalib, dan bagaikan 
putri terkasih dari Bunda Maria tak bernoda dan tetap 
perawan. Amin. 
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