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BAB IV 

ANALISIS KONSEP NAFSU 

A. Akibat-akibat Yang Ditimbulkan Dari Hidup Selibat  

1) Hidup disiplin 

Kebiasaan hidup disiplin yang diterapkan seorang imam untuk 

menjlani aktivitasnya setiap hari, menjadi tumbuh dan melekat pada 

kehidupanya sehari-hari. Karena dengan disiplin maka kehidupan seorang 

imam akan mudak terkonrol dan terkendalikan.  

2) Hidup seimbang 

Dalam hidup seimbang ini, seorang imam harus bisa menjaga 

kebutuhan jasmani dan rohaninya dengan cara makan dan minum 

secukupnya, olah raga yang cukup dan teratur dan lainnya. Karena dengan 

cara tersebut nafsu-nafsu yang mincul pada seoranga akan mudah 

terkontrol. Apabilah salah satu kebutuhan hidup seorang ima dipenuhi 

secara berlebihan, maka akan mempengaruhi kebutuhan yang laiannya.  

3) Bijaksana 

Keutamaan kebijaksanaan ini berdasarkan kepada pemahaman 

bahwa tinggi rendahnya martabat manusia perlu dilihat dalam 

keselarannya dengan hidup moral yang de facto ia praktekan dalam hidup 

kongkrit. 

4) Jujuran, rendahan hati, dan ikhlasa 

Kebenaran dan keadilan adalah prinsip fundamental buat adanya 

pribadi dan gereja. Dan prinsip ini berdasar pada penghormatan, 
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penghargaan dan ketaatan terhadap tata kodrat dan nilai seluruh pribadi 

kristus. Dan ini berarti memahami dan menangkap kuasa Allah serta batas-

batas wewenang seturut rencana ilahi buat masing-masing orang.  

B.  Faktot-faktor yang mendukung dan menghambat dalam hidup selibat. 

Karena selibat tidak termasuk hukum ilahi, maka terdapat alasan pro 

dan kontra untuk mempertahankan hukum itu, walaupun ideal hidup tidak 

menikah demi Kerajaan Allah tetap harus dipegang oleh orang beriman 

sebagai nasihat Yesus sendiri.  

1). Faktot-faktor yang mendukung dalam hidup selibat 

a. Penerapan hihup disiplin 

Untuk bisa menjaga nafsu yang ada pada seorang imam, maka 

mereka harus hidup disiplin dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. 

Karena dengan disiplin mereka akan selalu memngingat tanggung 

jawab sebagai imam dan menjadi tauladan hidup bagi umat Nya.     

b. Hidup seimbang 

Dalam menjalani hidup sehari-hari, seorang imam harus dapat 

menjaga nafsunya dengan pola hidip seimbang. Dalam hidup seimbang 

ini, seorang imam harus bisa menjaga kebutuhan jasmani dan 

rohaninya dengan cara makan dan minum secukupnya, olah raga yang 

cukup dan teratur dan lainnya.  

c. Peraturan-peraturan seorang imam 

Peraturan hidup yang harus dijalani seorang imam akan 

mampengaruhi pola kehidupan seorang imam. Karena dengan 
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menjalani pereturan yang ada sebagai imam, maka akan memudahkan 

mereka dalam menjalani tugasnya sebagai panutan umat Nya. 

Meskipun banyaknya godaan, seorang imiam akan mudah terhindar 

dari godaan tersebut. Hal ini dapat tercapai apabila seorang imim  

dapat menjalankan hidup disiplin dan simbang dalam kehidupan sehri-

hari. 

2). Faktot-faktor yang menghambat dalam hidup selibat 

a. Linkungan  

Lingkungan sebagai tenpat untuk beraktitas dalam menjalani 

tugasnya sebagai imam sangat berpengaruh terhadap pola 

pengendalian nafsu seorang imam. Karena godaan yang ada tidak 

jarang melemahkan niat baik yang ada pada seorang imam dalam 

menjalani tugasnya. Sehingga tak jarang seorang imam melanggar 

aturan yang ada sebagai imam. 

b. Keluarga 

Keluarga sebagai gerbang awal para imam untuk menjalani 

panggilan sebagai imam, seringkali menjadi penghambat seorang 

imam menjalani panggilan Tuhan. Pada kenyataannya, banyak para 

imam yang gagal menjalankan tugasnya sebagai imam karena 

pengaruh keluarga. 

c. Perang batin dalam diri seorang imam 

Ketidak mampuan seorang imam dalam menjaani hidup 

sebagai imam, membuat meraka gagal menjadi seorang imim. Hal ini 
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sangat dipengaruhi oleh pola seorang imam dalam menjalani hidup, 

misalnya tidak mampu mengontrol nafsu yang ada pada seorang imam.  


