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MASA PERAYAAN PASKAH & PENTAKOSTA  
(MPPP) 2011 SINODE GKSBS 

 

TEMA: 

BERAPA BANYAK ROTI YANG ADA PADAMU, COBALAH PERIKSA” 

 

SUB TEMA: 

PANGGILAN PERSAUDARAAN UNTUK HIDUP BERBAGI  

DAN BERMARTABAT DALAM RUMAH BERSAMA 
 

 

Masa Perayaan Paskah & Pentakosta (MPPP) 2011 sinode GKSBS dimulai pada tanggal 13 
Maret 2011 sampai dengan 12 Juni 2011, dengan kegiatan sebagai berikut: 

 

NO KEGIATAN PELAKSANAAN KETERANGAN 
1. Ibadah 

Pembukaan 
tanggal 13 Maret 2011 Khotbah menggunakan Rancangan Khotbah 

Pembukaan. 
2 Sarasehan Paskah Antara tanggal    13-20 

Maret 2011 
Sarasehan bias dilakukan secara manunggal atau 
per kelompok/blok. Bias juga dalam komisi 
kategorial. 

3 Renungan 
Keluarga 

Satu kali dalam satu 
minggu di masing-masing 
keluarga 
Sejak tanggal 13 Maret 
s.d. 12 Juni 2011. 

Liturgy renungan: 
Pujian pembukaan (satu sampai dua lagu) 
Pembacaan Alkitab dan pembacaan renungan 
Doa syafaat 
Pujian penutup (satu lagu) 

4. Aksi Paskah Antara tanggal 13 Maret 
s.d. 24 April 2011 

Aksi Paskah dapat disesuaikan dengan situasi, 
kondisi dan keterjangkauan masing-masing 
jemaat. 

5. PA Satu minggu sekali Sesuai jadwal masing-masing jemaat, mengguna-
kan bahan PA Sinode GKSBS semester 1 / 2011 

6. Ibadah Jumat 
Agung 

Tanggal 22 April 2011 Diusulkan supaya ibadah Jumat Agung 
dilaksanakan kira-kira pukul 15.00 wib. 

7. Ibadah Paskah Tanggal 24 April 2011 Diusulkan supaya ibadah Paskah dilaksanakan 
pagi hari pukul 05.00 wib atau 06.00 wib. 

8. Ibadah Kenaikan 
Tuhan Yesus 
Kesorga 

tanggal 2 Juni 2011 Usul : Bila memungkinkan ibadah ini bisa 
diadakan diruang terbuka (misalnya halaman, 
lapangan, dll)   

9. Sarasehan 
Pentakosta 

Antara tanggal 2-12 Juni 
2011 

Akan baik jika materi sarasehan dibagikan 
beberapa hari sebelumnya untuk dipelajari oleh 
anggota jemaat. 

10. Ibadah Penta-
kosta & 
Penutupan  
MPPP 2011 

Tanggal 12 Juni 2011 Dalam ibadah ini bisa dilakukan pengumpulan 
persembahan unduh-unduh.  Bila 
memungkinkan, setelah ibadah diadakan jamuan 
kasih sesuai dengan keterjangkauan masing-
masing jemaat. 
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Selama MPPP 2011, bahan khotbah minggu mengunakan Rancangan Khotbah MPPP 2011 yang 
ada dalam panduan ini. Sedangkan untuk bahan PA Tim MPPP 2011 tidak menyediakannya. Bahan 
PA tetap menggunakan buku Panduan PA Semerter 1 tahun 2011.  

Bahan khotbah selama MPPP 2011 disajikan dalam bentuk Rancangan Khotbah, dengan 
menggunakan leksionari. Leksionari adalah “suatu kumpulan daftar bacaan Alkitab yang disusun 
dan ditujukan  untuk memproklamasikan firman Tuhan dalam kebaktian”. Penyusunan leksionari 
pada hakikatnya merupakan suatu upaya ekumenis dari berbagai denominasi gereja untuk 
mewujudkan keeesan dari gereja-gereja Tuhan yang dilandasi oleh pengalaman bersama dalam 
membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Dengan menggunakan leksionari, berbagai gereja dari 
denominasi yang berbeda dapat menghayati kebersamaan dan keserasian sebagai tubuh Kristus. 

Karena penulisan bahan MPPP 2011 terpisah dengan penulisan SAH 2011, maka bisa saja 
terjadi perbedaan cara penyajiannya Rancangan Khotbah MPPP dan SAH.  Namun demikian 
harapan kami hal ini tidak perlu dipertentangkan, melainkan diterima sebagai kekayaan kita dalam 
bersinode GKSBS untuk dapat saling melengkapi. 

Akan sangat baik bila Bahan MPPP 2011 ini sudah dipelajari oleh majelis jemaat untuk 
diputuskan tehnis  pelaksanaannya dalam persidangan majelis jemaat bulan Februari 2011. 
Sehingga memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. 
 Selamat Merayakan Paskan dan Pentasosta 2011, harapan kami melalui MPPP 2011 ini kita 
dapat menemukan pengalam pribadi yang sangat berharga bagi pembangunan hidup beriman kita. 
Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus Sang Domba Paskah melimpahkan berkatNya kepada kita 
sekalian.  
 
Bagi kemuliaan Allah Tritunggal 
Tim Penyusun Bahan MPPP 2011 
1. Bpk. Skunda Putra (skun) 
2. Bpk. Tri Yosua Taruna (tyt) 
3. Bpk. Waspodo (was) 
4. Ibu. Elisabet (eli) 
5. Ibu. Sri Sutarti (sri) 
6. Pdt. A.T. Hariyanto, M.Div (ath) 
7. Pdt. Darmanto (dar) 
8. Pdt. Ferry Romel Orlando Panjaitan, S.Si. (frop) 
9. Pdt. Heri Subiantoro, S.Th. (hsb) 
10. Pdt. Heri Surawan, S.Th. (hsr) 
11. Pdt. Kurniawan Diwanto Wijaya, S.Si. (kdw) 
12. Pdt. Trijoko Hadi Nugroho, S.Th. (tjhn) 
13. Pdt. Wahyu Kristiono (why) 
14. Pdt. Yohanes Fajar Handoyo, S.Th. (yfh) 
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BAHAN SARASEHAN PASKAH 
JUDUL : MENJADI WARGA GKSBS PEMBAWA DAMAI 

 

Bacaan Alkitab: Injil Matius 5: 9 

“Berbahagialah orang yang MEMBAWA DAMAI, karena mereka akan disebut anak ALLAH”  

 

I. PENGANTAR 

Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, 

Untuk menghangatkan perjumpaan kita saat ini, marilah kita saling nyumbang pendapat, bergantian 

memberikan jawaban atas pertanyaan demikian: Menurut Anda apakah bedanya antara ‗membawa baju‘ 

dengan ‗mendatangkan baju?‘(....pemimpin memberi waktu kepada yang hadir untuk berdiskusi.....,sekitar 2-

3 menit.) 

Lalu sekarang yang berikutnya: apa bedanya antara „membawa damai‟ dengan „mendatangkan 

damai?‟  (....pemimpin memberi waktu lagi kepada yang hadir untuk berdiskusi.....,sekitar 2-3 menit.) 

 

Saudara-saudara,  

Kita semua tahu, bahwa kata „membawa‟ bermakna „adanya sesuatu yang melekat pada 

pembawanya‟.  Dalam hal ini makna „membawa damai‟ adalah bahwa „damai itu melekat pada 

pembawanya‟.  Sedangkan kata „mendatangkan damai‟  bermakna bahwa ‗damai itu dibawa oleh orang atau 

pihak lain‟   Jadi sungguh berbeda antara ‗membawa damai‘ dengan ‗mendatangkan damai‘.  Sekarang kita 

berjumpai dengan 2 hal penting yang harus kita pelajari, yaitu: Pertama, apakah makna dari kata „damai‟ itu?  

Kedua, bagaimana warga GKSBS membawa damai?   

 

II. PENGERTIAN ATAU MAKNA DAMAI 

Pertama, damai adalah suatu situasi atau kondisi atau keadaan yang aman dan tentram, kelegaan, 

sukacita, persahabatan, persekutuan, kerukunan, senang dan sebagainya yang dianggap baik dan indah 

dalam hidup manusia;  yang berdampak  pada rasa aman secara phisik (badani, lahiriah) dan tentram 

secara batin dan jiwa1.  Ada juga pengertian damai demikian: Damai adalah situasi atau kondisi atau 

keadaan tanpa adanya segala jenis kekerasan
2
. Damai yang paling bagus (ideal) meliputi damai dalam 4 

aspek
3
, yaitu:  

1. Perdamaian alam, adalah kerjasama antar makhluk hidup; tidak adanya pertarungan antar makhluk 

hidup, cinta lingkungan hidup.  

2. Perdamaian positif langsung, yaitu kebaikan verbal yaitu tutur-kata dan budi bahasa yang baik dan 

terpuji; tingkah laku perbuatan fisik yang menenteramkan atau membahagiakan tubuh, pikiran dan jiwa 

diri-sendiri dan Orang Lain; tutur-kata budi-bahasa, tingkah laku dan perbuatan untuk memenuhi semua 

kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan dll), untuk kelangsungan hidup, untuk kesejahteraan, untuk 

kebebasan dan untuk membangun citra-diri atau jati diri atau identitas.  Damai yang bersumber dari cinta 

yang utuh yang mencakup penyatuan tubuh, pikiran dan jiwa. 

3. Perdamaian positif struktural yaitu adanya kebebasan, persamaan, dialog, integrasi, solidaritas, dan 

partisipasi dalam hidup keluarga, bermasyarakat (dan bergereja), berbangsa dan bernegara.  Adanya 

harmoni dalam tubuh, pikiran dan jiwa atau terbentuknya pribadi yang utuh; dan adanya kehidupan yang 

harmoni dalam masyarakat dan semesta alam.  

4. Perdamaian positif kultural yaitu damai pada aspek kebudayaan seperti damai dalam praktek hidup 

beragama, hukum dan ideologi.  

 

III. MENJADI WARGA GKSBS YANG CINTA DAMAI 

                                                 
1
 Band. Waileruny, Semuel, Membongkar Konspirasi Konflik Maluku, Yayasan Pustaka Obor, 2010, hal.40. 

2
 Lih. Galtung, Johan, Study Perdamaian, Pustaka Eureka, 2003, hal. 70. 

3
 Sda, hal 71.  
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Kata ‗Warga Gereja‘ meliputi individu atau per-orang-an, dan keluarga dan persekutuan atau 

komunitas yang lebih luas yaitu Jemaat, Klasis, dan se-sinode GKSBS.  

Kata ‗warga GKSBS yang cinta damai‘ adalah warga GKSBS yang senantiasa mengusahakan 

terwujudnya keadaan yang aman dan tentram, yang melegakan, yang sukacita, yang bersahabat, yang 

bersekutu, yang rukun, yang menyenangkan dan sebagainya. Mewujudkan keadaan diri sendiri, dan orang-

orang lain dalam masyarakat dan lingkungan alam yang baik dan indah dalam hidup manusia;  yang 

menghasilkan rasa aman secara phisik (badani, lahiriah) dan tentram secara batin dan jiwa4.  Semuanya itu 

dilakukan berdasarkan cinta. Cintailah sesamamu manusia (dan alam) seperti dirimu sendiri.  

Mengikuti alur pikir di atas, maka ‗implikasi‘ atau ‗kesadaran diri dalam bertutur-kata dan bertindak 

(dalam prakteknya)‘ yang cinta damai adalah:  

 Berdamai dengan alam: Cinta lingkungan hidup: dimana pekarangan, lingkungan RT/RW, kampung, 

kota  yang asri dan hijau.  Tidak merusak atau mengeksploitasi alam.  

 Berdamai dengan diri sendiri dan orang-orang lain:  yaitu bertutur-kata dan berbudi bahasa yang baik 

dan terpuji; bertingkah-laku dan bertindak yang menenteramkan atau membahagiakan tubuh, pikiran dan 

jiwa diri-sendiri dan Orang Lain.  Bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan dasar (pangan, sandang, 

papan dll), dan demi kelangsungan hidup, demi kesejahteraan, demi kebebasan dan membangun citra-

diri atau jati diri atau identitas yang bermartabat. Semua itu dilakukan bersumber dari cinta yang utuh 

yang mencakup penyatuan tubuh, pikiran dan jiwa.  

 Berdamai secara struktural yaitu adanya demi kebebasan, persamaan hak, suka dan terbuka untuk ber-

dialog, ber-integrasi (tidak menyendiri), solidaritas (berpihak pada yang lemah) suka membantu dan 

berbagi, dan aktip menggalang partisipasi dalam hidup keluarga, bermasyarakat (dan bergereja), 

berbangsa dan bernegara.  Adanya harmoni dalam tubuh, pikiran dan jiwa atau membentuk kepribadian 

yang utuh; memperjuangkan kehidupan yang harmoni dalam masyarakat dan dengan semesta alam.  

 Perdamaian positif kultural yaitu damai pada aspek kebudayaan seperti damai dalam praktek hidup 

beragama, hukum dan ideologi. Mengembangkan bahasa, seni dan ilmu pengetahuan. Membangun 

budaya damai. Terbuka bagi berbagai kemajuan kemanusiaan. Tidak MENINDAS.  

 

Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,  

Apakah di dalam Alkitab atau Injil Yesus Kristus dan karya Roh Kudus menyediakan pertunjuk atau 

panduan bagi warga gereja-Nya untuk cinta damai?  Jawabannya adalah ―Ya!‖. Allah yang cinta damai 

dalam kata dan perbuatan Yesus Kristus berkehendak agar ‗segala sesuatu menjadi baru‘.  Kehendak Allah 

itu dilakukan melalui kata dan karya warga gereja-Nya.  Warga gereja-Nya yang melakukannya akan 

berbahagia dan disebutNya sebagai anak Allah. “Berbahagialah orang yang MEMBAWA DAMAI, 

karena mereka akan disebut anak ALLAH”.  
Hidup yang cinta damai harus melekat dan ada dalam diri warga gereja, supaya kemanapun warga 

GKSBS pergi, maka ia senantiasa membawa damai. Dimana ada seorang atau sekelompok warga GKSBS di 

situ terbangun keadaan yang aman dan tentram, keadaan yang melegakan, keadaan yang sukacita, keadaan 

yang bersahabat, orang-orang yang bersekutu, yang rukun, yang menyenangkan dan sebagainya. Warga 

GKSBS yang bersama para pihak bersama-sama mewujudkan keadaan diri sendiri, dan orang-orang lain 

dalam masyarakat dan lingkungan alam yang baik dan indah dalam hidup manusia;  keadaan yang 

menghasilkan rasa aman secara phisik (badani, lahiriah) dan tentram secara batin dan jiwa. 

Lihatlah Anak Domba Allah! Korban Paskah yang anti kekerasan itu telah dibunuh dengan 

kekerasan. DIA yang cinta damai itu telah dikuburkan bersama semua jenis dan bentuk penindasan dan 

eksploitasi.  DIA Yang Bangkit, bangkit dan hidup dengan cinta.  Cinta damai.  Damai melekat dan menyatu 

di dalam diriNya. Roh Kudus yang diutusNya adalah Roh Cinta Damai.  Warga GKSBS yang dihidupi oleh 

RohNya adalah warga gerejaNya yang Cinta damai. Maka “Berbahagialah orang yang MEMBAWA 

DAMAI, karena mereka akan disebut anak ALLAH”.  SELAMAT HARI RAYA PASKAH.  

 

IV. PENDALAMAN  
Tugas pemimpin sarasehan:  

a. Bahwa thema pelayanan GKSBS 2011 adalah ―Panggilan Persaudaraan Untuk Hidup Berbagai 

dan Bermartabat Dalam Rumah Bersama‖, Pimpinlah peserta sarasehan untuk bersama-sama 

                                                 
4
 Band. Waileruny, Semuel, Membongkar Konspirasi Konflik Maluku, Yayasan Pustaka Obor, 2010, hal.40. 
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memaknai thema tersebut bertitik-tolak dari bahan sarasehan yang berjudul ―Menjadi Warga 

GKSBS Pembawa Damai‖ ini.   

b. Sepakatilah sesuatu untuk dilakukan bersama dalam rangka ‗Menjadi Warga GKSBS Pembawa 

Damai‘. 

(--tjhn--). 

PANDUAN AKSI MASA PERAYAAN PASKAH GKSBS 2011 

 

1. AKSI PUASA PASKAH 

 

Pengantar  

1. Waktu berpuasa dimulai pada hari ―Rabu Abu‖ (9 Maret 2011) kira-kira 46 hari sampai berakhir 

pada hari Sabtu sebelum hari Minggu Paskah.  Namun puasanya tidak pada semua hari tersebut. 

Hari yang jemaat tidak berpuasa adalah pada hari Minggu.  Ini disebabkan bahwa hari Minggu 

adalah hari kemenangan bagi umat Tuhan.  Jika dihitung berapa hari kita puasa adalah 46 hari 

dikurangi 6 hari Minggu.  Jadi total kita berpuasa adalah selama 40 hari. 

2. Mengenai cara berpuasa, Majelis Pekerja Sinode memberikan pilihan kepada jemaat sebagai 

berikut: 

a. Berpuasa dengan istilah ―MATI RAGA‖: caranya adalah sejak pagi hari kita tidak makan 

dan minum tanpa ―sahur‖ lebih dulu.  Makan, minum atau kegiatan konsumsi yang lainnya 

hanya dilakukan sekali saja pada waktu malam (pada saat makan malam saja).  Menunya 

adalah menu yang biasanya kita makan sehari-hari tanpa harus yang istimewa atau tidak 

berlebihan ataupun tidak mewah. 

b. Berpuasa dengan istilah ―BERPANTANG atau BERTARAK‖: caranya adalah berpuasa 

dengan cara tidak mengkonsumsi atau mengurangi jumlah dari apa yang biasanya kita 

konsumsi sehari-hari.  Misalnya yang biasa merokok, menjadi tidak merokok. Yang 
biasanya makan 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari.  Yang biasanya makan dengan lauk, 

tidak makan dengan lauk.  Anak-anak yang biasanya jajan dengan uang 5000 rupiah sehari 

menjadi 1000 rupiah atau tidak jajan sama sekali.  Atau dengan cara yang lain, yang 

tentunya menjadikan diri sendiri damai sejahtera. 

3. Apapun bentuk puasa yang kita lakukan haruslah mempunyai dampak menguntungkan bagi 

orang lain atau menjadi berkat bagi orang lain.  Sebagai contoh kita bisa memberikan uang yang 

harusnya kita gunakan untuk biaya konsumsi kita, kita bisa persembahkan kepada Tuhan.  

4. Puasa yang dianjurkan oleh Majelis Pekerja Sinode haruslah bukan menjadi tindakan untuk 

menyiksa diri melainkan pengendalian diri demi ketaatan kepada Tuhan dan terbaginya hidup 

bagi sesama (kita menjadi berkat bagi sesama). 

Tujuan a. Meningkatkan kesadaran anggota jemaat hidup bermartabat   

b. Memperdalam semangat Puasa Paskah  

Input  Input dari kegiatan ini: anggota jemaat 

Output  a. Terselenggaranya puasa paskah pada setiap anggota jemaat. 

b. Terkumpul persembahan Aksi Puasa Paskah 

c. Terkelolanya sampah-sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. 

Outcomes Setiap keluarga menyadari betapa pentingnya hidup bermartabat dengan rendah 

hati. 

Impact a. Tertanamnya sikap hidup penuh syukur dengan hidup berbagi pada setiap 

anggota jemaat. 

b. Setiap anggota jemaat memahami makna puasa Paskah dalam karunia 

pengorbanan Yesus Kristus.  

 

A. Waktu  
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Aksi Puasa Paskah  dilaksanakan selama Masa Perayaan Paskah dan Pentakosta 2011, dengan 

sasaran Gereja yang dilaksanakan oleh seluruh anggota jemaat. (lihat pengantar di atas)  

 

B. Bentuk Kegiatan 

1. Aksi Puasa Paskah (40 hari – lihat keterangan waktu)  

2. Pengumpulan Persembahan aksi puasa Paskah (APP) pada hari Minggu Paskah. 

C. Teknis Pelaksanaan 

1. Majelis Jemaat memberitakan kepada warga jemaat melalui berita gereja dan 

disosialisasikan atau dijemaatkan melalui kebaktian-kebaktian keluarga (PA kategorial, PA 

blok/ Kelompok) tentang jadwal Aksi Puasa Paskah. 

2. Majelis Jemaat menjemaatkan tentang cara atau makna Puasa Paskah seperti yang telah 

ditetapkan. (lihat keterangan di atas). 

3. Majelis Jemaat memberitakan dalam warta jemaat tentang jadwal pengumpulan 

persembahan Aksi Puasa Paskah. 

 

 

2. AKSI DAMAI DENGAN ALAM  

 

Tujuan a. Meningkatkan kesadaran anggota jemaat hidup bermartabat   

b. Memperdalam semangat untuk damai dengan lingkungan alam sekitarnya. 

Input  Input dari kegiatan ini meliputi: anggota jemaat, peralatan gotong royong, 

sampah rumah tangga untuk pembuatan pupuk organic, tanaman/ pohon. 

Output  a. Terselenggaranya kegiatan bakti sosial atau gotong royong yang diikuti 

setiap anggota jemaat. 

b. Tertanamnya  beberapa tanaman pohon di alam sekitar gereja. 

c. Terkelolanya sampah-sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. 

Outcomes a. Setiap keluarga menyadari betapa pentingnya hidup damai dengan alam. 

b. Disadari bahwa keindahan, keasrian alam merupakan tanggung jawab setiap 

anggota jemaat. 

Impact a. Tertanamnya sikap kegotong-royongan bagi setiap anggota jemaat. 

b. Setiap anggota jemaat memahami bahwa kebersihan dan keindahan alam dan 

lingkungannya merupakan tanggung jawab bersama.  

 

A. Waktu dan Tempat 

Aksi damai dengan alam dapat dilaksanakan selama Masa Perayaan Paskah dan Pentakosta 

2011, dengan sasaran Gereja dan sekitarnya yang dilaksanakan oleh seluruh anggota jemaat.  

 

B. Bentuk Kegiatan 

1. Gotong Royong (kebersihan, keindahan, keamanan) Gereja dan lingkungan sekitarnya. 

2. Pengelolaan dan pembuatan sampah rumah tangga menjadi bahan-bahan daur ulang (pupuk 

organic, dll)  

3. Penanaman batang/ pohon yang dibawa dari dan oleh setiap keluarga jemaat, dapat berupa: 

tanaman buah, tanaman hias, tanaman pelindung, tanaman pagar dan sebagainya. 

 

C. Teknis Pelaksanaan 

1. Majelis Jemaat menetapkan waktu, jenis kegiatan dan lokasi kegiatan gotong royong, sambil 

menghimbau kepada setiap keluarga agar membawa batang tanaman yang akan ditanam di 

lingkungan Gereja. 

2. Majelis Jemaat atau yang ditunjuk, akan mengatur tata letak tanaman yang akan ditanam 

sesuai pengelompokan jenis tanaman. 
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3. Gotong royong ini juga dapat mengambil sasaran sarana umum di masyarakat sekitar 

Gereja. 

 

 

 

 

3. AKSI DONOR DARAH/ PENGOBATAN GRATIS 

 

Tujuan a. Meningkatkan kepedulian anggota jemaat untuk hidup berbagi dengan 

sesama.  

b. Memperdalam rasa kemanusiaan dan kepedulian kepada yang lemah dan 

sakit. 

Input  Input dari kegiatan ini meliputi: anggota jemaat, anggota masyarakat. 

Output  Terselenggaranya kegiatan donor darah dan pengobatan gratis yang diikuti setiap 

anggota jemaat. 

Outcomes a. Setiap anggota menyadari dan peduli betapa pentingnya kesehatan . 

b. Disadari bahwa setetes darah dapat menolong sesama yang membutuhkan.  

Impact a. Sikap dan rasa kepedulian serta kemanusiaan makin bertambah bagi setiap 

anggota jemaat. 

b. Setiap anggota jemaat memahami arti hidup berbagi tidak hanya berkaitan 

dengan materi saja.  

 

 

A. Waktu dan Tempat 

Aksi Donor Darah/ Pengobatan Gratis dapat  dilaksanakan 1 kali pada Masa Perayaan Paskah 

dan Pentakosta 2011, dengan sasaran Gereja dan anggota masyarakat sekitarnya yang 

dilaksanakan oleh gereja. 

 

B. Bentuk Kegiatan 

Kerjasama dengan pihak PMI dan Puskesmas/ Lembaga Kesehatan setempat dalam Aksi Donor 

Darah/ Pengobatan Gratis untuk anggota jemaat dan masyarakat 

 

C. Teknis Pelaksanaan 

1. Majelis Jemaat menetapkan waktu, jenis kegiatan dan lokasi kegiatan tersebut, dan 

mewartakan kepada anggota Jemaat dan Anggota Masyakarat. 

2. Majelis Jemaat atau yang ditunjuk, dapat bekerjasama dalam melaksanakan aksi tersebut 

dan mengatur pelaksanaan aksi tersebut. 

 

 

(--kdw--) 

 

 

*** 
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RANCANGAN KHOTBAH PEMBUKAAN MPPP 2011 

MINGGU, 13 MARET 2011 

MINGGU  PRA  PASKAH I,   WARNA LITURGI UNGU 
 

Bacaan Leksionari Kejajian 2: 15-17;  Kejadian 3: 6 – 7;  Mazmur 32: 1 – 11;   Roma 5: 12 – 19;  
Matius  4: 1-11  

Bacaan Kotbah     Kejadian 2:15 – 17  dan  Kejadian 3: 6 – 7 
 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP  

 

1.  KEJADIAN. 2 : 15-17    

Allah Memberi Perintah Kepada Manusia. Sejak awal sejarah umat manusia terkait dengan 

Allah melalui iman dan ketaatan kepada perintahNya sebagai kebenaran mutlak.  

a. Hidup melalui Imam dan Ketaatan diberikan sebagai prinsip pengatur dalam hubungan 

Adam dengan Allah di taman Eden.  Adam diperhadapkan dengan sanksi berupa hukuman 

mati apabila melanggar kehendak dan perintah Allah, yaitu jika ia atau mereka (Adam + 

Hawa) memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat (Kej. 

2:17).  

b. Perintah Allah diberikan kepada Adam (manusia) sebagai ―ujian moral‖. Perintah itu 

menempatkan pada suatu pilihan yang tegas dan sengaja untuk percaya dan hidup, atau 

tidak percaya dan mati.  

c. Selama Adam dan Hawa mempercayai Firman Allah dan taat, mereka akan terus memiliki 

hidup kekal serta hubungan yang tetap harmonis dan bahagia dengan Allah. Tetapi jika 

mereka tidak taat, maka mereka akan menuai bencana moral dan kematian (ayat. 17
b
 ). 

 

2.  KEJADIAN 3: 6 – 7  

Bagian ini menceritakan Pelanggaran/ ketidak taatan manusia terhadap Allah, bahwa ternyata 

Adam dan Hawa tidak percaya atau tidak mematuhi perintah Tuhan dalam Kej. 2: 15 – 17 di 

atas.  Tetapi yang terjadi adalah bahwa mereka tidak mati secara fisik tetapi malah terbuka 

matanya, sadar akan ketelanjangan mereka dan membuat cawat. Agaknya, inilah yang 

dimaksud oleh Allah, yaitu pada waktu/ pada hari mereka memakannya pastilah mereka mati, 

yaitu bahwa mereka langsung mati secara Rohani dan Moral.  Kematian Moral merupakan 

kematian hidup Allah didalam diri mereka (Manusia) dan tabiat mereka menjadi penuh dosa.  

Sejak dosa Adam dan Hawa semua orang yang lahir memasuki dunia tabiat yang berdosa.  Hal 

ini pun ternyata berakibat pula pada kerusakan ciptaan Allah yang lain. Semua yang disentuh 

oleh manusia menjadi rusak karena dosa manusia itu.  Dan kalau diteruskan membacanya, 

maka akan ditemukan mereka menjadi terpisah dari Allah dan terbuang dari Taman Eden.  

Inilah awal bencana kematian (secara fisik) dalam keterpurukan yang akan terus melanda 

mereka dan anak cucu manusia.  

 

3. MAZMUR 32: 1 – 11  
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Melihat pada kutukan mengerikan tentang kematian yang menyertai dosa manusia itulah, maka 

benarlah apa yang dikatakan oleh Pemazmur dalam Mazmur 32: 1–11. Yaitu betapa 

berbahagianya jika seseorang itu diampuni dosa dan pelanggarannya oleh Tuhan Allah.  Dalam 

keadaan berdosa itu Pemazmur menyadari akan kemalangannya dalam dosa yang sangat 

membuat tidak nyaman.  Tulang-tulangnya terasa lesu, dan sumsumnya terasa kering, sebab 

beban dosa yang ditanggungnya.  Tetapi setelah ia berseru kepada Tuhan ternyata ia diampuni 

dosanya dan diselamatkan hidupnya. Karena itu ia mengajak semua orang untuk bersorak-sorak 

karena Tuhan.  

 

4. ROMA  5: 12 – 19  

Melalui Roma 5: 12–19  ini rasul Paulus hendak menunjukkan suatu perbedaan mendasar 

antara Adam dan Kristus, serta hendak mengatakan akan kemurahan Allah, yaitu pengampunan 

dosa di dalam Yesus Kristus, baik dosa keturunan dari Adam dan Hawa, maupun dosa 

perbuatan manusia itu sendiri. Sebab, kalau oleh karena pelanggaran satu orang yaitu Adam 

maka semua orang beroleh penghukuman dari Allah, maka demikian pula oleh kebenaran satu 

orang yaitu Yesus Kristus maka semua orang yang percaya akan beroleh pembenaran/ 

keselamatan.   

 

5. MATIUS  4: 1–11  

Melalui bagian ini, Kitab Matius hendak memberi peringatan kepada semua orang bahwa 

semua orang (termasuk Yesus), selama hidup di dunia ini, akan selalu mendapat ujian atau 

pencobaan.   Kalau dulu Adam dan Hawa gagal dalam menjalani ujian Allah akan kesetiaan 

dan ketaatan mereka, tidak demikian dengan Yesus.  Yesus berhasil mengalahkan pencobaan 

karena Ia selalu bersandar pada keyakinanNya akan kebenaran Firman Tuhan.   Karena itu, kita 

juga akan berhasil mengalahkan pencobaan apa pun di dalam kehidupan kita saat ini apabila 

kita juga mengambil sikap seperti Tuhan Yesus yang yakin dan tidak meragukan kebenaran 

Firman Tuhan.  Tidak hanya itu, kalau kita selalu yakin dan bersandar kepada Kebenaran 

Firman Tuhan, maka kita bisa merubah keadaan.  Kalau dulu semua yang disentuh manusia itu 

rusak karena tabiat dosa manusia, maka sekarang kalau kita sudah diselamatkan, maka kita 

mempunyai peluang untuk memperbaiki kerusakan yang sudah kita timbulkan akibat tabiat 

dosa kita yang lama itu melalui kasih, pengabdian diri dan kepedulian pada seluruh ciptaan 

sebagaimana telah Yesus teladankan.  

 

II. KONTEKS MASYARAKAT MASA KINI 

 Contoh Keberadaan nyata manusia yang berdosa pada masa sekarang ini adalah seperti 
hubungan antar sesama yang mudah rusak dan pudar hanya karena masalah sepele.  

 Perkembangan politik yang kurang berpihak pada rakyat kecil dan malah kepentingan 

kelompok dan pribadi yang di utamakan, sehingga kehidupan bangsa semakin terpuruk di 

semua bidang.  

 Pelaku–pelaku hukum yang kurang berpihak pada keadilan dan kebenaran sehingga  banyak 
orang dirugikan karena tidak punya uang suap.  Yang benar bisa salah dan yang salah bisa 

benar. 

 Kekerasan, pertikaian antar kelompok, pembunuhan, demo dengan pengerusakan dan 
sebagainya sudah dianggap tepat untuk menyelesaikan masalah. 

 Fenomena alam seperti pemanasan global yang berpengaruh pada menurunnya produk–produk 

pertanian dan kesehatan karena cuaca tidak jelas, dan bencana alam yang menunjukan 

keberadaan alam semakin rusak. (banjir, tanah longsor gempa bumi dll). 

 Kemajuan tekhnologi seperti di dunia maya yang lebih cenderung  menjejali anak–anak kita 
dengan pengaruh buruknya seperti menurunnya kadar moralitas anak-anak, tidak hormat pada 

orang tua dan guru, narkoba, pergaulan bebas/ seks bebas dan perselingkuhan, dan lain-lain.  



Panduan Masa Perayaan Paskah & Pentakosta  2011 

 

10 

 

 Pertanyaannya:  Apa peran kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan dan diperbaharui 

di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi masalah-masalah tersebut di atas?  

 

III. SARAN PENYUSUNAN KOTBAH 

 

Judul : MANUSIA  TERCIPTA  UNTUK  MEMBANGUN  DAN  BERBAGI  

  DENGAN  CIPTAAN  ALLAH  LAINNYA 

Sub judul : Bertanggung jawab terhadap Allah atas pemulihan ciptaanNya  

A.  Bacalah ke 5 perikop bacaan Alkitap diatas serta pelajari sekali lagi dengan seksama dan 

hubungkan dengan inti penjelasan penjelasan teks. 

 

B.   ISI: 

Sampaikan kepada jemaat pesan inti dari Firman Tuhan yang bisa kita baca hari ini. Juga masukan 

dari bahan leksionari yang lain seperti di atas. Sampaikan pesan utamanya adalah Yakin akan 

kebenaran Firman Tuhan dan tidak meragu-ragukannya. Jelaskan apa sebenarnya tanggung jawab 

manusia pertama terhadap perintah Allah mengenai alam semesta ciptaanNya. Dan apa akibatnya 

bila tanggung jawab dan perintah itu di nodai dengan dosa dan keserakahan manusia.  

Tunjukan bahwa kita bukan lagi hidup dalam dosa, karena kehadiran Yesus dengan 

pengurbananNya membuat umat manusia yang percaya di pulihkan kembali.  Hubungan dengan 

Allah, dan sesama manusia dan dengan seluruh alam semesta yang dulu rusak karena dosa sekarang 

bisa menjadi suatu hubungan yang harmonis kembali melalui perjuangan kita orang-orang yang 

Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.  Artinya tanggung jawab umat tebusan Allah terhadap 

ciptaNya itu kembali berlaku yaitu dengan membawa pemulihan ciptaanNya pada hakekatnya 

semula (Kej. 1:31) bahwa segala sesuatu yang dijadikanNya itu sungguh amat baik. Dengan cara 

saling berbagi dan bertanggung jawab terhadap alam ini. Menumbuhkan nilai–nilai sosial 

kemasyarakat yang tinggi dan hal–hal lainnya sebagai pertanggung jawaban dan syukur umat Tuhan 

terhadap anugerahNya. Meskipun banyak hambatan dan tantangan yang menghadang. 

 

Kemudian anda bisa mampaikan cerita nyata atau sebuah cerita karangan yang intinya mengisahkan 

suatu perbuatan seseorang atau bersama dalam sebuah kesalahan besar dengan akibatnya yang 

buruk dan fatal pada dirinya atau orang–orang di sekitarnya. Sadar atas akibatnya kemudian, maka 

orang ini melakukan pertobatan dan perubahan sikap untuk menebus kesalahan–kesalahannya 

dengan perbuatan untuk menyenangkan banyak orang. Bisa juga dengan bentuk–bentuk ilustrasi 

lain yang menggambarkan suatu ketaatan yang membuahkan kebahagiaan sekalipun harus disertai 
dengan perjuangan yang tidak mudah.  

 

D.   PENUTUP  

Ajaklah jemaat untuk menemukan makna anugerah Allah dalam pengurbanan Tuhan Yesus Kristus 

baik secara pribadi atau bersama. Untuk mendorong hidup yang bertanggung jawab, berbagi dan 

bermoral terhadap sesama dan seluruh ciptaan (Hubungkan dengan Masa Penghayatan Paskah 

2011) 

 

LITURGI 

Nats Pembimbing : Masmur 108 : 1 – 6  

Berita Anugerah : Mazmur 32 : 1- 2 

Nats Persembahan : 1 Tawarikh 16 : 8 – 9  

 

Pujian: 
 

1. PKJ 168 : 1,2,3 KJ 60 : 1,2,3 
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2. PKJ 205 : 1,2,3 KJ 63 : 1,2 

3. PKJ 127 : 1,2,4 KJ 58 : 1,2,3 

4. PKJ 143 : 1,2,3 KJ 280 : 1,2,3 

5. PKJ 148 : 1 dst. KJ 287 b : 1 dst. 

6. PKJ 182 : 1,2 KJ 340 : 1,2,3 

(--dar--) 

 

*** 

 

RENUNGAN MINGGU KE-1 

 

MENGAKU DAN DIAMPUNI  
Bacaan: Mazmur 32 dan 1 Yohanes 1:9 

 

 Sering kali ketika jatuh dalam dosa, semangat kita untuk bangkit menjadi hilang sama 

sekali. Kita pasrah dengan keadaan yang terbelenggu oleh dosa.   Seharusnya tidak demikian.  Pada 

saat kita sadar bahwa telah melukai hati Tuhan maka hal penting dan mendesak untuk dilakukan 

adalah cepat-cepat mengakui kesalahan sambil memohon ampunanNya.  Jika tidak, maka kita akan 

menjadi makanan empuk iblis yang ingin memisahkan kita dari kasih dan rangkulan Allah Bapa. 

Mengapa banyak umat Tuhan yang jatuh tetapi tidak dapat bangkit lagi?  Atau kalau bangkit tidak 

mendapatkan pemulihan yang sesungguhnya?  Tentu ada yang salah!  Ada tiga hal penting di dalam 

pengampunan: 

  Pertama adalah mengakui.  Mengaku berarti tidak menyangkali bahwa kita telah melakukan 

suatu kesalahan.  Menyetujui bahwa kita sudah bersalah dan secepatnya mengakui kesalahan itu 

kepada Allah.  Konsekuensi dosa selalu ada, yaitu rusaknya hubungan dengan Allah.  Kita tidak 

dapat menjalin suatu persekutuan yang  baik dengan Allah jika dalam saat yang bersamaan kita 

hidup di dalam dosa.  Banyak orang Kristen yang kehidupan rohaninya tidak bertumbuh dan sulit 

membangun hubungan dengan Allah karena mereka tetap melakukan dosa.  Lebih cepat mengakui 

dosa kepada Allah, lebih cepat pula pemulihan terjadi. 

 Kedua adalah setia.  Setia berarti layak dipercayai.  Merupakan penghiburan besar bagi kita 

untuk mengetahui bahwa Tuhan itu setia.  Kita dapat menaruh seluruh keyakinan kita kepadaNya 

dan percaya bahwa Ia akan memegang janji-janjiNya.   Di satu sisi sebagai manusia kita tidak setia, 

kita ingkar janji, kita tidak dapat dipercaya di dalam hal untuk tidak melakukan dosa. Jaminan 

untuk pengampunan dosa kita didasarkan atas kesetiaan Tuhan.  Ia mengatakan agar kita mengakui 

dosa dan Ia akan setia mengampuni.  Ia hanya meminta agar kita mengakui dosa dan kesalahan itu. 

Kita dapat mengandalkan kesetiaanNya karena itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak berubah. 

 Ketiga adalah menyucikan.  Menyucikan berarti membersihkan, menguduskan.  Ketika kita 

berdosa, dua hal yang terjadi kita menjadi cemar dan persekutuan kita dengan Tuhan menjadi rusak. 

Ketika dosa-dosa kita ditanggungkan kepada Yesus diatas kayu salib, apa yang Yesus katakan? 

―AllahKu, AllahKu mengapa Engkau meninggalkan Aku?‘ Itu sebenarnya adalah tangisan dan 

teriakan kita.  Dosa memisahkan kita dari Allah dan keterpisahan dari Allah inilah yang seharusnya 

mendorong kita untuk mengakui dosa.  Karena sekecil apapun dosa itu, janganlah ditutupi.  Jangan 

ada sisanya agar tidak merusak pengampunan Allah yang indah.  Di hadapanNya tak ada yang dapat 

disembunyikan. Ketika kita mengakui dosa kepada Allah apa yang terjadi?  Pertama, Ia 

membersihkan atau menyucikan kita dari dosa. Dia tidak hanya mengampuni dosa kita tetapi Ia 

menghapusnya sehingga kita menjadi bersih.  Kedua, Ia memulihkan hubungan kita denganNya.  

  Melalui renungan MPP 2011 ini Adakah kesalahan, pelanggaran dan dosa yang perlu kita 

akui kepada Tuhan saat ini?  Akuilah itu agar hubungan kita dengan Tuhan kembali dipulihkan.  

  

Pokok-pokok doa: 
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1. Dimampuan untuk tidak menyimpan pelanggaran dan dosa pribadi serta kesalahan  orang lain. 

2. Mengakui kesalahan, pelanggaran dan dosa kita kepada Tuhan serta mohon ampunanNya. 

3. Memohon agar hubungan kita dengan Tuhan kembali dipulihkan. 

 

Liturgi:  

1. Pujian dan doa 

2. Baca Firman Tuhan 

3. Baca Renungan 

4. Doa syafaat 

5. Pujian penutup 

                                                            (--sri--) 

 

RANCANGAN KHOTBAH MINGGU, 20 MARET 2011 

MINGGU  PRA  PASKAH II,   WARNA LITURGI UNGU 
 

Bacaan Leksionari Kej. 12:1-4;  Mzm. 121;  Rm. 4:1-5, 13-17;  Yoh. 3:1-17 

Bacaan Kotbah     Kejadian 12:1-4 

 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP  

 

1. Kejadian 12:1-4  Kerelaan Meninggalkan Kemapanan 

“Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang 

akan Kutunjukkan kepadamu‖ (12:1). 

 

a. Perintah Tuhan kepada Abram :  

Abraham dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan negeri, kota, dan sanak saudara serta rumah 

ayahnya untuk menuju suatu negeri yang waktu itu belum diketahuinya.  Tentunya panggilan 

Tuhan tersebut merupakan suatu pergumulan yang sangat berat dan sulit bagi Abraham. Sebab 

sesungguhnya dia telah merasa menyatu dengan semua orang, alam dan segala sesuatu yang ada 

di lingkungan keluarga, kota dan negerinya, yaitu di Ur-Kasdim.  Selain itu saat itu Abraham 

telah berusia 75 tahun!  Suatu usia yang sebenarnya sangat cocok bagi Abraham untuk 

menikmati hari tua dan pensiun dari pada dia harus pergi sebagai seorang pengelana atau 

pengembara di negeri orang.  Tetapi Tuhan telah memanggil dia untuk meninggalkan 

lingkungan dan ikatan keluarga serta suku untuk memulai suatu kehidupan yang baru 

berdasarkan janjiNya. 

 

b. Keraguan Abram: 

Dari kitab Yosua, kita memperoleh informasi tentang keadaan dan latar-belakang kehidupan 

Abraham ketika dia masih tinggal di Ur-Kasdim. Di Yos. 24:2, Yosua berkata kepada seluruh 

umat Israel, demikian: ―Dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situlah diam nenek 

moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada allah 

lain‖.  Dengan kesaksian Yos. 24:2 ini kita dapat melihat bahwa keluarga besar termasuk Terah, 

ayah Abraham dan Nahor adalah orang-orang yang taat menyembah berhala di kota Ur-Kasdim 

yang terletak di seberang sungai Efrat, atau wilayah kerajaan Babel. Selama tinggal di Ur-

Kasdim, kemungkinan Abram mulai kecil sampai dewasa pernah menyembah kepada dewa-

dewa bangsa Babel. Tetapi selama dia menyembah kepada dewa-dewa bangsa Babel, 

tampaknya Abram merasa tidak bahagia dan jauh dari damai-sejahtera.  Dalam hatinya terus 

bergulat dengan berbagai pertanyaan kritis yang meragukan keberadaan dan kekuasaan para 

dewa bangsa Babel tersebut.  Pergumulan yang menentang keberadaan dan kekuasaan para 

dewa bangsa Babel tersebut tampaknya tidak tertahankan lagi ketika Abraham berusia 75 tahun. 

Akhirnya dia memperoleh kesadaran iman dan mata batinnya terbuka lebar khususnya saat 
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Tuhan, yaitu YAHWEH menyatakan diriNya dan memanggil Abram untuk meninggalkan 

kampung halaman dan rumah ayahnya.  Abram merespon panggilan Tuhan tersebut.  Tetapi 

bukankah keputusan Abraham tersebut mengandung risiko tinggi, sebab dia akan kehilangan 

semua hal dan dia harus memulai segala sesuatu dari nol kembali?  Risiko yang mustahil 

ditempuh mengingat Abraham waktu itu telah berusia 75 tahun, sebab mungkin tubuhnya mulai 

renta dan kekuatannya telah berkurang banyak.  Dalam situasi demikian, tidak berlebihan 

jikalau Abraham juga mungkin sempat bertanya-tanya dalam hatinya, apakah dia masih sanggup 

untuk melakukan perjalanan yang sangat jauh, sulit dan berbahaya menuju suatu tempat yang 

belum diketahui dengan jelas.  Tetapi dia akhirnya memilih setia dan taat kepada Tuhan. Jadi 

kita dapat melihat bahwa Abraham rela mengorbankan segala sesuatu yang mapan dan ikatan 

keluarganya demi memenuhi panggilan Tuhan. 

 ―Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta 

membuat namamu masyhur; dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang 

yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu 

semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat‖ (Kejadian 12:2-3). 

 

a. Janji-janji Tuhan kepada Abram : 

Seluruh keraguan, kekuatiran dan ketakutan akan masa depannya ternyata dapat diatasi oleh 

Abram dengan sikap percaya kepada Tuhan.  Abram menaruh percaya kepada penyertaan dan 

janji Allah.  Abram percaya bahwa Allah yang diimani adalah Allah yang hidup dan berkuasa. 

Sehingga dia juga percaya bahwa janji-janji Tuhan pasti akan digenapi, walaupun saat itu dia 

sama sekali tidak mempunyai bukti apapun.  Abram mengambil keputusan berdasarkan 

imannya; bukan berdasarkan perhitungan dan bukti-bukti yang terlihat dengan jelas.  Bukankah 

tindakan Abram tersebut sungguh-sungguh merupakan ―lompatan iman‖? Abram berani 

bertindak berdasarkan janji Allah yang belum dilihatnya. 

 

b. Kepekaan Terhadap Penyertaan Tuhan 

Setelah dia mengenal Yahweh yang telah menyatakan diriNya, kehidupan Abram sepenuhnya 

dipenuhi oleh sikap iman dan ketaatan.  Ciri spiritualitas Abram adalah: iman kepada Allah 

mendahului seluruh tindakan dan perbuatannya, sehingga kehidupannya menghasilkan 

perbuatan iman.  Bukan sikap yang sebaliknya!  Dia tidak terlebih dahulu berupaya mencari 

berbagai kepastian, kemudian baru dia mau bertindak.  Abram tidak memilih sikap demikian. 

Sebab dengan mata imannya kepada Allah, Abram dimampukan untuk melihat ke arah manakah 

Allah akan memimpin dan membimbing hidupnya.  Itu sebabnya Allah membenarkan Abram 

berdasarkan imannya.  Abraham dijadikan oleh Allah sebagai bapa orang percaya agar mereka 

yang percaya mau meneladai sikap imannya.  Kebenaran yang dimiliki oleh Abraham adalah 

kebenaran iman, bukan karena dia melakukan kewajiban dan ritualitas agama. 

 

12:4 Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya, dan Lot pun ikut 

bersama-sama dengan dia; Abram berumur tujuh puluh lima tahun, ketika ia berangkat dari 

Haran. 

 

c. Abram patuh pada kehendak Tuhan 

Abram akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kota Ur-Kasdim bersama isteri dan Lot, 

keponakannya untuk memulai hidup yang baru bersama Tuhan. 

 

2. Roma 4:1-5; 13-17  Abraham dibenarkan karena iman 

Kerelaan Abraham berkorban, bukan karena dia mentaati sejumlah peraturan dan kewajiban 

agamawi; tetapi dia dibenarkan oleh Allah karena pengorbanannya dilakukan dengan sikap 

iman yang total kepada Tuhan.  
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3. Mazmur 121  Tuhan Penjaga Israel 

Pemazmur mengungkapkan sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah penolong yang setia di 

dalam kehidupan dari sekarang sampai selama-lamanya. 

 

4. Yohanes 3:1-17  Nikodemus yang mengalami kelahiran baru 

Nikodemus adalah seorang Farisi dan menjadi salah seorang pemimpin agama Yahudi.  Karena 

itu tentunya Nikodemus sangat beriman kepada Allah yang esa.  Nikodemus memahami dengan 

sangat baik bahwa keselamatan manusia diperoleh manakala manusia taat melakukan hukum 

Taurat dengan setia.  Tetapi ketika dia berjumpa dan berbicara dengan Yesus, Nikodemus 

menyadari bahwa tidaklah cukup manusia hanya mampu taat untuk melakukan hukum Taurat. 

Sebab ketaatan kepada hukum Taurat menjadi tidak bermakna bahkan sia-sia jikalau manusia 

belum dilahirkan kembali. Yesus berkata: ―Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air 

dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah‖ (Yoh. 3:5).  Apabila Nikodemus 

merespon perkataan Tuhan Yesus untuk dilahirkan kembali, maka Nikodemus berani membuat 

lompatan iman yang sama sekali baru. Konsekuensinya Nikodemus harus berani memulai lagi 

segala sesuatu dari nol!   Untuk itu Nikodemus harus rela berkorban kehilangan semua hal yang 

selama ini membanggakan dirinya. Dia dapat kehilangan kebanggaannya sebagai seorang Farisi 

dan ahli Taurat, tetapi juga dia dapat kehilangan jabatan serta fasilitas yang diperoleh sebagai 

seorang pemimpin agama.  

 

II. BENANG MERAH KE 4 PERIKOP 

1. Kerelaan meninggalkan kemapanan merupakan sebuah pengorbanan yang besar. Banyak 

orang tidak siap meninggalkan kemapanan dan kenyamanan yang telah lama dinikmatinya, 

seperti: harus meninggalkan lingkungan keluarga, suku, pekerjaan, tradisi, kebiasaan. Itu 

sebabnya setiap orang umumnya memiliki kecenderungan untuk terus berupaya 

mempertahankan kemapanan dirinya, dan tidak ingin tergusur dari jabatan atau 

meninggalkan lingkungan hidupnya.  

2. Dibutuhkan sebuah sikap iman dan ketaatan.  Spiritualitas yang harus dikembangkan dalam 

hidup orang percaya adalah: iman kepada Allah mendahului seluruh tindakan dan perbuatan, 

sehingga kehidupan menghasilkan perbuatan iman.  Abraham menunjukkan hidup yang taat 

pada kehendak Allah.  Dia mengalami pencerahan iman yang membuka mata rohaninya 

kepada Allah yang esa.  Jika hal demikian terjadi dalam diri Nikodemus, bersedia 

―dilahirkan kembali‖, maka ia akan dapat melihat dan masuk ke dalam Kerajaan Allah. 

3. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa kerelaan berkorban secara moral dan agamawi 

saja tidaklah cukup, jikalau tidak dilakukan atas dasar iman dan kasih.  Tepatnya kerelaan 

berkorban akan menjadi sia-sia dan tanpa makna jikalau tidak didasarkan oleh kesediaan 

untuk ―dilahirkan kembali‖.  Sebab tanpa dilahirkan kembali, kita akan menggunakan 

kerelaan berkorban untuk kepentingan diri sendiri sebagai upaya pengumpulan pahala. 

Tanpa pengalaman dilahirkan kembali, kerelaan berkorban akan kita manipulasi untuk 

mengorbankan orang lain asalkan diri kita sendiri dan agama kita menjadi lebih besar. 

Tanpa dilahirkan kembali, kita akan menggunakan ketaatan kepada hukum-hukum Allah 

untuk pembenaran diri sendiri yang ujung-ujungnya adalah kesombongan rohani. 

 

III. KONTEKS MASA KINI 

1. Pada masa kini kita dapat melihat banyak orang berlomba untuk mendapatkan segala 

sesuatu dalam hidupnya, bahkan dengan cara yang tidak benar.  Kasus-kasus korupsi yang 

marak terjadi di sekitar kita menunjukkan bagaimana orang begitu ingin memuaskan 

hidupnya dengan harta yang melimpah dengan harapan kehidupannya menjadi mapan dan 

nyaman.  Tujuannya adalah agar ia semakin dihargai dan dihormati dalam kehidupan di 
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masyarakat. Pada sisi lain, masih banyak sesama kita di tengah masyarakat yang 

membutuhkan perhatian dan pertolongan akibat kehidupan mereka yang tidak mapan. 

Mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan dan melanjutkan hidupnya. 

2. Keberadaan gereja di dunia mengingatkan bahwa ia hadir untuk melakukan sesuatu yang 

bermanfaat bagi sesama.  Gereja tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan. 

Gereja harus bergerak melayani orang-orang yang ada di sekitarnya.  Gereja harus 

―memberi makan‖ orang-orang yang membutuhkan makanan. 

3. Gereja harus menggerakkan orang-orang yang ada di dalamnya agar bersedia meninggalkan 

kemapanan dan kenyamanan untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. 

 

 

IV. SARAN PENYUSUNAN KOTBAH 

 

Pendahuluan 

Pengkotbah mengawali pembukaan kotbah dengan memberikan sebuah pertanyaan: bagaimana 

perasaan kita bila kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah terlanjur 

membuat hidup kita nyaman dan mapan?  Apakah iman dan pengharapan kita masih akan tetap bisa 

bertumbuh dan tetap teguh? 

Ungkapkan dengan bahasa sendiri! 

 

Isi 

Dengan menggunakan penjelasan teks dan konteks masa kini untuk mengurai beberapa hal berikut 

ini: 

1. Situasi Abram saat ia diutus oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan tempat leluhurnya menuju 

tempat yang tidak diketahuinya. 

2. Bagaimana Abram dengan penuh kesetiaan mengikuti dan melakukan apa yang diperintahkan 

Tuhan. Ia tidak protes, koq aku disuruh pergi atau aku disuruh pergi kemana, dan sebagainya. 

3. Jelaskan bagaimana Abram pergi meninggalkan tanah leluhurnya? Mengapa Tuhan 

mengutusnya pergi meninggalkan Ur-Kasdim. 

4. Bagaimana keluarganya? Apakah mendukung kepergiannya atau merasa keberatan? 

5. Jelaskan bagaimana sikap iman Abram menanggapi panggilan Tuhan tersebut? 

6. Ungkapkan pengalaman pengkotbah saat melakukan sebuah tugas/pekerjaan yang harus 

meninggalkan kemapanan dan kenyamanan yang sebelumnya biasa dialami. (misal: pindah 

kerja ke tempat yang sepi jauh dari keramaian dan hiburan). Apakah di tempat baru itu ia dapat 

melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat disana?   

7. Yakinkan jemaat bahwa dimanapun kita berada/ditempatkan oleh Tuhan, pasti Tuhan 

mempunyai rencana yang baik untuk hidup kita. Hanya dengan iman dan ketaatan kepada 

Tuhan yang akan membuat hidup kita berhasil melakukan ―lompatan iman‖. 

8. Jelaskan bahwa sebagai orang Kristen akan berhadapan dengan banyak pergumulan kehidupan 

yang sewaktu-waktu datang. Sikap bagaimana yang harus ditunjukkan? Misalnya tantangan 

yang langsung diakibatkan karena iman percaya kepada Yesus Kristus; tantangan yang 

berkaitan dengan masalah kehidupan, baik ekonomi, politik dan social kemasyarakatan.  

 

Penutup 

Ajak warga jemaat untuk melihat pengalaman iman Abram yang tetap teguh dalam iman 

walaupun harus dengan pengorbanan.  Kerelaan berkorban secara moral dan agamawi juga harus 

didasarkan pada iman dan kasih.  Tepatnya kerelaan berkorban akan menjadi sia-sia dan tanpa 

makna jikalau tidak didasarkan oleh kesediaan untuk ―dilahirkan kembali‖.  Sebab tanpa dilahirkan 

kembali, kita akan menggunakan kerelaan berkorban untuk kepentingan diri sendiri sebagai upaya 

pengumpulan pahala.  Tanpa pengalaman dilahirkan kembali, kerelaan berkorban akan kita 
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manipulasi untuk mengorbankan orang lain asalkan diri kita sendiri dan agama kita menjadi lebih 

besar.  Tanpa dilahirkan kembali, kita akan menggunakan ketaatan kepada hukum-hukum Allah 

untuk pembenaran diri sendiri yang ujung-ujungnya adalah kesombongan rohani.   Walau Abraham 

pada waktu di Ur-Kasdim belum mengenal makna ―dilahirkan kembali‖; tetapi bukankah ketika dia 

merespon panggilan Allah dengan taat melakukan karena iman, kehidupan Abraham juga telah 

mengalami ―kelahiran kembali‖?  Itu sebabnya namanya semula yaitu ―Abram‖ yang berarti: 

bapaku yang mulia; kemudian diganti oleh Allah menjadi ―Abraham‖ yang berarti: bapa orang 

banyak.  Jika demikian, bagaimanakah kualitas imani kita dalam memaknai rela berkorban?  

Apakah sikap hidup kita seperti Abraham yang bersedia berkorban untuk meninggalkan segala 

kemapanan dan ikatan keluarga, manakala kita terpaksa harus memilih antara Kristus dan keluarga; 

antara Kristus dengan fasilitas karier; antara Kristus dengan teman yang ingin menjadi pasangan 

hidup kita?  Tentunya pilihan tersebut tidak mudah; sangat sulit!  Tetapi menjadi tidak mustahil 

manakala kehidupan kita telah dilahirkan kembali, sehingga kita dengan anugerah Allah berani 

menempuh lompatan iman yaitu berjalan ke tempat yang disediakan oleh Tuhan walau kita belum 

mengetahui apa yang akan terjadi besok.  Bagaimanakah sikap saudara saat ini? 

 

 

V. USUL LITURGI :  

1 Pujian Penyembahan KJ. 396 : 1, 2, 3 

2 Votum & Salam  

3 Nats Pembimbing Mazmur 121 

4 Pujian Penyembahan KJ. 293 : 1, 2, 3 

5 Perintah Hidup dalam Kasih Markus 12 : 29-31 

6 Berita Anugerah/Petunjuk Hidup Baru Yoh. 3 : 3, 5 

7 Pujian Kesanggupan KJ. 369a : 1, 2, 3 

8 Pujian menyambut Firman KJ. 53 : 1, 2 

9 Pemberitaan Firman Tuhan Kejadian 12:1-4 

 Doa Bapa Kami  

10 Pujian Respon KJ. 417 : 1, 7, 8 

11 Persembahan Lukas 6:38 

 Pujian Persembahan KJ. 439 : 1- secukupnya 

12 Pengakuan Iman Rasuli  

13 Berkat  

14 Pujian Akhir KJ. 410 : 1, 2, 3 

 

 

(--yfh--) 

 

 

*** 
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RENUNGAN MINGGU KE-2 

 

KELAHIRAN KEMBALI 
Bacaan Alkitab Yohsnes 3: 1-17 

 

Dalam firman Tuhan yang kita baca ini adalah suatu pertemuan dan dalam pertemuan itu ada 

percakapan dan komunikasi yang sangat bermanfaat.  Jika kita perhatikan dalam kehidupan sehari-

hari sangatlah penting berkomunikasi, karena tanpa ada komunikasi hidup dan kehidupan manusia 

tidak akan berkembang dan tidak ada persahabatan dan persaudaraan. Jadi pertemuan dan 

komunikasi itu sanga-sangat penting bagi kehidupan keluarga Kristen.  Dalam berkomunikasi 

kehidupan seseorang dapat terjadi perubahan, tentu saja perubahan yang kita harapkan adalah 

perubahan yang positif dan baik. 

 

Dalam renungan kita malam hari ini adalah adanya percakapan atau komunikasi antara Yesus 

dangan Nikodemus.  Dia bukan orang biasa, namun ia adalah seorang Farisi dan pemimpin agama 

Yahudi. Kedatangan Nikodemus pada Yesus tentu ada suatu keinginan yang benar.  Malam-malam 

Nikodemus menyisihkan waktu untuk datang bertemu dengan Yesus.  Nikodemus yang datang pada 

Yesus karena ia tahu bahwa Yesus yang datang ke dunia ini diutus oleh Allah ini dilihat dan 

diperhatikan Nikodemus karena tidak ada seorangpun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang 

Yesus lakukan jika Allah tidak menyertaiNya (Yohanes 3:2).  Maka pada saat itu terjadilah 

percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Dalam percakapan itu tentang kelahiran kembali 

(Yohanes 3:3).  Namun dalam percakapan itu Nikodemus belum tahu apa maksud dan arti yang 

dibicarakan Yesus (Yohanes 3:4).  Yesuspun menjelaskan tentang kelahiran kembali (Yohanes 3:5). 

Bahwa manusia akan dapat masuk dalam kerajaan Allah kalau ia dilahirkan dari air dan dari Roh 

maksudnya adalah bahwa manusia akan dapat masuk dalam kerajaan Allah kalau manusia itu mau 

bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya dan dosanya telah ditinggalkan dan 

memulai pada kehidupan yang baru yaitu dalam kehidupan Yesus Kristus yang sudah rela mati di 

kayu salib untuk menebus dosa manusia.  Allah sangat mengasihi dan memperhatikan terhadap 

ciptaanNya.  Allah sangat merindukan manusia untuk dapat selamat dan kembali pada Allah 

sehingga dapat memperoleh hidup yang kekal (Yohanes 3:14-15).  Karena kasih Allah pada 

manusia sehingga Allah telah mengaruniakan anakNya yang tunggal yaitu Yesus Kristus yang 

datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. 

 

Marilah kita bersama-sama menyampaikan kabar keselamatan dan kasih Allah kepada dunia ini 

supaya semua orang yang mendengar menjadi bertobat dan percaya dan diselamatkan oleh Yesus 

Kristus.  Hendaknya kita senantiasa ada pertemuan dan komunikasi dengan Tuhan dan sesama agar 

kita senantiasa hidup baru dengan Yesus Kristus. Amin 

 

Liturgi Renungan :  
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1. Pujian KJ. 355 

2. Doa pembukaan 

3. Membaca Alkitab Yohnes 3:1-17 

4. Pembacaan renungan 

5. Doa safaat 

6. Pujian penutup KJ. 370 

 

(--eli--) 

*** 
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RANCANGAN KHOTBAH MINGGU, 27 MARET 2011 

MINGGU  PRA  PASKAH III,   WARNA LITURGI UNGU 
 

Bacaan Leksionari Keluaran 17: 1-7;  Mazmur 95: 1-11;  Roma 5: 1-11;  Yohanes 4: 5-42 

Bacaan Kotbah     Mazmur 95 : 1-5 
 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP  

 

1. Keluaran 17: 1-7 

a. Bangsa Israel dalam perjalanan merasa haus lalu bersungut-sungut kepada Musa. Dalam 

situasi ini, Musa merasa takut bahwa bangsa Israel akan melemparinya dengan batu. Suatu 

situasi yang berat baginya namun Musa tetap memohon petunjuk kepada TUHAN. 

b. TUHAN menjawab permohonan bangsa Israel melalui Musa dengan cara memukul sungai 

Nil. Ketika Bangsa Israel oleh kehendak TUHAN keluar dari Mesir, TUHAN memenuhi 

dan Tuhan mengetahui apa yang dibutuhkan Bangsa Israel. 

2. Mazmur 95: 1-11 

a. Tuhan diibaratkan seperti gunung batu keselamatan Gambaran ini memperlihatkan bahwa 

Tuhan senantiasa memberkati dan menjaga umatNya.  Tuhanlah yang menjadi ―gunung 

batu‖, yang menjadi ―benteng pertahanan‖ dan keselamatan bagi umat. 

b. Tuhan adalah Allah dan Raja yang besar mengatasi segala allah. Pada saat itu masyarakat 

disekitar umat Tuhan menganut kepercayaan politheistik (agama yang meyakini ada banyak 

allah, lebih dari satu). Namun kepercayaan pemazmur jauh lebih tinggi dari segalanya. 

Tidak ada kekuatan lain yang dapat menandingi kekuatan Tuhan yang diyakini Pemazmur. 

c. Kekuasaan Tuhan diungkapkan bahwa tanah, puncak  gunung, laut, darat Tuhanlah yang 

menjadikannya. Maksudnya: Tuhan tidak dapat disamakan dengan allah yang diyakini 

nenek moyang mereka Kenyataan Penciptaan memperlihatkan kekuasaanNya selaku sang 

Pencipta, tapi juga ketuhananNya yang tunggal. 

d. Berdasarkan pengenalan diri Tuhan sebagai pencipta dan Tuhan dari segalanya maka 

hendaklah umatNya hanya menyembah dan mengandalkan Tuhan. 

3. Roma 5: 1-11 

a. Orang percaya dibenarkan karena Iman.  Dengan kebenaran inilah orang percaya hidup 

dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan dengan iman ini orang percaya juga akan 

memperoleh kasih karunia.  Dengan kasih karunia ini orang percaya akan bermegah dalam 

pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. 

b. Dengan pembenaran itu juga orang percaya bermegah dalam kesengsaraannya sebab dengan 

kesengsaraan menimbulkan ketekunan, tahan uji dan pengharapan yang tidak 

mengecewakan. 

4. Yohanes 4: 5-42  

a. Yesus melakukan percakapan yang tidak biasanya dilakukan oleh seorang Yahudi kepada 

orang di luar Yahudi (dalam hal ini dengan perempuan Samaria). 

b. Yesus memperkenalkan diriNya kepada perempuan Samaria bahwa diriNya adalah Air 

Hidup (seseorang yang minum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya): Dia adalah 

keselamatan yang patut disembah dalam roh dan kebenaran. Dia adalah Mesias. Yesus juga 

memperkenalkan diriNya kepada murid-murid bahwa Yesus makanannya adalah melakukan 

dan menyelesaikan kehendak Bapa. 

c. Kehadiran dan pengajaran Yesus menghasilkan banyak orang Samaria menjadi percaya 

kepada Yesus. 
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II. RANGKUMAN INTI BERITA DARI KE-4 PERIKOP 

1. Orang percaya ketika menghadapi kesulitan (berkaitan dengan kebutuhan: sandang, pangan, 

papan) dan dosa tidak perlu takut/putus asa melainkan tetap berpengharapan. 

2. Orang percaya mengandalkan/berseru kepada TUHAN secara total maka TUHAN akan 

menolong karena TUHAN mengetahui apa yang menjadi kebutuhan umatNya. 

 

III. KONTEKS MASA KINI 

1. Banyak orang yang mengatakan bahwa saat ini adalah zaman canggih. Ilmu pengetahuan dan 

Teknologi (IPTEK) mengalami perkembangan yang sangat cepat. Guna melakukan 

aktifitasnya manusia tidak perlu susah dan repot lagi hanya dengan memencet computer/HP 

dari rumah saja seseorang telah/bisa melakukan banyak hal.  Namun di zaman yang canggih 

ini bukan berarti iman manusia juga semakin ―canggih‖ (dalam dirinya sudah sangat 

memahami: Tidak ada kekuatan lain yang dapat menandingi kekuatan TUHAN).  Di zaman 

yang sudah modern ini umat TUHAN juga masih mempercayai allah lain (dukun, ramalan, 

benda-benda keberuntungan, tempat-tempat keramat) yang dapat membuat dirinya merasa 

bahagia. 

2. Saat ini banyak orang mendapatkan kenalan melalui internet (chatting, face book, twitter). 

Begitu cepatnya seseorang berkenalan dan percaya akan identitas yang ada walau terkadang 

atau bahkan seringkali identitas yang ada hanya fiktif (bohong).  Ketika bertemu wajah yang 

sesungguhnya tidak seperti yang ada dalam dunia maya. 

 

IV. KERANGKA KHOTBAH 

(Catatan: Terlebih dahulu bacalah 4 perikop bacaan Alkitab yang telah ditetapkan di atas. 

Kemudian pelajarilah sekali lagi dengan seksama seluruh ―Penjelasan Teks‖ yang telah 

tersedia.  Pilih dan garis bawahilah kata-kata atau kalimat-kalimat atau bagian yang membuat 

hati Anda tertarik atau yang menimbulkan minat untuk menggunakannya dalam khotbah 

Anda).  Diusulkan sebagai berikut (bisa membuat kerangka khotbah sendiri berdasarkan 

semua bahan di atas): 

1. Perikop Alkitab : Mazmur 95: 1-11 

2. Judul khotbah : Andalkanlah TUHAN dalam hidupmu ! 

3. Sub Judul: 

a. Tuhan adalah Allah yang besar mengatasi segala allah. 

b. Menjadi Gereja yang berpengharapan. 

 

Liturgi : 
1. Nats Pembimbing : Roma 5: 1-11. 

2. Berita Anugerah : Yohanes 4: 13-14. 

3. Nats Persembahan : Galatia 6: 8-9. 

4. Nyanyian: 

- KJ 8 : 1-2 

- KJ 29 : 1-4 

- KJ 33 : 1-2 

- PKJ 15 

- KJ 387 : 1-3 

- KJ 367 : 1... 

- KJ 376 : 1-2 

 

(--frop--) 
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RENUNGAN MINGGU KE-3 

 

BERMEGAH DENGAN BERBAGI  

KARENA KETEKUNAN DAN TAHAN UJI 
Bacaan: Roma 5 : 1 –  11 

 

  Pada saat ini banyak orang yang mengeluh karena menghadapi hidup yang semakin sulit, 

bahkan tidak hanya mengeluh, banyak juga yang putus asa karena tidak melihat jalan keluar dari 

kesulitan hidup yang mereka hadapi. Dalam keputusasaan ini biasanya orang bersikap apatis, 

masabodho dan egois. Kehidupan yang semakin berat ternyata membuat banyak orang bahkan 

jemaat kristen menjadi tidak tahan uji.  Beratnya beban hidup karena kebutuhan dan persaingan 

yang terus meningkat membuat banyak orang mampu/ mau melakukan apa saja untuk memenuhi 

kebutuhannya tanpa memperdulikan orang lain disekitarnya.  Ditambah lagi dengan berbagai 

macam iming-iming, seperti kuis melalui SMS di TV yang menawarkan jutaan rupiah dan bentuk-

bentuk perjuadian terselubung lainya, menjadi godaan besar bagi banyak orang untuk mengikuti 

saja iming-iming tersebut.  Dan yang lebih parahnya lagi, ada banyak orang yang mengambil jalan 

pintas dengan melakukan korupsi, penipuan, pencurian, perampokan, dan sejenisnya.   

  Sikap apatis, masa bodho, egois dan tidak tahan uji ini semakin diperkuat dan didorong oleh 

beberapa hal berikut : 1) Munculnya ungkapan-ungkapan idiom yang berkembang pada masyarakat 

seperti ; ”jaman edan yen ora ngedan ora keduman”, ”mencari yang haram saja sulit, apalagi mau 

mencari yang halal”, ”bagaimana mau menolong orang, wong nolong diri sendiri aja sulit” dan 

sebagainya karena memang ungkapan-uangkapan tersebut seolah-olah benar menurut akal logika 

kita. 2) Pola dan gaya hidup masyakat yang konsumtif dan serba instan, karena pola hidup seperti 

ini kita sering melupakan proses yang harus dijalani untuk mendapatkan sesuatu. Sebagai contoh 

banyak diantara kita yang lupa cara membuat bumbu dan memasak makanan karena hampir semua 

jenis makanan sudah tersedia dalam bentuk paketan instan (mie instan, kue instan, bumbu-bumbu 

instan dll). Dan lebih parahnya dalam segala urusanpun kita menghendaki yang serba instan, misal : 

Pelajar yang nilainya ingin baik, tidak perlu belajar dengan tekun tapi cukup dengan mencontek 

diwaktu ujian. Jika kita ingin memiliki SIM tidak perlu mengikuti test cukup pesan melalui biro jasa 

dengan membayar sedikit lebih mahal. 3) Kemajuan teknologi, dengan majunya teknologi kita 

sering terlalu dimanjakan, sehingga kita sebagai penggunanya semakin terbiasa degan segala 

sesuatu yang lebih mudah. Kibiasaan ini sering terbawa dalam kita mengatasi perosalan hidup, 

dalam mengatasi persoalan hidupun kita cenderung mecari jalan yang lebih mudah. 

  Dalam Roma 5 ayat 1-5: telah berbicara mengenai pembenaran karena iman yang dilakukan 

oleh Allah melalui Kristus. Akibatnya ialah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. 

Pembenaran adalah akibat dari pengampunan. Pembenaran menunjukkan status seseorang di depan 

Allah. Pengampunan menunjukkan hubungan seseorang dengan dengan Allah. Karena 

pengampunan Allah, hubungan kita dengan Allah diperbarui.  Pembenaran adalah pintu menuju 

keselamatan, pintu untuk memasuki tatanan hubungan baru, persekutuan antara manusia dengan 

Allah, dimana ada kehidupan dan kedamaian. Karena itu, kita boleh bermegah dalam pengharapan 

menerima kemuliaan Allah.  Di dalam kesengsaraan pun kita mampu bermegah, tidak putus asa, 

melainkan tetap bersemangat menjalani hidup.  Bermegah, karena didepan sana ada kemuliaan yang 

menanti. Inilah yang menimbulkan ketekunan, tahan uji, dan tetap berpengharapan.  Tahan uji akan 

semakin berkembang atau meningkat setiap kali kita menyelesaikan persoalan yang kita jumpai. 

Jadi, setiap persoalan yang kita jumpai harus kita hadapi dan kita selesaikan.  Kita tidak boleh lari 

meninggalkannya, untuk apa kita takut menghadapi persoalan yang kita hadapi jika telah meyakini 

bahwa kemampuan ini akan diberikan Allah melalui Roh Kudus-Nya yang dicurahkan dan bekerja 

di dalam diri orang beriman.  
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  Kita perlu menyadari kekuatan Tuhan yang akan memampukan kita. Kita tidak perlu 

menyombongkan diri bahwa kita mampu menyelesaikannya sendiri.  Kita tidak perlu pura-pura 

mampu mengatasi segala persoalan kita.  Kita perlu mengakui kuat kuasa Tuhan yang setiap saat 

bersedia menolong dan memampukan kita.  Tuhan tidak mengabaikan usaha kita.  Kita percaya 

akan kuat kuasa Tuhan, tetapi kita harus tetap berusaha dengan sekuat tenaga beserta jatuh 

bangunnya. Dengan menyadari kekuatan Tuhan-lah yang memapukan kita dalam menghadapi 

persoalan hidup yang kita hadapi ini, maka kita akan rela untuk berbagi dengan orang lain, tanpa 

berpikir bahwa kita telah kehilangan sesuatu karena rela berbagi. Karena dalam persaingan hidup 

yang makin ketat ini kita sering berpikir ‖untuk apa berbagi dengan orang lain? sementara 

kesempatan yang kita dapatkan semakin sediti‖ 

  Ketekunan, tahan uji, dan pengharapan sangat diperlukan untuk memperoleh janji 

keselamatan.  Ketekunan, tahan uji, dan pengharapan dalam menjalani hidup ini tidak muncul 

begitu saja, tetapi dengan latihan yang dilakukan sedini mungkin. Sekarang ini kita dan anak-anak 

kita sudah terbiasa dengan yang serba instan.  Sehingga kita sering melupakan proses.  Karena 

kebiasaan melakukan segala sesuatu secara instan, sehingga dalam menghadapi persoalan pun 

inginnya cepat selesai tanpa mau susah payah, tanpa perjuangan yang sunggguh-sungguh.  Kita 

segera putus asa apabila tidak segera melihat atau merasakan hasilnya dan cederung kurang tekun 

dan kurang tahan uji dalam menyelesaikan persoalan.  Kalau kita sudah terlanjur dididik menjalani 

kehidupan secara instan oleh orang-tua kita, kita perlu mengubahnya. Setiap orang dapat berubah. 

Setiap orang dapat memperbaiki diri kalau mau. Perubahan kita itu akan membawa akibat yang baik 

pula bagi anak-anak dan lingkungan kita. 

  Memang setiap orang dapat saja putus asa, tetapi apakah sudah berusaha dengan sungguh-

sungguh? Bukankah Tuhan tidak membiarkan orang berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa 

memetik hasilnya?  Di dalam Tuhan selalu ada harapan.  Bukankah Kristus telah mati untuk kita? 

(lihat ayat 6) Karena segala usaha yang kita lakukan adalah usaha di dalam Dia, maka selalu ada 

pengharapan. Pengharapan itulah yang membuat kita mampu bertekun dan tahan uji.  Sebaliknya, 

ketekunan dan tahan uji kita itu tidak akan sia-sia. Tekun melakukan segala yang baik dan benar, 

tahan uji dalam menghadapi segala persoalan termasuk dalam hal ketahanan emosi, tetap 

berpengharapan dalam situasi apa pun dapat terjadi hanya dengan pertolongan Tuhan.  Oleh karena 

itu, baiklah kita tetap berserah kepada-Nya dengan tetap berjalan pada jalan-Nya.  Dan baiklah kita 

hadapi setiap persoalan dengan tetap percaya dan tetap rela berbagi dengan sesama karena kita 

yakin semua itu bukan dari usaha kita sendiri. Yakinkan diri kita Tuhan yang senantiasa 

memperhatikan kehidupan kita dengan segala macam persoalannya. Amin. 

 

Pokok Doa   

Minta pertolongan Tuhan dalam menghadapi persaingan hidup agar tahan uji dan tetap rela berbagi. 

 

LITURGI  

a. Pujian Pembukaan 

b. Bacaan Alkitab 

 Keluaran 17: 1–7 

 Mazmur 121 

 Roma 5: 1–11 

 Yohanes 4: 5–42 

d. Doa  Syafaat 

c.   Renungan 

e. Pujian Penutup  PKJ 165: ―Janji Yang Manis‖ 

(--skun--) 
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*** 

RANCANGAN KHOTBAH MINGGU, 3 APRIL 2011 

MINGGU  PRA  PASKAH IV,   WARNA LITURGI UNGU 
 

Bacaan  Leksionari 1 Samuel 16:1-13;  Mazmur 23;  Efesus 5:8-14;  Yohanes 9:1-41 

Bacaan Kotbah     Yohanes 9:1-12 
 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP : 

1. Mazmur 23 

a. Pengakuan Daud: TUHAN adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. (ay.1). 

Pengakuan akan pengalaman hidup dari Daud yang membuat dirinya nyaman, tenang, 

segar, tidak takut akan bahaya, memperoleh penghiburan, kebajikan dan kemurahan di 

dalam TUHAN.  

b. Peran dan karya TUHAN dalam hidup Daud: TUHAN membawa domba-Nya untuk 

menikmati kasih dan kuasa-Nya dengan begitu nyaman dan enak. Menuntun ke jalan 

yang benar, menyertai di dalam lembah kekelaman, menyediakan makanan dan 

minuman hingga melimpah bukan untuk sesaat, tetapi seumur hidup Daud. 

    

2. I Samuel 16: 1-13 

a. Pemilihan Raja: proses pemilihan seorang  menjadi raja atas Israel menggantikan raja 

terdahulu yaitu raja Saul bukan atas kehendak umat Israel, tetapi atas kehendak dan 

karya Allah sendiri. ―Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat 

apa yang di depan mata, tetapi TUHAN melihat hati.” (ay.7).  Dasarnya adalah apa 

yang dilihat Allah?  TUHAN melihat hati. Yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi 

Allah dapat melihatnya. 

b. Pengutusan seorang nabi: pemberian tanda yaitu pengurapan seseorang untuk menjadi 

raja ditandai dengan pengutusan seorang nabi yang bernama Samuel untuk pergi 

mengurapi anak Isai yang telah dipilih oleh Allah sendiri yaitu Daud. “Isilah tabung 

tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang 

Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah Kupilih seorang raja bagi-Ku”. Allah 

mengutus nabi-nya untuk menahbiskan Daud untuk menjadi raja atas kerajaan Israel. 

c. Orang yang dipilih menjadi raja: ialah Daud, anak bungsu Isai seorang gembala kambing 

domba, secara fisik Daud, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok.  Dan 

inilah yang menjadi pilihan Tuhan. ―Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia.” Tuhan 

Allah yang punya kuasa untuk membuat keputusan. 

 

3. Efesus 5: 8-14 

Kondisi manusia : dahulu kamu adalah kegelapan.  Hidup di dalam kuasa dosa oleh karena 

keturunan manusia yang berdosa.  Kondisi rohani yang semula gelap, pekat, dalam lembah 

kelam penuh penderitaan.  Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.  Tidak 

dalam kuasa dosa lagi, karena Tuhan yang berkarya, karena Tuhan yang bertindak.  Maka, 

bangunlah, bangkitlah dan Kristus akan bercahaya atas kamu.  Ada kehendak dan karya 

Allah, ada respon yang baik dari manusia hingga berkat dan penyertaan Kristus yang 

bercahaya/ tinggal di dalam manusia.       

 

4. Yohanes 9:1-41 

a. Pekerjaan Allah harus dinyatakan: orang yang buta sejak lahir bukan karena dosanya 

ataupun karena dosa orang tuanya.  Tetapi Yesus berkata: ―Bukan dia dan bukan juga 
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orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam 

dia. (ay.3). ―Mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku,…‖ menunjukkan salah 

satu tugas tanggung jawab yang harus diemban-Nya dan menyatakan teladan akan nilai 

ketaatan/ kepatuhan kepada Dia yang mengutus-Nya.  

b. Pekerjaan Allah dinyatakan dalam diri orang buta: respon manusia akan pekerjaan Allah 

adalah ―Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya 

sudah melek. (ay. 7b)‖.  ini wujud respon manusia adalah melakukan apa yang 

diperintahkan Tuhan Yesus kepadanya.  Ketaatan kepada Tuhan Allah salah satu 

wujud nyata pembaruan hidup bermartabat.  Dan itu membawa kepada berkat yang 

melimpah yaitu dapat melihat. 

  

II. RANGKUMAN BERITA INTI DARI 4 PERIKOP 

a. Tuhan memiliki kehendak dan karya atas manusia.  Perencanaan, kehendak yang baik, yang 

benar dan yang sempurna itu hanya milik Allah untuk umat-Nya.  Allah memilih dan 

mengutus orang-orang pilihan untuk hadir di tengah-tengah dunia untuk menyatakan apa 

yang menjadi kehendak dan karya-Nya atas manusia.  

b. Karya atau pekerjaan Allah harus dinyatakan.  Yang dikehendaki oleh Allah adalah segala 

yang baik, segala yang indah dan segala yang sempurna.  Yang dipilih untuk pekerjaan 

Allah menjadi nyata adalah bukan manusia yang sempurna, atau tidak berdosa.  Justru 

memakai manusia biasa, yaitu orang yang buta sejak lahir. 

c. Apa yang telah menjadi nyata itu sungguh dirasakan dan dinikmati oleh manusia yang 

mengaku bahwa inilah Kuasa Tuhan, Ia-lah TUHAN yang membawa umat kepada 

ketentraman, rasa aman, tenang, tidak takut bahaya, kebajikan dan kemurahan seumur hidup 

manusia.  Inilah wujud pengakuan yang penuh syukur kepada TUHAN yang punya kuasa 

atas alam semesta dan segenap ciptaan-Nya. 

  

III. KONTEKS MASYARAKAT MASA KINI 

a. Sebagai keluarga Kristen, menjadi taat kepada Tuhan Allah adalah sebagai wujud nyata rasa 

syukur dan terima kasih atas anugerah yang telah diterima oleh manusia yaitu kita dipilih 

oleh Allah.  Bahwa ketaatan itu juga sebagai wujud nyata akan pembaruan hidup sebagai 

murid Yesus yang terus menerus diperbaharui dalam hidup. 

b. Memperhatikan dan menghayati bahwa kehendak dan karya TUHAN itu untuk kebaikan 

manusia maka nilai ketaatan atau kepatuhan yang manusia lakukan membawa kepada 

kebenaran dan kehidupan.  Perlu ditumbuhkan terus menerus bukan untuk memperoleh jasa 

dan untuk membenarkan diri sendiri di hadapan Allah, tetapi sebagai tanda terima kasih atas 

anugerah Allah.  Dan tidak hanya berhenti ketika sudah menerima anugerah itu, tetapi 

senantiasa diteruskan dalam sikap, dan tindakan serta perilaku sehari-hari kepada setiap 

orang. 

c. Kesadaran bahwa manusia adalah ciptaan Allah.  Allah memiliki kehendak dan tujuan 

terhadap hidup manusia.  Bukan manusia yang memerintah Allah untuk ini dan itu, tetapi 

melalui manusialah karya Allah dinyatakan, yaitu melalui ketaatan, kesetiaan, dan hidup 

dalam terang cahaya Kristus.  

d. Bahwa dalam masyarakat masih ada sikap taat atau patuh yang tumbuh untuk memperoleh 

jasa/ pamrih, serta untuk membenarkan diri sendiri.  Bahkan dengan segala kekuatan dan 

harta dipakai agar seseorang patuh atau menaati aturan yang ada. Belum banyak orang yang 

secara sadar/ tulus bahwa nilai taat/ patuh itu membawa orang kepada berkat/ keselamatan. 

Masa Perayaan Paskah adalah tanda dan bukti bahwa ketaatan/ kepatuhan yang ada dan 

tercipta membuat manusia hidup dalam kehidupan yang bermartabat.   
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IV. SARAN KERANGKA KHOTBAH 

[Catatan penting!: terlebih dahulu membaca 4 perikop bacaan Alkitab yang telah ditentukan di atas 

sebagai bacaan leksionari.  Kemudian dipelajari dengan seksama seluruh ‗penjelasan teks‘ yang 

telah tersedia. Pilih dan digaris bawahi hal-hal/ kalimat-kalimat yang menarik dan membuat hati 

berdebar/ tertarik untuk digunakan dalam khotbah anda.] 

1. Perikop Alkitab: Yohanes 9:1-41 (nats ayat 3, 7)   

2. Judul khotbah: Nyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah 

3. Sub Judul: 

a. Penerimaan sebagai orang pilihan Allah.  

b. Karya Allah membawa dari yang gelap kepada terang 

c. Dialah Tuhan yang mengasihi umat-Nya. 

 

 

 

LITURGI 

 

Nats Pembimbing : Mazmur 23 

Hukum Kasih  : Markus 12: 30-31 

Berita Anugerah : Yohanes 8:12 

Petunjuk Hidup Baru : Efesus 5:8-11 

Nats Persembahan : Mazmur 136:1 

 

Lagu-lagu : 

KJ 161  PKJ 13  

KJ 158  PKJ 19 

KJ 29  PKJ 39 

KJ 368  PKJ 84 

KJ 367  PKJ 271 

KJ 424  PKJ 258 

 

(--kdw--) 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Panduan Masa Perayaan Paskah & Pentakosta  2011 

 

26 

 

 

 

RENUNGAN MINGGU KE-4 

 

BEKERJA SELAMA MASIH SIANG 
1 Sam 16: 1-13;  Maz 23;  Efesus 5: 8-14;  Yoh 9: 1-41 

 
Bekerja adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan karya, yang kemudian karya tersebut 

biasanya dapat dinilai dengan uang yang disebut dengan upah.   Semangat kerja sangat dipengaruhi 

oleh situasi hati seseorang atau sering disebut dengan istilah “mood‟.   Jika hati seseorang diliputi 

duka, gundah gulana maka mood bekerjanya menjadi menurun secara drastis.   Akan tetapi jika 

hatinya gembira atau senang maka mood kerja  seseorang menjadi bergairah. 

Samuel sebagai hakim atas orang Israel pernah mengalami hal yang sama yaitu  mood untuk 

bekerja menurun karena berduka cita atas ditolaknya Saul oleh Tuhan sebagai Raja atas Israel. 

Berfirmanlah Tuhan pada Samuel (1 Sam 16: 1). ― Berapa lama lagi engkau berduka cita karena 

Saul?‖ mengapa teguran ini disampaikan kepada Samuel?  Ternyata ada satu hal yang Tuhan 

rencanakan jauh kedepan yaitu mempersiapkan sang Mesias Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. 

Samuel dituntut untuk segera bekerja untuk menjumpai Isai orang Betlehem itu, sebab diantara 

anak-anaknya telah dipilih Tuhan Allah sebagi raja bagiNya, yaitu Daud si gembala, anak bungsu 

Isai.  Dan setelah diurapi Samuel dengan minyak yang sudah dipersiapkan itu maka Daud dipenuhi 

Roh Tuhan sampai akhir hayatnya.  Dan dalam sejarah suci dari keturunan Daud  lahir sang Mesias 

Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. 

Daud selama hidupnya yang dipenuhi oleh Roh Tuhan itu selalu bekerja untuk kebenaran 

dan terlebih lagi Daud menjuluki Tuhan dengan gembala yang baik yang mengerti segala 

keperluannya (Mazmur 23) 

Jika kita renungkan maka satu hal yang perlu diteladani adalah ―Segera mengerjakan sesuatu 

yang baik.  Untuk mendapat hasil yang maksimal‖.  Bagaiamana dengan kita saat ini? 

Sebagai manusia yang sudah ditebus dengan darah yang mahal dan yang telah dibebaskan dari 

segala tuntutan dosa mari kita bekerja selama masih siang untuk peduli terhadap sesama sehingga 

harkat dan martabat sebagai manusia yang telah diselamatkan tetap terpelihara dan terjaga dengan 

baik dengan hidup sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan 

dan kebenaran.  Itulah sebabnya dikatakan ― bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari 

antara  orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu ― (Efesus 5 :14) 

Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia (Allah Bapa) yang mengutus Aku (Yesus) selama 

masih siang; akan datang malam dimana tidak ada seorangpun yang dapat bekerja (Yoh 9: 4) 

artinya semasih ada kesempatan untuk memberitakan keselamatan dan masih dikaruniai kekuatan 

dan kesehatan jangan sia-siakan itu karena tiba saatnya Tuhan mengambil segala talenta yang 

diberikan kepada kita jika kita tidak mengembangkannya.  Selamat bekerja untuk jiwa baru untuk 

kemuliaan Tuhan.  Tuhan memberkati. 

 

Liturgy  

1. Pujian Pembukaan PKJ 227: 1-2 

2. Pembacaan Firman Tuhan: 1 Sam 16: 1-13;  Maz 23;  Efesus 5: 8-14;  Yoh 9: 1-41 

3. Renungan 

4. Doa Syafaat 

5. Pujian Penutup 
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(--was--) 

 

RANCANGAN KHOTBAH MINGGU, 10 APRIL 2011 

MINGGU  PRA  PASKAH V,   WARNA LITURGI UNGU 
 

Bacaan Leksionari Yeh. 37: 1-14;  Maz. 130;  Roma 8: 6-11; Yoh. 11:1-45 

Bacaan Kotbah     Mazmur  130: 1-7 
 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP : 

1. Yehezkiel  37: 1-14 

a. Umat Israel dalam kehancuran; dalam penglihatan yang diterima oleh Yehezkiel 

bagaikan tulang-tulang yang telah mengering dan berserakan dalam sebuah lembah 

kematian; telah mati dan tidak berguna lagi. Umat Israel sudah kehilangan 

pengharapannya dan sudah tidak ada lagi masa depan (Yeh. 37: 1-11) 

b. Allah berkuasa menghidupkan. Ia memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat dan 

berfirman meberikan nafas hidup menguasai orang-orang yang masih mati sehingga 

tulang-tulang itu hidup kembali; bangkit dari kubur dan kematiannya menjadi tentara 

yang siap berperang (Yeh. 37:12) 

c. Allah yang penuh kasih dan anugerah tidak pernah neninggalkan umatNya, 

Dengan kuasa Roh dan firmanNya Allah berkarya untuk memulihkan seluruh kehidupan 

umat Israel. Mereka akan kembali mendiami tanah mereka sendiri dan dipulihkan dalam 

kehidupan yang bermartabat sebagai bangsa dan umat Allah (Yeh. 37: 12-14)    

 

2. Mazmur  130: 1-7 

a. Pemazmur berseru dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Pemazmur 

menggambarkan kehidupannya berada di jurang yang begitu dalam. Tidak ada kuasa lain 

yang dapat menolongnya kecuali hanya Tuhan.  Begitu pula ketika mungkin Tuhan 

mengingat-ingat kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh pemazmur, maka tidak 

mungkin ia akan selamat dan mendapatkan pertolonganNya.  Karena itu pemazmur 

berseru kepada Tuhan dalam pertobatannya memohon belas kasih dan pengampunan 

Tuhan (Ayat 1-4) 

b. Pemazmur menanti-nantikan Tuhan dan sangat mengharapkan firmanNya 
:Kerinduan yang begitu kuat akan Tuhan diungkapkan pemazmur untuk menyatakan 

kebutuhan dan ketergantungannya kepada Allah. Bahwa Tuhan lah yang menjadi 

sumber kekuatan yang tidak tertandingi oleh kekuatan manapun dalam kehidupannya 

(Ayat  5-6) 

c. Pemazmur mengajak seluruh umat untuk berharap kepada Tuhan.  Sebab hanya di 

dalam Tuhan ada kasih setia dan pembebasan, bahkan pembebasan dari segala kesalahan 

(Ayat 7-8)  

 

3. Roma 8: 6-11 

a. Rasul Paulus mengemukakan prinsip dasar perwujudan hidup untuk menunjukkan 

identitas; tentang siapakah diri kita sebenarnya; apakah kita milik Kristus atau bukan? 

b. Jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus.  Ukuran apa yang dipakai 

untuk menilai apakah seorang memiliki Roh Kristus atau tidak?  Yaitu dari dorongan 

keinginan yang menguasai sikap dan tindakannya; dapat dilihat apakah seorang hidup 

hanya menuruti keinginan daging ataukah ia hidup menurut kehendak Allah atau 

keinginan Roh.  Keinginan daging jelas menuju kepada maut; tetapi keinginan Roh 
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adalah hidup dan damai sejahtera.  Keinginnan daging adalah perseteruan dengan Allah. 

Mereka yang hidup dalam daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. 

 

 

4. Yohanes 11: 1-45 

a. Pernyataan Tuhan Yesus yang otoritatif  (penuh kuasa) dan ilahi: ―Akulah kebangkitan 

dan hidup; barangsiapa percaya kepadaKu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati; dan 

setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaKu, tidak akan mati selama-lamanya” 

(Yoh. 11: 25); tidak ada seorang nabi pun yang pernah menyatakan dan menjamin 

bahwa dirinyalah kebangkitan dan hidup.  Sebab sumber kehidupan adalah Allah sendiri 

dan bukan manusia. 

b. Sikap Tuhan Yesus penuh empati dan sangat manusiawi. Masygul hatiNya; Ia sangat 

terharu, namun juga sedih bercampur marah dan geram terhadap penderitaan dan 

kematian. Dia turut menangis bersama-sama Marta dan Maria yang sedang bersedih 

karena kematian Lazarus.   

c. Yesus membangkitkan Lazarus; adalah bukti yang tidak terbantahkan tentang 

pernyataan bahwa Dia berkuasa atas maut dan berkuasa memberikan kehidupan. 

 

II. RANGKUMAN PESAN DARI 4  BACAAN: 

1. Pertanyaan tentang identitas merupakan pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh 

setiap orang karena memuat pemahaman dasar  keberadaan yang menjadi titik pijak 

seseorang tentang siapakah dia?  Mau kemana?  Dan apa yang harus dilakukan/perannya? 

Identitas orang orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat nya 

sangat jelas dan tidak diragukan lagi, yaitu bahwa mereka adalah milik Kristus dan 

kehidupannya dipimpin oleh Roh Kristus yang membimbingnya untuk hidup dalam 

kebenaran. 

2. Roh yang memimpin dan  membimbing setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus 

adalah Roh Allah sendiri; yang berkuasa menghidupkan dan membangkitkan serta memberi 

arah kepada damai sejahtera dan kehidupan kekal. 

3. Suatu saat ketika umat Tuhan diperhadapkan dalam situasi sulit, keadaan terpuruk  dan 

kehancuran, baik oleh karena dosa-dosa mereka atau oleh karena persoalan maupun 

penderitaan yang menghimpitnya sehingga mereka mengalami keputusasaan, tanpa daya dan 

kehilangan pengharapan.  Justru dalam situasi tersebut semakin besarlah rasa kerinduan dan 

kebutuhan serta ketergantungan umat kepada Tuhan.  Hanya kuasa Tuhan saja yang dapat 

mengatasi kematian untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali, bahkan 

memberikan pengampunan, pembebasan dan pemulihan kepada umatNya 

4. TUHAN mendengarkan seruan dan doa setiap umatNya. 

 

III. KONTEKS KEHIDUPAN MASA KINI 

1. Banyak orang mengalami keputusasaan dan kehilangan harapan (hopeless) dalam dunia 

yang semakin modern saat ini. Jika kesejahteraan, kebahagiaan dan makna hidup hanya 

dilihat dengan ukuran lahiriah, materi dan hal-hal yang kasat mata; maka itu hanya dimiliki 

dan dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat dari sekian ratus juta penduduk Indonesia. 

Betapa banyak orang yang masih harus hidup di bawah garis kemiskinan dan menderita. 

Mereka harus berjuang keras dan bekerja mati-matian hanya sekedar untuk memenuhi 

kebutuhan dasar (makan, pakaian pantas pakai) atau biaya pendidikan untuk anak-anaknya. 

Sementara dipihak lain ada sebagian orang hidup dalam segala kemewahannya.  

2. Kesenjangan sosial  merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi gaya hidup menjadi 

individualis (tidak saling mempedulikan) bagaikan tulang-tulang berserakan, relasi antar 

manusia menjadi kering;  pengikat yang mempersatukan tulang-tulang (urat, daging, kulit) 
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sehingga menjadi badan yang hidup telah hilang. Dalam gaya hidup demikian beban hidup 

dan kesusahan orang-orang yang sedang menderita menjadi semakin berat karena tidak ada 

tempat untuk saling berbagi. 

3. Banyak orang menyelesaikan persoalan hidup dengan jalan pintas yang jelas tidak berkenan 

kepada Tuhan, misalnya: bunuh diri, para normal, dll. Cara tersebut diyakini dan dianggap 

sebagai cara yang mudah untuk mengatasi persoalan. 

 

IV. KERANGKA KOTBAH 

(catatan: Pengkhotbah hendaknya terlebih dulu membaca beberapa kali teks-teks Alkitab yang 

tertera di atas. Barulah kemudian membaca penjelasan teksnya. Penjelasan teks dan 

rangkumannya dimaksudkan untuk merangsang munculnya ide-ide pada diri pengkhotbah. 

Maka penjelasan teks tsb terbuka untuk dilengkapi).  Kerangka khotbah diusulkan sbb:   

1. Bacaan Alkitab : Mazmur  130: 1-7 

2. Judul Khotbah  : Tuhan Bersedia Menolong Masalah-masalah Kita. 

Sub-sub judul :  

a. Jadilah umat yang sungguh-sungguh mempercayai kuasa Tuhan. 

b. Manusia sungguh-sungguh manusia ketika ia berharap kepada Tuhan 

c. Bersama Tuhan, kita diutus untuk berpihak kepada sesama yang lemah. 

 

V. LITURGI  

 

1 Nyanyian Penyembahan KJ.  161: 1, 2, 4  

 Votum  dan Salam  

 Ayat Pembimbing Mazmur 130: 6,7 

 Nyanyian Penyembahan KJ.  155: 1,2 

2 Perintah agar mengasihi Yohanes 15: 12-13 

 Nyanyian Respon  KJ. 144a: 1,3 

3 Berita Anugerah Yohanes 11: 25,26 

 Petunjuk Hidup Baru Roma 8: 6-8 

 Nyanyian Respon KJ. 179: 1,3,4 

4 Doa Syafaat  

5 Persembahan I Tesalonika 3: 9,12 

 Nyanyian Syukur KJ. 169: 1 – secukupnya 

 Doa persembahan; Epiklese  

6 Baca Alkitab; kotbah Mazmur 130: 1-8 

 Doa Bapa Kami  

 Nyanyian pengutusan KJ. 408: 1,2 

7 Pengakuan Iman Rasuli  

8 Pengutusan dan Berkat  

 

 

(--hsw--) 
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RENUNGAN MINGGU KE-5 

 

HIDUP BERARTI MELAYANI 
Yeh 37: 1-4;  Rom 8 ; 6-11;  Yoh 11: 1-45 

 

Kematian adalah suatu peristiwa yang menakutkan  bagi sebagian orang, tetapi juga suatu 

yang ditunggu bagi orang-orang percaya. Secara umum jikalau ada pertanyaan: apakah yang 

saudara pilih, jika saudara ditawari dua pilihan yaitu hidup atau mati?  Maka hampir bisa dipastikan 

bahwa kita akan memilih hidup dibanding mati. 

Satu hal diluar kekuatan dan kemampuan manusia adalah menghindar dari kematian jika 

waktu kematian itu tiba pada kita.  Namun demikian ada  pengharapan bagi kita yang percaya pada 

Tuhan Yesus bahwa sekalipun kita mati, kita akan hidup kembali seperti tertulis ―aku memberi 

hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali‖ yeh. 37: 5, artinya, sekalipun kita sudah mati, 

Allah sanggup menghidupkan kita kembali. Sungguh kita telah mati karena dosa kita namun karena 

kebaikan, kemurahan dan kasihnya maka kita dihidupkan kembali melalui kematian dan 

kebangkitan-Nya.  

Kebangkitan-Nya telah membebaskan kita dari maut namun sering kita terperangkap  pada 

tuduhan-tuduhan kuasa dosa yang membawa dalam kematian kembali.  Sehingga kita tidak berdaya 

untuk melangkah dan bertindak untuk kebenaran.  

Roma 8: 6-11 mengungkapkan bahwa keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera dan 

Roh itu sendiri adalah kehidupan karena kebenaran.  Jadi dengan demikian sesungguhnya tidak ada 

alasan untuk kita terlena pada perangkap dosa, karena roh yang telah ada pada kita yang memberi 

hidup dan diingini-nya dengan cemburu itu memberi damai sejahtera yang melampaui segala akal 

dan melebihi yang ditawarkan dunia.  Dunia selalu menolak kebenaran yang diajarkan oleh roh, 

sehingga manusia sebagai bagian dari dunia itu berjalan pada kegelapan.  

Minggu 10 April 2011 yang merupakan masa pra paskah V atau 5 Minggu menjelang 

Paskah, kita jemaat  GKSBS  diingatkan akan masa penantian Tuhan Yesus  terhadap tugas yang 

berat yang harus dihadapi yaitu kematian di atas kayu salib yang diawali dengan hujatan, caci maki 

dan kesengsaraan yang berakhir dengan kematian hanya untuk membela dan menolong manusia 

yang berjalan pada kegelapan dan tanpa arah supaya manusia selamat.  

Keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita sudah selayaknya kita hargai dan kita 

pertahankan  sampai kematian menjemput kita. Dalam penantian seperti ini kita diberi kesempatan 

untuk bersaksi dan melayani dan biarlah semua orang tahu dan percaya pada nats yang berkata ― 

Akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepada-Ku ia akan hidup walaupun ia sudah 

mati ―  (Yoh 11:25) 

SELAMAT BERKARYA DAN MELAYANI, TUHAN MEMBERKATI. 

 

1. KJ : 157 : 1-2 

2. Firman :  

 Yeh 37 : 1-4,  

 Rom 8 ; 6-11,  

 Yoh 11 : 1-45 

3. Renungan 

4. Doa Syafaat 

5. KJ : 161: 1-3 
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(--tyt--) 

 

RANCANGAN KHOTBAH MINGGU, 17 APRIL 2011 

MINGGU  PRA  PASKAH VI,   WARNA LITURGI UNGU 
 

Bacaan Leksionari Yes. 50:4-9a ;   Maz.31:9–16 ;  Fil.2 :5–11  ; Mat.21 : 1 – 11 

Bacaan Kotbah     Filipi 2 : 5 – 11 
 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP  

1. Yesaya 50: 4–9a  

a. Ketabahan Seorang hamba: Yesaya membuktikan kesediaannya untuk tidak 

memberotak, berputus asa atau patah semangat menghadapi beratnya perjuangan hidup 

sebagai seorang Nabi yang di utus Tuhan, bahkan ia menunjukkan keteladannya.  Ia 

dengan sungguh sungguh Ia bersedia dipukul, diapun tidak takut dicaci maki bahkan 

dihina dan dianiaya . 

b. Sumber ketabahan: Yesaya dapat menghadapi semua itu karena: 

1). Dia mau terus belajar untuk mengerti, dan jujur tentang apa yang ia tidak tahu, ia 

tidak malu bertanya sehingga ia tidak sesat di jalan. (Ia memberikan aku lidah 

seorang murid). 

2). Yesaya bersedia mendengar. Ia adalah seorang yang cepat mendengar tetapi lambat 

untuk berkata. Yesaya mensyukuri karunia yang di berikan Tuhan bahwa setiap pagi 

pendengarannya selalu diperbaharui untuk mendengarkan suara Tuhan. 

3). Keyakinannya Terhadap penyertaaan dan pertolongan Tuhan  akan tiba pada saat 

yang tepat. Keyakinan akan kuasa Tuhan yang  akan membelanya di setiap perkara 

yang  ia hadapi (penolongku sudah dekat, sesungguhnya Tuhanlah penolongku)   

 

2. Mazmur 118: 1- 2; 1 9 – 29 

a. Hidup selalu bersyukur . Pemazmur mengungkapkan pengalaman hidupnya bergaul 

dengan Tuhan dan merasakan kebaikan kebaikan Tuhan. Perikop ini mengajak  

Kebagiaan hidup di dalam tangan Tuhan  

b. Alasan beryukur kepada Tuhan. Karena:  

1). Tuhan itu  sangat baik kepada setiap orang yang mau datang kepadanya 

2). Kasih Setia Tuhan tidak berkesudahan dari selamanya sampai selama lamanya.  

3). Tuhan adalah sumber keselamatan.  

4). Tuhan senantiasa menererangi jalan kehidupan   

 

3. Filipi 2: 5–11 

a. Hidup sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa dan satu tujuan.  Rasul paulus dalam 

surat pilipi ini mengajak semua pembacanya untuk terus mengembangkan kebersamaan 

dalam kehidupan di tengah tengah jemaat kristus supaya jemaat Kristus semakin 

bertumbuh, meminta agar pikiran dan perasaan bukan saja  memiliki objek yang sama 

tetapi juga harus berlangsung dalam kasih.  Dengan perkataan lain supaya mereka di 

penuhi dengan dan di pimpin oleh perasaan, perasaan, keinginan dan dorongan kasih 

yang sama serta dengan satu tujuan. Itu berarti bahwa pikiran dan perasaan mereka 

bukan saja di tujukannkepada objek yang sama, tetapikepada objek yang satu, yang 

benar benar mempunyai nilai dan arti yang mendasar yaitu kasih Kristus.  Bahkan 

melalui kesehatian dan kasih yang di teladankan  akan membawa dampak pengenalan 
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Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini yang pada akhirnya semua lidah mengaku bahwa 

Yesus  kristus  adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. 

 

 

 

b. Kebersamaan dalam sehati sepikir dalam kasih tersebut dapat terjadi apabila:   

1). Rendahan hati, sebuah sikap yang harus dimiliki. Dalam jemaat tidak boleh ada 

egoisme. Tidak boleh ada orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Karena 

Egoisme tidak membangun, tetapi malah merusak, memecah belah, dan 

menimbulkan rupa rupa perselisihan dan kedengkian. 

2). Saling merendahkan diri, menghargai satu dengan yang lain, tidak memegahkan 

diri sendiri, tidak   sombong, angkuh dengan apa yang ada pada dirinya, melainkan 

menganggap yang lain lebih utamadari pada diri, tidak menganggap diri sendiri yang 

paling mampu/ bisa dan mengecilkan yang lain. 

3). Meneladani  Tuhan Yesus kristus,  sekalipun Kristus se ujud dengan Allah dan 

karena berada dalam kebesaran dan kemuliaan Nya, Ia tidak memakai kebesaran dan 

kemuliaanNya itu untuk kepentinganNya sendiri.  Ia malah merendahkan diri  dan 

taat sampai mati di kayu salib  untuk keselamatan umatNya yang percaya. 

4. Matius 21: 1- 11 

Matius mencatat kehebohan yang terjadi ketika Yesus memasuki kota Yerusalem.  Ia di 

muliakan sebagai raja. Rakyat di Yerusalem bersorak-sorai menyambut kedatangaNya. 

Sambutan itu di wujudkan dengan menebar Pakaian di jalan sebagai lambang penghambaan 

diri, rakyat ingin menghambakan diri dan menjunjung raja yang datng. Memotong ranting 

ranting sebagai lambang kesukacitaan  serta menabur daun-daun  palem di jalan yang di 

lewati Yesus. Sebagai lambang kemenangan serta suasana damai dan tentram yang 

dirindukan  oleh bangsa Israel waktu itu.    

 

II. Rangkuman Berita Inti dari perikop Bacaan 

1. Menjadi hamba yang setia memerlukan kesediaan untuk terus belajar mengerti, dan jujur 

terhadap dirisendiri, bersedia cepat mendengar dan lambat berkata kata. Penyerahan total 

kehidupan kepada sang pemilik hidup ini yakni Tuhan Sendiri. 

2. Hidup bersyukur menumbuhkan gairah kehidupan, serta terus menyaksikan bahwa Tuhan 

itu selalu memelihara dengan berkat berkatNya dan pertolonganNya akan selalu datang tepat 

pada waktunya. 

3. Hidup sehati sepikir sepersaan satu jiwa dan satu tujuan dalam  kasih Kristus. Sangat 

penting untuk diwujudkan, sebab ini merupakan sarana pemberita Injil kepada Dunia ini, 

agar dunia tahu bahwa Yesus kristus adalah Tuhan.  

4. Sambutan yang baik akan di terima mana kala dari diri manusia itu sendiri ada performa 

yang dapat membangkitkannya, performa itu dapat dimiliki saat adapancaran  ketulusan, 

kerendahan hati,  serta kejujuran.  

 

III.  Konteks Masyarakat Masa kini.  

1. Kondisi alam yang terus berubah beberapa prediksi tentang hari kiamat tahun 2012  semakin 

dekat dunia seolah olah mendukung dengan pandangan tersebut, dengan iklim dan musim 

yang tidak menentu, panas matahari semakin terik sajadi rasakan.  Apalagi di siang hari, 10 

tahun yang lewat orang masih nyaman di ladang sampai tengah hari, tapi sekarang jam 11 

siang.  Manusia sudah sangat kegerahan berada di lapangan terbuka, di jalan- jalan apalagi 

di ladang atau sawah.  Kemajuan jaman semakin canggih kebutuhan hidup juga semakin 

tinggi, biaya anak sekolah juga semakin melambung.  Persaingan dunia usaha semakin 

kompetitif membuat orang semakin susah mencari lapangan pekerjaan, kalau sudah bekerja 
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ya semakin gila dengan pekerjaannya lupa waktu, juga lupa keluarga.  Peradaban manusia 

sudah tidak di ukur melalui keakraban, persaudaraan, dan kasih, tapi melalui harta benda. 

Yang kaya semakin banyak teman yang miskin makin tersingkir, budaya berbagi sudah 

susah untuk di temukan.  

2. Gereja dipanggil untuk mengumandangkan kebersamaan persaudaraan, sehati sepikir, hidup 

berbagi di tengah tengah peradapan yang sudah mulai pudar.  Agar syalom dapat dinikmati 

bagi mereka yang dipigirkan.  

3. Gereja yang sudah menerima anugerah keselamatan melalui Pengorbanan Tuhan Yesus. 

Terus di panggil untuk memberitakan Injil melalui teladan yang sudah di berikan oleh Yesus 

Kristus sebagai Tuhan. 

4. GKSBS dalam menjalankan Visi dan Misinya menggunakan 11  nilai nilai salah satunya 

adalah Askestisme untuk berbagi.  Melalui nilai  ini seluruh Warga GKSBS dapat 

terbangun Citra diri yang cukup untuk mulai mengasihi sesama seperti diri sendiri, mampu 

untuk berbagi karena Hak milik bernilai untuk kesejahteraan bersama.  

 

IV. KERANGKA KHOTBAH 

Catatan. Pengkotbah membaca/ mempelajari keseluruhan teks bacaan leksionari, pahami 

penjelasan teksnya. Penyusun mengusulkan Kotbah. 

1. Perikop Alkitab   :  Pilipi 2 : 5 – 11 

2. Judul               :  Hidup Berbagi Melalui Teladan Seorang Hamba 

3. Sub Judul   : 

a. Ketabahan seorang Hamba 

b. Hidup beryukur 

c. Panggilan untuk sehati sepikir, satu jiwa dan satu tujuan 

d. Performa seorang Hamba 

 

V. Liturgi  

   

1.  Nyanyian Penyembahan Kj.  21 : 1-2 Pkj 242 ; 1-2 

 Votum / Salam   

 Ayat Pembimbing Yesaya 50 : 4- 9a  

 Nyanyian Penyembahan Kj. 183 : 1-3   Pkj 80 : 1-4 

2.  Perintah Mengasihi Markus 12:29-30  

 Nyanyian Respon Kj. 31 ; 1-2 Pkj. 131 : 1-3 

3.  Berita Anugerah Wahyu 3 : 14-18  

 Petunjuk Hidup Baru   

 Nyanyian Respon Kj. 424 : 1-2 Pkj 277 : 1-3 

4.  Doa Syafaat   

5.  Persembahan Mazmur 118 : 1-4  

 Nyanyian Syukur Kj.299 s/d selesai Pkj No   174 : 1sd selesai 

 Doa persembahan  

epiklise 

  

6.  Baca Alkitab / Khotbah Pilipi 2 : 5 -11  

 Doa ―Bapa Kami‖   

 Nyanyian Pengutusan Kj. 425 : 1-3 Pkj 258 : 1-3 

7.  Pengakuan Iman Rasuli   

8.  Berkat   

  

 

(--hsb--) 
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RENUNGAN MINGGU KE-6 

 

MERENDAHKAN DIRI SEPERTI YESUS 
Filipi 2: 5-11 

 

Merendahkan diri; suatu kata yang sering kita dengar namun sering kita lupakan.  Mudah 

kita baca namun sulit kita lakukan. Mengapa?  Karena setiap manusia  punya kecenderungan untuk 

meninggikan diri.  Saya pernah menyampaikan sebuah ide kepada beberapa anggota jemaat.  Untuk 

mengajarkan orang rendah hati, saya mengusulkan supaya pintu masuk gedung gereja dibuat 

dengan ukuran tinggi satu setengah meter saja.  Supaya setiap orang yang akan masuk ke gereja 

harus menunduk/membungkukan badannya sebagai tanda kesediaannya merendahkan diri.  Ide itu 

belum bisa diterima karena dianggap tidak lazim. 

 

Yesus pernah melakukan hal yang tidak lazim.  Ia yang adalah Allah, tidak menganggap 

kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,  melainkan rela 

mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan 

manusia.  Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai 

mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 

 

 Yesus telah memberikan keteladanan bagaimana seharusnya orang percaya merendahkan 

diri.  Hasilnya, Ia justru ditinggikan oleh Bapa di sorga.  Kini giliran kita melakukan bagian kita, 

saling merendahkan diri satu diantara yang lain sebagai salah satu wujud ketaatan kepada Kristus 

sang Guru.  Dan nantikan bagaimana Allah melakukan bagianNya kepada setiap orang yang dengan 

sungguh-sungguh sudah merendahkan diri.  

 

1. Pujian Pembukaan   

2. Pembacaan Firman  

3. Renungan 

4. Doa Syafaat 

5. Pujian Penutup  

(--ath--) 
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RANCANGAN KHOTBAH  

JUMAT AGUNG 22 APRIL 2011 

WARNA LITURGI HITAM 
 

Bacaan Leksionari Yes. 52:13-53:12;  Mzm.22;  Ibr. 10:16-25;  Yoh. 18:1-19:42 

Bacaan Kotbah     Yes. 52:13-53:12 dan Yoh. 18:1-19:42 

 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP  

1. Yesaya 52:13 - 53:12 

Nabi Yesaya di Yes. 52 dan 53 menubuatkan tentang kedatangan seorang tokoh yakni 

sang Hamba Tuhan (Ebed Yahweh).  Sosok sang Hamba Tuhan tersebut tampil sebagai 

seorang yang kelak akan dihina dan dihindari orang.  Nabi Yesaya menyatakan bahwa sang 

Hamba Tuhan tersebut akan tertikam oleh karena pemberontakan ―kita‖ (orang ketiga 

jamak).  Nubuat di Yes. 53: 5 berkata:  ―Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, 

dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi 

kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh‖.  

Berulangkali kata ―kita‖ (orang ketiga jamak) digunakan dalam nubuat di Yes. 53:5. 

Makna ―kita‖ menunjuk kepada komunitas umat Allah yang jalan hidupnya sering sesat dan 

jauh dari Allah.  Maka menjadi aneh maknanya kalau sang Hamba Tuhan tersebut 

diidentikkan dengan umat Allah yang harus menderita dengan cara ditikam dan diremukkan 

oleh ―umat Allah‖.   Pertanyaannya adalah umat Allah manakah yang diwakili oleh sang 

Hamba Tuhan?  Juga umat Allah yang manakah mewakili umat yang sesat dan jauh dari 

Allah?  Jika demikian argumentasi atas makna dari sosok sang Hamba Tuhan tersebut maka 

lebih tepat menunjuk kepada perseorangan.  Tepatnya seorang yang memang secara khusus 

ditentukan oleh Allah untuk memerankan suatu tugas sebagai seorang Hamba Tuhan untuk 

menanggung dosa dan kesalahan umatNya. 

Karena sang Hamba Tuhan tersebut hadir untuk memerankan misi Allah menanggung 

dosa dan kesalahan umatNya, maka dia sama sekali tidak menunjukkan perlawanan dalam 

bentuk apapun. Yes. 53:7 berkata: ―Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan 

tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian; seperti  induk 

domba yang kelu di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka 

mulutnya‖.  Dalam konteks ini sang Hamba Tuhan akan memerankan tugasnya menjadi 

korban yang harus dibawa ke tempat pembantaian.  Dalam tradisi dan ibadah umat Israel 

sebagaimana telah diatur dalam kitab Imamat menyatakan bahwa setiap umat yang berbuat 

dosa, harus mempersembahkan hewan korban kepada Allah.  Ritual pendamaian dengan 

Allah dalam teologi umat Israel diselesaikan dengan mempersembahkan hewan korban. 

Sebab perbuatan dosa di hadapan Allah dalam pengertian hukum Imamat adalah suatu 

pelanggaran yang melawan kekudusan Allah.  Sehingga setiap dosa yang dilakukan oleh 

umat haruslah dihukum dengan kematian.  Namun Allah yang penuh rahmat tidak 

menghendaki umatNya yang berdosa menjadi binasa. Itu sebabnya Allah memerintahkan 

umat yang berdosa mempersembahkan hewan korban untuk pendamaian.  

Esensi pemulihan dan pendamaian dengan Allah yang diperankan sang Hamba Tuhan 

tersebut secara spesifik dinyatakan melalui penderitaan dan kematianNya. Yes. 53:5b 

menyaksikan: “ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, 
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dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh”.  Sehingga gagasan Yes. 53:5b tersebut 

sebenarnya terkait erat dengan Yes. 53:8b yang berkata: “Sungguh, ia terputus dari negeri 

orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatKu ia kena tulah”.  Sebab apabila Yes. 

53:5b menyatakan keadaan penderitaanNya, maka Yes. 53:8b menyatakan bagaimana 

penderitaan yang dialamiNya akan berakhir dengan suatu kematian. Kedua pengertian 

nubuat di Yes. 53:5b dengan Yes. 53:8b pada prinsipnya ditempatkan dalam konteks Allah 

yang menimpakan hukuman dan murkaNya kepada sang Hamba Tuhan agar sang Hamba 

Tuhan tersebut menyelamatkan umatNya dari kuasa dosa.  Dengan demikian sang Hamba 

Tuhan yang dinubuatkan oleh nabi Yesaya menyelesaikan seluruh tugasNya sebagai korban 

yang sempurna melalui penderitaan dan kematianNya.   Kedirian sang Hamba Tuhan yang 

dinubuatkan oleh nabi Yesaya tersebut menunjuk secara signifikan kepada Yesus Kristus. 

Dalam hal ini pernyataan Yohanes Pembaptis sangatlah tepat ketika dia berkata kepada 

orang banyak seraya menunjuk diri Yesus adalah: “Lihatlah Anak Domba Allah yang 

menghapus dosa dunia” (Yoh. 1:29).   

 

2. Yohanes 18: 1 - 19:42 

Kesaksian Yoh. 18:1 - 19:42 mengisahkan drama sang Hamba Tuhan yakni Yesus 

Kristus untuk memenuhi ketentuan dan kehendak Allah.  Sangat menarik bahwa peranNya 

untuk menebus dosa umat justru diteguhkan  oleh perkataan para musuhNya.  Kayafas yang 

pada tahun itu menjadi Imam Besar mengucapkan perkataan yang justru menguatkan nubuat 

nabi Yesaya.  Di Yoh. 18:14, Kayafas berkata: “Adalah lebih berguna jika satu orang mati 

untuk seluruh bangsa”.   Tanpa disadari oleh Imam Besar Kayafas, dia telah menubuatkan 

bahwa memang lebih baik jika Tuhan Yesus mati agar seluruh bangsa menjadi selamat. 

Dalam hal ini sebagian perkataan Kayafas benar, bahwa kematian Tuhan Yesus dapat 

membawa keselamatan untuk seluruh umat.  Tetapi sebagian perkataan Kayafas yang lain 

tidaklah benar.  Sebab bukan karena upaya dan otoritas Kayafas selaku Imam Besar yang 

menentukan nasib atau kematian Tuhan Yesus.  Sebab kematian Kristus dapat terjadi karena 

ketentuan dan kehendak Allah yang memakai Kayafas dan Pilatus.  Dengan perkataan lain 

kematian Yesus sebenarnya bukan karena ditentukan oleh kehendak manusia atau kuasa dan 

otoritas kerajaan Romawi yang saat itu akan memvonis Tuhan Yesus.  Saat Pilatus berkata 

bahwa dia selaku wakil kaisar memiliki otoritas atau kuasa untuk membebaskan dan 

menyalibkan Yesus, dengan segera Yesus berkata: “Engkau tidak mempunyai kuasa apapun 

terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas” (Yoh. 19:11).  Dengan 

demikian di balik vonis kuasa dunia yang saat itu sedang berupaya untuk menjatuhkan 

hukuman salib bagi Tuhan Yesus, Allah telah mengubahnya menjadi media keselamatan 

yang mendamaikan diriNya dengan umat manusia.  Jadi semula kuasa dunia beranggapan 

bahwa dengan menjatuhkan hukuman salib kepada Yesus, maka karya keselamatan Allah 

yang terwujud dalam diri Yesus akan berhasil digagalkan.  Sehingga ketika Yesus akhirnya 

wafat di atas kayu salib, kuasa dunia atau kegelapan beranggapan bahwa mereka telah 

memperoleh kemenangan mutlak dengan menggagalkan karya keselamatan Allah. 

Pola pikir kuasa dunia dan kegelapan sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. 

Yang mana pola pikir dunia kerap mendorong diri kita dengan suatu anggapan palsu bahwa 

diri kita adalah penentu dari karya keselamatan Allah.  Sehingga apabila kita tidak lagi 

berperan aktif dalam suatu pelayanan gerejawi , maka karya keselamatan Allah yang terjadi 

dalam kehidupan jemaatNya dianggap akan segera runtuh.  Bukankah sikap kita tersebut 

seperti perilaku Kayafas dan Pilatus yang merasa memiliki wewenang dan otoritas untuk 

menentukan sesuatu.  Seakan-akan segala keputusan dan kebijaksanaan kita yang  akan 

menentukan seluruh pertumbuhan atau arah perkembangan jemaat Tuhan. Tanpa kita sadari, 

kita sering berperilaku sebagai para pelayan Tuhan yang sombong dan takabur.  Padahal 

peran dan otoritas yang kita miliki  dalam suatu jabatan gerejawi dapat terjadi karena ―kuasa 
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itu diberikan dari atas‖.  Sehingga apabila otoritas atau wewenang tersebut tidak digunakan 

dengan hati yang murni, maka akan dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menggagalkan 

karya keselamatan Allah.  Akhirnya kita bertindak seperti Kayafas dan Pilatus yang 

menghukum atau memvonis orang yang tidak bersalah.  Tetapi pertanyaan penting di sini 

adalah apakah kemudian rencana dan karya keselamatan Allah dapat digagalkan oleh upaya 

manusia?  Untuk sementara waktu sepertinya karya keselamatan berhasil digagalkan. 

Padahal Allah selalu mampu mengubah hasil kejahatan manusia menjadi media untuk 

menyatakan kemulian dan karya keselamatanNya. 

Apabila Kayafas dan Pilatus merasa memiliki otoritas dan kuasa sehingga mereka 

bertindak takabur, maka tidaklah demikian sikap Tuhan Yesus.  Dia tetap mampu 

menghadapi segala kejahatan dan tipu daya dunia ini dengan sikap yang tenang dan arif. 

Walaupun Tuhan Yesus saat itu berada dalam situasi yang sangat kritis, Dia mampu 

menjawab dengan bijaksana setiap tuduhan dari para lawanNya.  Esensi jawaban-jawaban 

dari Tuhan Yesus tidak pernah terjebak dalam sikap pembenaran diri, tetapi senantiasa 

memamparkan hakikat kebenaran Allah dan karyaNya, serta mengingatkan para lawanNya 

agar mereka takut terhadap kuasa Allah.  Dari percakapan atau dialog Tuhan Yesus dengan 

Kayafas dan Pilatus makin terlihat dengan begitu jelas sosokNya selaku sang Hamba Tuhan 

yang begitu kontras dengan pola kehidupan kita yang sesat dan selalu menyimpang dari 

kehendak Allah. Yes. 53:6 berkata: “Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita 

mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita 

sekalian”.  Namun semua penyimpangan dan kesesatan kita tersebut diterima oleh Tuhan 

Yesus dengan penuh kerelaan.  Jadi tujuan dari karya keselamatan Allah pada hakikatnya 

menghendaki agar kehidupan kita makin serupa dengan Tuhan Yesus, yaitu memerankan 

diriNya selaku sang Hamba Tuhan yang setia dan taat kepada kehendak Allah.  Sehingga 

apabila kita dianiaya dan diperlakukan tidak adil, seharusnya kita selalu meneladan Kristus. 

Saat kita berada dalam suasana kebencian dan permusuhan, kita tetap dimampukan untuk 

memperlihatkan kasih dan pengampunan Allah. 

 

3. Ibrani 10: 16-25 

Bila semula hubungan manusia dengan Allah terputus bahkan terbentang suatu jarak 

yang tidak mungkin terjembatani; maka kini melalui kematian Kristus, Allah berkenan 

menjadi Bapa dan umat manusia menjadi anak-anak Allah.  Dengan statusnya sebagai anak-

anak Allah, dalam iman kepada Kristus kini kita memperoleh hak waris Kerajaan Sorga 

yaitu keselamatan dan hidup kekal.  Selain itu kematian Kristus juga memulihkan hubungan 

dengan sesama. Semua tembok pembatas yang bernama kesukuan, bahasa, budaya, 

kebangsaan, status sosial, atau segala sesuatu yang serba eksklusif berhasil dirobohkan oleh 

kematian Kristus. Sehingga di dalam Kristus, kita disatukan sebagai keluarga umat Allah.  

Kini seluruh umat manusia melalui kematian Kristus tanpa kecuali telah diikat dalam kasih 

dan pengampunan Allah.  Ibr. 10:19-20 berkata: ―Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus 

kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus, karena Ia telah 

membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diriNya sendiri, dan 

kita mempunyai Imam Besar sebagai Kepala Rumah Allah‖.  Jadi sangatlah jelas bahwa 

kuasa dunia yang semula ingin mematahkan karya keselamatan Allah dengan cara 

menyalibkan Kristus justru diubah oleh Allah menjadi karya keselamatanNya yang 

sempurna.  Sebab melalui darah Kristus, Allah telah membuka penutup tabir yang 

memisahkan diriNya dengan umat manusia dan menyingkapkan penutup tabir yang semula 

memisahkan manusia dengan sesamanya. 

 

4. Mazmur 22 

Mazmur ini begitu rinci melukiskan penderitaan Kristus. 
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1. Seruan penderitaan dan kesedihan dari seorang saleh yang mengalami penderitaan. 

2. Kata-kata mazmur ini mengungkapkan suatu pengalaman yang melebihi pengalaman 

manusia biasa. Dengan ilham Roh Kudus, pemazmur menubuatkan penderitaan Yesus 

Kristus di kayu salib. 

3. Ayat-ayat ini melukiskan prasaan tidak berdaya Tuhan ketika menderita penderaan dan 

penyaliban yang kejam. 

4. Bagian akhir mazmur ini menjelaskan tentang ditegakkannya pemerintahan Allah 

sebagai raja dunia setelah penderitaan Hamba yang setia itu. 

 

II. KONTEKS MASA KINI 
1. Kehidupan masyarakat kita yang mengalami berbagai krisis memicu terjadinya banyak 

tindak kejahatan.  PHK yang terjadi menambah jumlah pengangguran.  Padahal mereka 

tetap dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.  Sehingga muncullah berbagai 

tindak kejahatan yang kadang disertai penghilanga nyawa. 

2. Berbagai kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi merupakan modus untuk 

menghilangkan jejak pelakunya. 

3. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat tinggi negara, sering harus 

mengorbankan rakyat kecil demi lolosnya mereka dari jerat hukum. 

 

III.  SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 

 Sampaikan bahwa peristiwa kematian sebenarnya merupakan peristiwa yang sangat alamiah 

sebab dialami oleh setiap mahluk hidup termasuk umat manusia.  Dasar atau hakikat dari 

seluruh peristiwa kematian yang dialami oleh manusia adalah karena kita mahluk yang fana 

dan terbatas. Sehingga sehebat apapun prestasi yang berhasil dicapai oleh manusia, dia akan 

berhadapan dengan batas akhir yang bernama kematian.  Jika demikian, mengapa dalam 

iman Kristen, kematian Kristus dihayati sebagai karya keselamatan Allah yang sempurna?  

 Ungkapkan juga dari sudut pandang manusiawi, kematian Kristus dapat dianggap sebagai 
suatu kematian yang tragis.  Kristus wafat dengan dihukum salib dalam usia 33 tahun.  Usia 

yang relatif sangat muda. Namun mengapa Alkitab dan iman Kristen menghayati kematian 

Kristus yang sangat tragis tersebut menjadi suatu wujud dari karya keselamatan Allah yang 

sempurna?  Apa bedanya kematian Kristus dengan Aleksander Agung dari Makedonia atau 

dengan Julius Caesar yang juga mati dibunuh oleh para musuhnya? 

 Paparkan karena kematian Kristus merupakan rencana dan wujud dari karya keselamatan 
Allah yang sempurna, maka tidaklah mengherankan jikalau masalah kematian Kristus 

sepanjang masa sering dipersoalkan dan menjadi suatu kontroversi. 

 Pengkotbah bisa membacakan penjelasan teks dan konteks atau menyampaikan dengan 
bahasa sendiri penjelasan teks dan konteks masa kini. 

 

IV. USUL LITURGI :  

1 Pujian Penyembahan KJ. 170 : 1, 2, 3 

2 Votum & Salam  

3 Nats Pembimbing Mazmur 22 : 1-6 

4 Pujian Penyembahan KJ. 174A : 1, 2, 5 

5 Perintah Hidup dalam Kasih Matius 22 : 37-41 

6 Berita Anugerah/Petunjuk Hidup Baru Ibrani 10:16 – 25  

7 Pujian Kesanggupan KJ. 178 : 1, 2, 3 

8 Pujian menyambut Firman KJ. 50A : 1,4 

9 Pemberitaan Firman Tuhan Yes. 52:13-53:12 dan Yoh. 18:1-19:42  

 Doa Bapa Kami  

10 Pujian Respon KJ. 184 : 1, 2 
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11 Persembahan Roma 12 : 1 

 Pujian Persembahan KJ.169 : 1- secukupnya 

12 Pengakuan Iman Rasuli  

13 Berkat  

14 Pujian Akhir KJ. 338 : 1, 2, 3 

(--yfh--) 

RANCANGAN KHOTBAH  

MINGGU PASKAH, 24 APRIL 2011 

WARNA LITURGI PUTIH 
 

Bacaan Leksionari Kis 10 : 34 – 43 ; Yeremia 31 : 1 – 6 ; Mzm 118 : 1 – 2, 14 – 26 ; Kol  3 : 1 – 

4 ; Yoh  20 : 1 – 18 ; Mat 28 : 1 – 10 ; Yes 25 ; Mzm 114 ; 1 Kor 5 : 6b – 8 ; 

Luk 24 : 13 – 49  

Bacaan Kotbah     Kisah Para Rasul 10 : 34 – 43 

 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP  

 

1. Yeremia 31: 1–6.  Diberi judul perikop ―Perjanjian Baru‖.  Perikop ini merupakan suatu 

nubuatan dan janji tentang pemulihan Israel dari tanah Pembuangan Babilonia.  Tuhan akan 

memulihkan Israel setelah Israel mengalami masa-masa kesesakannya.  Kalau mau ditarik pada 

kondisi sekarang ini, maka hal itu mirip dengan Yesus yang akan ditolong dan dipulihkan 

(dibangkitkan) oleh Tuhan setelah ia menderita mati di kayu salib untuk menebus dosa umat 

manusia.  Dan setelah kebangkitanNya itu, segala kuasa ditaruh di bawah kaki-Nya.  

 

2. Mazmur 118: 1–29.  Mazmur 118 ini juga menceritakan kesaksian pemazmur yang pernah 

mengalami kesesakkan dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pun menyelamatkannya.  Dan 

oleh karena itu ia hendak bersyukur kepada Tuhan.  Kesaksian pemazmur yang sangat 

mendalam mengatakan bahwa ia tidak akan mengalami maut, atau tidak akan diserahkan kepada 

maut, tetapi akan diselamatkan oleh Tuhan.  Masmur ini sekilas merupakan nubuatan tentang 

Yesus, bahwa Ia tidak akan diserahkan kepada maut.  Meskipun ia mati, tetapi karena 

Kebenarannya maka Ia dibangkitkan oleh BapaNya, dan setelah itu malah hidup selama-

lamanya.  

 

3. Kolose 3: 1–4.   Kolose 3: 1–4 ini merupakan nasihat dan penghiburan, nasihatnya adalah agar 

mereka hidup menurut pikiran dari atas/ dari sorga, sama seperti Yesus yang telah naik ke 

Sorga.  Orang percaya diajak untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan.  Dan penghiburannya 

adalah bahwa kalau kita bersedia mati/ menyangkal diri bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, 

maka kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Kristus dan akan hidup di sorga bersama 

dengan Tuhan Yesus.  

 

4. Yohanes 20: 1–18.   Menceritakan tentang kronologi kebangkitan Yesus dari kubur, di mana 

menurut kesaksian Yohanes ini, setelah bangkit Yesus menampakkan diri pertama kali kepada 

Maria Magdalena.  Ada yang menarik dari percakapan Yesus dengan Maria Magdalena, yaitu 

bahwa Yesus hendak pergi kepada Bapa di Sorga, maksud Yesus agar Maria tidak menyentuh/ 

memegang Yesus adalah agar Maria dan murid-muridNya itu tidak menahan Yesus untuk pergi 

ke Sorga, sebab itu lebih baik, yaitu Yesus sebagai Raja yang memerintah atas seluruh dunia, 

dan karena itu murid-muridNya pun akan ikut memerintah bersama Yesus.  
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5. Matius 28: 1 – 10   Juga menceritakan tentang kronologi kebangkitan Yesus Kristus dari kubur, 

dan Maria Magdalena juga Maria yang lainnya yang pertama kali bertemu dengan Yesus setelah 

bangkit.  

 

6. Yesaya 25: 1–12   Yesaya 25 khususnya Yes 25: 6–12, sepertinya merupakan suatu nubuatan 

akan datangnya keselamatan yang dari Tuhan untuk umatnya Israel dan malah untuk seluruh 

umat manusia di seluruh bumi.  Kalimat di atas gunung Tuhan akan mengenakan kain kabung 

kepada segala bangsa, seolah menubuatkan akan kesedihan alam semesta akan kematian Yesus 

di Kayu Salib di bukit Golgota.  Namun setelah itu Tuhan akan meniadakan maut untuk selama-

lamanya, juga menubuatkan tentang kematian Yesus telah membebaskan manusia/ orang 

percaya dari Jurang maut.  Dan pengakuan Sesungguhnya dia ini adalah Allah kita, hal itu 

seolah menubuatkan akan pengakuan kepala pasukan yang menyalibkan Yesus yang 

mengatakan tentang Yesus, bahwa ―Sungguh, Dia ini adalah anak Allah.‖  

 

7. Mazmur 114: 1–8.   Perikop ini menceritakan tentang keselamatan Israel dari tanah Mesir, atau 

Paskah Perjanjian Lama.  

 

8. 1 Kor 5: 6b–8.  Kata sedikit ragi telah mengkhamirkan seluruh adonan, maksudnya Perikop ini 

hendak mengatakan supaya kita mengusir atau membuang atau menghindarkan yang jahat dan 

yang tidak kudus itu dari tengah-tengah jemaat agar tidak menular kepada jemaat yang lain. 

Karena Paskah itu harus menggunakan roti tidak beragi, yang melambangkan kemurnian dan 

kesucian.  Perikop ini juga merupakan suatu pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus adalah 

anak domba Allah yang telah disembelih sebagai korban bagi Allah untuk membebaskan 

manusia dari kutukan dosa.  Merayakan Paskah itu harus di dalam kesucian dan kekudusan.  

 

9. Lukas 24: 13–49.  Menceritakan tentang Yesus yang sudah bangkit dan menampakkan diri 

kepada 2 orang murid yang hendak pulang ke Emaus.  Sepanjang jalan 2 orang tadi tidak 

mengenali Yesus, tetapi ketika Yesus memecah-mecahkan roti, sebagaimana yang telah 

dilakukannya pada malam menjelang Yesus disalibkan, maka kedua orang tersebut tersadar 

bahwa orang yang ada dihadapan mereka itu adalah Yesus yang sudah bangkit.  Yesus juga 

menampakkan diri kepada semua rasul dan semua murid yang lain dan meyakinkan mereka 

akan keaslian kebangkitanNya.  Dan Yesus kembali mengutus para murid untuk menjadi saksi 

kebangkitannya kepada segala bangsa di seluruh dunia.  

 

10. Kisah Para Rasul 10: 34 – 43  

Kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh tabib Lukas. Bagian Perikop dalam Kis 10: 34 – 43 ini 

adalah bagian dari cerita tentang Petrus yang membaptis Kornelius. Karena itu baik pula 

membaca keseluruhan perikop tersebut secara lengkap mulai dari Kis 10: 1–48.  Kornelius jelas 

bukan orang Yahudi, ia berasal dari bangsa lain, tetapi sangat menghormati dan takut akan 

Allah Israel/ Allah orang Yahudi, dan ia rupanya beribadah kepada Allah.  Menurut kesaksian 

dalam Kis ini Kornelius itu seorang yang baik hati, saleh dan takut akan TUHAN. Ia selalu 

beribadah dan berdoa kepada TUHAN, dan banyak memberi sedekah untuk kaum Yahudi.  Dan 

rupanya segala ibadah dan doanya selama itu mendapat perhatian khusus dari Tuhan yang telah 

memberikan penglihatan khusus melalui malaikat Tuhan, dan meminta Kornelius untuk 

menjemput Simon Petrus yang sedang menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang juga 

bernama Simon.  

Sementara itu, keesokan harinya, Simon Petrus pun mendapat, penglihatan yang rupanya 

mengkonfirmasi penglihatan khusus dari Kornelius tersebut.  Petrus diutus kepada Kornelius, 

bangsa asing, yang tadinya disebut kafir/ najis dalam pandangan bangsa Yahudi, kini telah 

diterima oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus.  Petrus tanggap akan maksud Tuhan dan 
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kemudian mengikuti para utusan itu masuk ke dalam rumah Kornelius.  Ingat, masuk dalam 

rumah bangsa lain apalagi penjajah itu hukumnya haram bagi orang Yahudi, tetapi Petrus saat 

itu sudah dicerahkan hatinya sehingga ia pun mau masuk ke rumah Kornelius. Setelah sampai di 

rumah Kornelius, Petrus menyampaikan kesaksiannya akan Tuhan Yesus Kristus kepada 

Kornelius dan keluarganya. Ketika Petrus sedang berkotbah itulah maka Roh Kudus turun atas 

mereka semua. Kornelius dan keluarganya pun akhirnya dibaptis.  

 

Kita boleh sedikit mundur kebelakang, pada masa Tuhan Yesus berkarya sebelum Paskah. 

Ketika Yesus mengutus murid-murid-Nya, Ia berpesan supaya mereka fokus untuk melayani 

dan menyembuhkan orang-orang sakit dan terbelenggu dari bangsa Yahudi dan tidak 

menyimpang ke daerah bangsa-bangsa lain, tentunya untuk menggenapi janji Tuhan akan 

pemulihan umat Yahudi.  Tetapi sekarang, setelah Yesus ditolak bahkan dibunuh tetapi 

kemudian Bangkit (Paskah) maka perintah tersebut telah diperbaharui, dan Penglihatan kepada 

Petrus itu adalah salah satu pembaharuan perintah tersebut, yang menyadarkan Petrus akan 

tugas panggilannya, memberitakan Injil keseluruh dunia, kepada segala bangsa, tanpa kecuali.  

 

Jadi, Yesus lah, melalui Roh Kudus-Nya, yang telah menggagas/ membuat inisitif perdamaian 

ini. Pertama, melalui Kematian dan Kebangkitannya, Yesus telah memperbaharui hubungan 

Allah dengan Umatnya, yaitu bangsa Yahudi yang percaya dalam nama-Nya.  Melalui kematian 

dan Kebangkitan-Nya, Yesus pun kini telah mempersatukan umat manusia dari semua bangsa di 

seluruh dunia untuk bisa saling menghargai sebagai satu kesatuan umat yang baru, umat Yesus 

Kristus.  Jadi sekarang, tidak ada lagi pembedaan antara orang Yahudi yang percaya maupun 

orang-orang bangsa lain yang percaya.  Semua adalah satu umat, satu gembala, Yesus Kristus, 

dan Yesus Kristus mengasihi semuanya tanpa kecuali.  

 

II. KONTEKS MASA KINI 

Sinode Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), melalui Sidang VIII Sinode 

GKSBS di Bengkulu, telah berhasil merumuskan suatu pandangan yang mulia dan sangat Injili. 

Yaitu, pandangan bahwa ―Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sebagai Rumah Bersama.‖ Kita, 

Sinode GKSBS ini telah dipanggil dan ditempatkan dan diutus di suatu daerah yang disebut 

―Sumbagsel‖ ini.  Dan tugas panggilan itu tentu tidaklah mudah.  Apa sebabnya? Ya, karena di 

Sumbagsel ini tentu tidak hanya ada orang Jawa saja, jelas ada suku-suku asli/ yang lebih dahulu 

mendiami daerah Sumbagsel ini, dan juga suku-suku lain dari berbagai penjuru Tanah Air.  Dan 

tentu juga tidak hanya ada satu budaya/ tradisi saja tetapi ada berbagai macam tradisi dan budaya 

saling bertemu di daerah Sumbagsel ini.  Juga pastinya tidak hanya ada satu agama saja tetapi 

berbagai macam agama dan aliran kepercayaan juga ada di Sumbagsel ini, saling bertemu dan 

saling mempengaruhi satu sama lain. Semua kenyataan sosial masyarakat tersebut mau tidak mau 

menuntut pandangan dan sikap yang tepat dari GKSBS agar sebagai utusan Injil, dapat 

menyampaikan Injil itu dengan sebaik-baiknya kepada semua kalangan dan juga mendapat 

pengalaman-pengalaman baru dalam tugas pengutusan tersebut.  

Sebagaimana Petrus mendapat penglihatan untuk memperbaharui sikap dan pandangannya 

dalam tugas pemberitaan Injil Kristus, demikian juga kita saat ini mendapat pembaharuan di dalam 

pandangan dan sikap kita dalam menjalankan misi Allah di Bumi Sumbagsel ini.  Marilah kita 

belajar untuk bisa saling memberi dan menerima dengan sungguh-sungguh dan tulus.  Maksudnya, 

marilah kita belajar bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk bisa memberi atau berbagi 

dengan orang lain, pihak lain.  Dan setelah kita bisa memberi, jangan lupa juga untuk tetap rendah 

hati, karena pastinya bukan hanya kita yang bisa memberi, tetapi orang lain atau pihak lain bisa 

memberi atau berbagi juga dengan kita. Kita harus belajar juga untuk bisa menerima pemberian dari 

orang lain. Jangan hanya mau memberi tetapi tidak mau menerima.  Itu juga adalah suatu 

kesombongan yang harus dihindari.  Contoh, ada orang yang secara ekonomi lebih kaya, dan ia baik 
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hati, sehingga mau berbagi dengan tetangganya yang membutuhkan.  Maka ia memberikan beras 

kepada tetangganya tersebut, tetangga itu merasa senang akan kebaikan hati orang kaya tersebut. 

Karena naluri orang timur yang saling berbagi, maka tetangganya tersebut memberikan pula apa 

yang ada padanya, yaitu nasi jagung yang sudah dimasak sedemikian rupa, yang menurut tetangga 

tersebut sudah cukup nikmat untuk dikonsumsi.  Orang kaya itu mungkin menerimanya tetapi 

kemudian setelah tetangga itu pergi, ia membuang nasi jagung tadi untuk makanan ayam-ayamnya. 

Lain kali lagi, orang kaya itu memberikan semur ayam kepada tetangganya itu, dan tetangga itu 

menerimanya dan menikmatinya dengan sukacita. Maka tetangga itu pun membalas kiriman 

tersebut dengan mengantar sepiring kue ―lemet‖  (yaitu dari ubi/ singkong yang diparut dan 

dicampur gula merah lalu ditambah sedikit kelapa, dibungkus dengan daun pisang dan dikukus). 

Orang kaya itu pun dengan senang menerimanya tetapi karena tidak enak dalam pandangannya 

maka kue itu tidak disentuhnya sama sekali sampai basi.  Itu adalah suatu contoh kehidupan saling 

berbagi yang tampaknya harmonis tetapi tidak seimbang dan tidak jujur dari salah satu pihak. Baik 

di luar tetapi belum tentu di dalam hati.  

Bisa jadi, Gereja/ GKSBS selama ini masih seperti orang kaya tersebut.  Kita cenderung 

senang untuk berbagi pengaruh, berbagi pengajaran, berbagi pengetahuan, tetapi kurang mampu 

untuk beradaptasi dengan hikmat, pengajaran dan pengetahuan lokal atau yang ada di sekitar kita. 

Kita merasa kitalah yang paling baik, gereja lah yang paling baik.  Padahal di luar sana juga ada 

banyak kebaikan dan kebajikan lokal yang juga mengandung banyak nilai-nilai luhur, dan akan 

sangat membantu dalam tugas penginjilan kalau saja kita mau menerimanya dan mencernanya 

dengan baik.  Sebagaimana Petrus perlu untuk dicerahkan, mungkin kita saat ini juga perlu untuk 

dicerahkan.  

 

III.  SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
1. Ceritakan secara singkat dan jelas, rangkaian cerita dari pertemuan Petrus dan Kornelius 

tersebut.  

2. Ceritakan bahwa salah satu pengajaran dari perikop Kis 10: 34–43 adalah tentang Yesus yang 

Bangkit telah memperbaharui perintahnya untuk memberitakan Injil bukan hanya kepada 

bangsa Yahudi saja tetapi kepada seluruh bangsa.  

3. Ceritakan bahwa Tuhan Yesus menginginkan kita juga untuk saling berbagi dan menerima 

pihak lain dengan tulus, tanpa memandang rendah orang lain.  

4. Ceritakan perumpamaan orang kaya dan tetangganya tersebut di atas, atau ilustrasi anda sendiri.  

5. Ajak jemaat untuk menghargai berbagai macam perjumpaan dengan budaya dan kebaikan lokal 

setempat tanpa harus kehilangan iman percaya mereka pada Tuhan Yesus Kristus, misal, Puasa 

(total puasa) yang dijalankan umat Muslim, harusnya membuat kita menemukan kembali tradisi 

gereja mula-mula yang juga menjalankan hal tersebut, dan alangkah baiknya kalau kita juga bisa 

melaksanakannya mulai dari awal masa penghayatan paskah (rabu abu).  

6. Ajak jemaat untuk bisa berempati dan berbagi berkat dengan orang-orang pribumi, bukan 

membenci tetapi mendoakan dan kalau bisa juga bersosialisasi dengan baik.  

7. Akhiri dengan kesimpulan kira-kira begini: Karena Petrus mau menerima Kornelius, yang 

semula masuk rumahnya saja itu dilarang, maka hal itu justru merupakan titik awal pencerahan 

Petrus dimana Petrus pun melihat Roh Kudus sendiri turun atas Kornelius dan keluarganya. 

Petrus berbagi berkat rohani dengan Kornelius melalui kesaksiannya, dan Petrus pun mendapat 

berkat jasmani dan rohani pula melalui hal tersebut, rasa bahagia melihat kemuliaan Allah 

dinyatakan di tengah keluarga Kornelius.  Karena itu mari kita juga belajar untuk berbagi berkat 

kepada pihak lain dan juga bersedia menerima berkat dari pihak lain dengan tulus, karena hal 

tersebut akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri dalam hidup kita.  

8. Gereja juga harus belajar untuk mau saling menerima dan menghargai baptisan dari gereja lain. 

Sebab dengan kita mau saling menerima tersebut, kita akan mendapat banyak berkat pencerahan 

yang membahagiakan dalam pelayanan kita.  
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Liturgi  Ibadah  Paskah Pagi 

 

1. Pujian  Pembukaan :  PKJ  13 : 1 – 3  

2. Votum dan Salam   :  

―Bahwa Pertolongan kepada kita adalah di dalam Nama TUHAN,  Yang menciptakan Langit 

dan Bumi, Yang memelihara kasih setiaNya  dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tanggan-

Nya.  Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan  memelihara hati dan pikiranmu 

dalam Kristus Yesus. Amin.‖ 

3. Ayat Pembimbing  :  Mazmur  146 : 5 – 10  

Pujian    :  PKJ  19 : 1 – 3 : ― Mari Sembah ‖ 

 

4. Hukum Kasih  :  Matius  22 : 34 – 40  

Pujian    :  PKJ  151 : 1 – 3 : ― Pada-Mu Tuhanku, kubawa dosaku ‖   

 

5. Berita Anugerah  :  Mazmur  107 : 1 – 3  

Petunjuk Hidup Baru :  Mazmur    97 : 10 – 12  

Pujian   :  PKJ  90 : 1 – 2 : ― Siapa yang kaucari? ‖ 

 

6. Doa Syafaat   :  

7. Pujian masuk Firman :  PKJ  197 : 2 x : ― Buka Mataku ‖  /   

   PKJ  270 : 2 x  : ― Isilah mataku dengan Citra SalibMu ‖ 

8. Firman    :  Kis 10 : 34 – 43  

Tema    :  ― Kebahagiaan hidup dalam saling berbagi dan saling menerima ‖ 

Pujian Respon  :  PKJ 183 : 1 – 2 : ―Mari Sebarkan Injil.‖ 

Saat Teduh  :  

Perjamuan Kudus  :  PKJ 155 : 1 – 2  /   PKJ 157 : 1 – 4  

 

9. Persembahan   :  Filipi  4 : 16 – 20   

Pujian    :  PKJ  281 : 1 – 3  /  PKJ  265 : 1 – 2  /  PKJ  264 : 1 – 3   

Doa Persembahan dan  :  

Doa Bapa Kami.   :  

10. Pujian    :  PKJ  91 : 1 – 2 : ― Tuhan T‘lah Bangkit ‖   

11. Pengakuan Iman Rasuli :  ( PKJ  180 )  

12. Pengutusan dan Berkat :   

―Kasih Karunia dan Damai Sejahtera dari ALLAH, Bapa kita, dan Kasih Tuhan Yesus Kristus 

dalam Persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-

lamanya. Amin‖ 

 

(--why--) 
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RENUNGAN MINGGU KE-7 

 

KEBAHAGIAAN HIDUP BERBAGI  
Bacaan Filipi 2: 1-11 

 

Memberi berarti berbagi dengan orang lain.  Oleh karena itu memberi merupakan 

kemampuan dan kemauan untuk membagikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada yang lain. 

Seseorang yang memiliki karunia memberi mempunyai keinginan yang besar dan dengan sukarela 

untuk membagikan sesuatu yang ia miliki.  Memberi dengan sukarela, menunjuk kepada tangan 

yang terulur dan hati yang tulus untuk memberi sebagai ungkapan perhatian dan belas kasihan dari 

hati dan bukan karena ambisi.  Karunia ini tidak hanya disediakan untuk orang-orang kaya atau 

mereka yang mempunyai banyak harta yang bisa dibagikan, tetapi semua orang percaya dapat 

memberi sesuai dengan kemampuannya.  

 Ada cerita seekor ulat kecil yang menyeruak diantara daun-daun hijau yang bergoyang-

goyang diterpa angin. ―apa kabar daun hijau‖ katanya.  Tersentak daun hijau menoleh kearah suara 

yang datang. ‖O, kamu ulat.  Badanmu kelihatan kecil dan kurus, mengapa?‖ tanya daun hijau. 

―Aku hampir tidak mendapatkan dedaunan untuk makananku.  Bisakah engkau membantuku?‖  

kata ulat. ―Tentu…..tentu… mendekatlah kemari.‖  Daun hijau berpikir, ―Jika aku memberikan 

sedikit dari tubuhku ini untuk makanan si ulat, aku akan tetap hijau.  Hanya saja aku akan kelihatan 

berlobang-lobang, tapi tak apalah.‖  Perlahan-lahan ulat menggerakkan tubuhnya menuju daun 

hijau.  Setelah makan dengan kenyang, ulat berterima kasih kepada daun hijau yang telah merelakan 

bagian tubuhnya menjadi makanan si ulat.  Ketika ulat mengucapkan terima kasih kepada sahabat 

yang penuh kasih dan pengorbanan itu, ada rasa puas di dalam diri daun hijau.  Sekalipun tubuhnya 

kini berlobang di sana-sini namun ia bahagia bisa melakukan sesuatu bagi ulat kecil yang lapar.  

Tidak lama berselang musin panas datang daun hijau menjadi kering dan berubah warna.  Akhirnya 

ia jatuh ke tanah, disapu orang dan dibakar. 

 Apa yang terlalu berarti di dalam hidup kita sehingga kita enggan berkorban sedikit bagi 

sesama?  Tokh akhirnya semua yang ada akan binasa.  Daun hijau yang baik mewakili orang-orang 

yang masih mempunyai ―hati‖ bagi sesamanya.  Yang tidak menutup mata ketika melihat 

sesamanya dalam kesulitan.  Yang tidak membelakangi dan seolah tidak mendengar ketika 

sesamanya berteriak minta tolong.  Ia rela melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain dan 

sejenak mengabaikan kepentingan diri sendiri.  Merelakan kesenangan dan kepentingan diri sendiri 

bagi sesama memang tidak mudah, tetapi indah.  Ketika berkorban, diri kita sendiri menjadi seperti 

daun hijau yang berlobang namun itu sebenarnya tidak mempengaruhi hidup kita. Kita akan tetap 

hijau, Allah akan tetap memberkati dan memelihara kita. 

 Bagi daun hijau, berkorban merupakan satu hal yang mengesankan dan terasa indah serta 

memuaskan.  Dia bahagia melihat sesamanya bisa tersenyum karena pengorbanan yang ia lakukan. 

Ia juga melakukannya karena menyadari bahwa ia tidak akan selamanya tinggal sebagai daun hijau. 

Suatu hari ia akan kering dan jatuh.  Demikianlah kehidupan kita, hidup ini hanya sementara 

kemudian kita akan mati.  Itu sebabnya isilah hidup ini dengan perbuatan-perbuatan baik seperti 

kasih, pengorbanan, pengertian, kesetiaan, kesabaran, kerendahan hati dan ketulusan. 

 Lihatlah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus.  Ia harus menderita namun penderitaan 

yang harus ditanggungNya itu bukan karena kesalahanNya tetapi Ia rela menjalani semua itu.  
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Tuhan Yesus mengorbankan diri-Nya hingga mati di salib dan pada hari ketiga Ia bangkit. Kita 

memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang ada dibenak kita?  Apakah peristiwa 

kebangkitan itu hanya sekedar menjadi peringatan belaka?  Apakah dengan memperingatinya, 

menjadikan kita semakin menyadari betapa besar hukuman yang seharusnya kita tanggung, tetapi Ia 

sudah menanggungNya?  

 

 Jadikanlah berkorban itu sebagai sesuatu yang menyenangkan dan membawa sukacita 

tersendiri bagi Anda.  Dalam banyak hal kita bisa berkorban.  Mendahulukan kepentingan sesama, 

melakukan sesuatu bagi orang lain, memberikan apa yang kita punyai dan masih banyak lagi 

pengorbanan yang bisa dilakukan.  Jangan lupa bahwa kita pernah menerima pengorbanan yang 

tiada taranya dari Tuhan Yesus hingga kita bisa diselamatkan seperti sekarang ini.  Yesus hidup dan 

Dia sudah bangkit!  Rasakan kuasa kebangkitanNya dengan melibatkanNya di dalam seluruh segi 

kehidupan Anda. 

 

 

Pokok Doa: 

1. Kepedulian terhadap lingkungannya dan kesulitan/penderitaan sesaman. 

2. Orang percaya diberikan hati yang penuh belas kasihan untuk bisa berbagi dan memikirkan 

kepentingan sesame. 

3. Kuasa kebangkitanNya memenuhi panggilan persaudaraan untuk hidup berbagi dan 

bermartabat dalam Rumah Bersama. 

 

Liturgi:  

1. Pujian dan doa 

2. Baca Firman Tuhan 

3. Baca Renungan 

4. Doa syafaat 

5. Pujian penutup 

 

 

(--sri--) 
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RANCANGAN KHOTBAH MINGGU, 1 MEI 2011 

MINGGU  PASKAH II,   WARNA LITURGI PUTIH 
 

Bacaan Leksionari Kisah para rasul  2: 14a, 22 – 32; Mazmur 16;1 Petrus 1 : 3 – 9;         

Yohanes 20 : 19 – 31 

Bacaan Kotbah     1 Petrus 1: 3 – 9 
 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP  

 

KISAH PARA RASUL 2: 22 – 32 

Yesus Kristus adalah  Tuhan  disalibkan mati dan dibangkitkan yang telah ditentukan oleh Allah 

dari semula untuk menunjukkan mujizat-mujizat serta tanda tanda kepada manusia. 

 

MAZMUR 16  
- Doa permohonan kiranya Allah berkenan memberikan perlindungan  

- Penyerahan diri dalam pengakuannya atas keagungan Allah dan tidak menghormati serata 

menyebut nyebut alah-alah lain . 

- Memiliki kerinduan untuk senantiasa dekat kepada Tuhan dan memuliakanNya. 

    

1 PETRUS 1: 3 - 9 

Tema penderitaan ditekankan hampir sepanjang surat ini. Jemaat  harus tetap bersukacita dan 

bersyukur meskipun dalam pencobaan yang berat. dengan kebangkitanNya dan kemenangan Yesus 

Kristus atas maut sebagai dasar sukacitanya   hidup yang kembali penuh dengan pengharapan 

sehingga  tetap setia kepada Kristus, di tengah-tengah semua itu akan memurnikan iman orang 

percaya dan menghasilkan pujian, kemuliaan dan hormat . 

Kemenangan iman akan membuahkan dua hal:  

1. Pada masa kini adanya kesukaan yang melimpah limpah dan yang takterlukiskan, meskipun   

            ditengah-tengah kesulitan hidup yang sulit.  

      2.   Dimasa mendatang pengharapan akan keselamatan dapat terwujudkan dan dapat dirasakan   

            serta  diperoleh dengan lebih sempurna. 

 

YOHANES 20: 19 – 21 

Penampakan Yesus kepada para murid dengan perintah pengutusan  

Untuk berkarya . 

 

II. RANGKUMAN BERITA INTI DARI 4 PERIKOP. 

Sama seperti Kristus setiap orang percaya juga menghadapi pencobaan,  tetapi jika ia tetap 

berserah dan berpengharapan pada kekuatan serta perlindungan Tuhan ia akan bertahan dalam 

pencobaan sebagaimana Yesus juga telah menang dari kuasa maut. 

 

III. KONTEKS MASA KINI 

1. Semestinya setiap orang memiliki pengharapan misal: berharap hidup layak dan tercukupi, 

nyaman, tenang, damai dsb. 
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Namun dimasa  sekarang ini banyak orang tidak  hidup berpengharapan hal ini bisa terlihat 

dari banyaknya berita orang bunuh diri karena sakit tak kunjung sembuh, patah hati, putus 

cinta, karena PHK, cemburu, malu tidak naik kelas, kemiskinan dll. 

 

2. kemiskinan membuat orang pesimis dengan masa depannya, ada kata pepatah hidup enggan 

mati tak mau, ini menunjukan bahwa dampak krisis ekonomi yang membawa menusia tidak 

punya arah yang tidak jelas. 

3. Program – program pengentasan kemiskinan tidak dirasa dampaknya seperti BLT (Bantuan 

Langsung Tunai) yang bahkan menina bobokan orang – orang miskin, merka merasa 

nyaman ada bantuan, namun sesudah dihentikan bantuan tersebut malah justru menjadi lebih 

semakin memprihatinkan. 

4. Kebutuhan seperti sandang, sekolah, tempat tinggal, pengobatan yang semakin mahal dan 

tidak terjangkau oleh kalangan bawah, hanya merka yang berharta yang mampu dan 

menikmatinya hal–hal tsb. 

 

IV. SARAN PENYUSUNAN KOTBAH 

 

Bacalah teks dari 4 perikop diatas kemudian pelajari sekali lagi yang dihubungkan dengan 

penjelasan Teks diatas  kemudian buatlah kotbah dengan garis besar sebagai berikut: 

1. Orang percaya punya pengharapan pada Yesus yang bangkit mengalahkan maut. 

- Selalu berserah dengan bertekun . 

 - Menjalani hidup dengan tidak kawatir. 

2. Orang percaya punya pengharapan akan perlindungan Tuhan 

- Meyakini bahwa Tuhan turut berkarya dalam setiap perjuangan hidup. 

3. Orang percaya punya pengharapan akan bertahan dalam pencobaan  

-  Meyakini bahwa Allah senantiasa memberikan kekuatan pada  saat kelemahan datang. 

4. Orang percaya diutus kedunia untuk berkarya. 

- Menjadi berkat bagi banyak orang  

      5.   Tekankan kembali bahwa kebangkitan Yesus yang menumbuhkan pengharapan baru bagi 

yang percaya.  Sehingga kita dipanggil oleh Kristus Yesus untuk turut mewujudkan 

karyaNYa dalam pelayanan kasih Kristus dan menjadi berkat dan berbagi kepada orang–

orang yang tersingkir,  tertindas, miskin dll.  Menjadi berkat bagi dunia bukan berarti serupa 

dengan dunia, kita adalah alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia.     

 

Judul kotbah:  KEBANGKITAN KRITUS MENUMBUHKAN  PENGAHRAPAN BARU 

Sub judul   - Bertumbuh dan berbagi dalam pengharapan ditengah tengah keberadaan yang sulit. 

 

LITURGI : 

1. Nats pembimbing    Mazmur 16 : 8 - 11 

2. berita anugerah yohanes 20 : 21 - 22 

3. nats persembahan      Mazmur 52 : 11 

 

Pujian :  

1. PKJ 87 : 1,2,3   KJ 194 : 1,2,3  

2. PKJ 91 : 1,2  KJ 196 : 1,2,3 

3. PKJ 89 : 1,2,3  KJ 202 : 1,2,3 

4. PKJ     255    1X  KJ 280 : 1,2,3 

5. PKJ 148 : 1………  KJ 403 : 1……… 

6. PKJ 182 : 1,2,3,4,5  KJ 339 : 1,2,3 
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(--dar--) 

 

 

 

 

 

RENUNGAN MINGGU KE-8 

 

DAMAI SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA  
Yohanes 20: 19-31 

 

Kebangkitan Yesus membuat kabar simpang siur dan buah bibir dikalangan masyarakat, karena 

Yesus yang dinyatakan mati sekarang bangkit dan hidup.  Bahkan seolah tidak percaya akan 

kebangkitan Yesus ini.  Berita yang hangat ini salalu diperbincangkan oleh masyarakat di manapun 

ada orang yang ada berkumpul.  Ada yang beranggapan Yesus diambil oleh para muridNya. 

 

Kebangkitan Yesus, sungguh Yesus bangkit dan hidup.  Hal ini dibuktikan bahwa Yesus benar-

benar hidup dalam Yohanes 20: 19 - 31, diterangkan dan dibuktikan bahwa Yesus hidup yaitu 

Yesus menampakkan diriNya kepada semua murid-Nya disuatu tempat dengan keadaan pintu 

semua terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi.  Pada saat itu Thomas tidak bersama 

mereka (Yohanes 20:19) dan Yesuspun memperlihatkan tanganNya dan lambungNya bekas paku 

dan tombak maka murid-muridNya melihat hal itu bersuka cita kecuali Thomas.  Setelah Yesus 

memperlihatkan itu Yesus kembali berkata pada murid-muridNya "Damai sejahtera bagi kamu 

sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga sekarang Aku mengutus kamu" (Yohanes 20:21). 

Di sini ada kabar yang disampaikan Yesus kepada para muridNya yaitu damai sejahtera bagi murid-

murid Yesus dan Yesus menghembuskan Roh Kudus pada para murid.  Pertemuan para murid 

dengan Yesus membuat para murid merasa damai sejahtera, gembira karena Yesus sudah benar-

benar hidup. 

 

Kejadian pertemuan Yesus ini juga disampaikan kepada Thomas yang disebut Didimus.  Namun 

Thomas tidak percaya akan kabar yang disampaikan oleh teman-temannya.  Thomas tidak percaqya 

kalau Yesus bangkit sebelum mencucukkan jarinya ke bekas paku pada tangan dan lambung Yesus 

(Yohanes 20: 25).  Kemudian delapan hari sesudah peristiwa itu semua murid berkumpul disuatu 

rumah, rumah itu juga dalam keadaan terkunci, Yesus datang dan berdiri ditengah-tengah mereka 

dan berkata "Damai sejahtera bagi kamu", dan Yesus berkata kepada Thomas "Taruhlah jarimu di 

sini dan lihatlah tanganKu, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungKu dan jangan 

engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah" (Yohanes 20:27).  Thomaspun melakukan apa 

yang dikatakan Yesus.  Dan Thomas menjadi percaya bahwa Yesus benar-benar hidup dan bangkit. 

 

Dalam penampakkan diri Yesus ini kita dapat yakin dan percaya bahwa Yesus yang menjadi juru 

selamt kita ini tidak mati, melainkan benar-benar hidup bahkan Yesus benar-benar hidup dalam 

kehidupan kita orang percaya.  Kita akan merasa hidup damai dan tenteram karena Yesus telah 

hidup bersama-sama dengan kita.  Mungkinkah masih ada orang yang seperti Thomas yang tidak 

percaya 

 

Liturgi renungan:      

1. Pujian KJ. 188 

2. Doa pembukaan 

3. Membaca Alkitab Yohanes 20 : 19 — 31 
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4. Pembacaan renungan 

5. Doa safaat 

6. Pujian penutup KJ. 191 

(--eli--) 

 

 

 

RANCANGAN KHOTBAH MINGGU, 8 MEI 2011 

MINGGU  PASKAH III,   WARNA LITURGI PUTIH 
 

Bacaan Leksionari Mazmur 116 : 1-4 , 12-19 ; KPR 2 : 14, 22-32 ; Lukas 24 : 13-35 ;  

I Petrus 1: 17-23 
Bacaan Kotbah     Kisah Para Rasul 2 : 14, 22-32 

 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP  

  

1. Mazmur 116: 1–4 dan ayat 12-19  

a. Pemazmur bahagia: ―Aku mengasihi TUHAN, sebab Ia mendengarkan suaraku dan 

permohonanku‖.  Pernyataan itu merupakan pengalaman kehidupan Pemazmur. 

Pengalaman itu merupakan hasil atau buah dari pergaulannya dengan Tuhan.  

Pengalaman yang membahagiakan.  Karena pemazmur bahagia, maka di awal 

mazmurnya ia bersaksi demikian  ―Aku mengasihi TUHAN‖.  

b. Mengapa ia bahagia?  Ia bahagia karena semula  ia dikuasai rasa sesak dan kedukaan, 

ketakutan dan kegentaran; tali-tali maut meliliti hidupnya, ketakutan akan kematian atau 

neraka atau lembah kekelaman atau dunia orang mati menimpanya.  Sangat mengerikan! 

Kemudian, ia berseru "Ya TUHAN, luputkanlah kiranya aku!".  Ternyata Tuhan 

mendengarkan dan mengabulkan permohonannya.  Maka ia sangat bahagia!  Maka ia 

bertekad bulat dan mengatakan ―seumur hidupku aku akan berseru kepada-Nya‖. 

c. Orang berbahagia suka mempersembahkan kepada Tuhan:  Didorong oleh hati 

yang berbahagia itu, maka pemazmur membahagiakan Tuhan, dengan cara: 

―mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, dan akan menyerukan nama 

TUHAN.  Membayar nazar kepada TUHAN di depan seluruh umat-Nya‖. 

 

2. KISAH PARA RASUL 2: 14, 36-41 

a. Khotbah Petrus yang menyentuh hati: Rasul Petrus berkhotbah.  Khotbah Petrus 

merasuki atau mempengaruhi pikiran dan menyentuh hati atau perasaan orang-orang 

Yahudi yang mendengarkannya.  Maka para pendengarnya terharu...  

b. Orang-orang Yahudi terharu hatinya: Petrus berkata begini: ―Jadi seluruh kaum 

Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus, yang kamu salibkan 

itu, menjadi Tuhan dan Kristus.". Tuhan bermaksud mengasihi umatNya, agar umatNya 

selamat dalam Yesus Kristus, tetapi justru nereka membunuh Yesus. Opo tumon? 

Terharu artinya hatinya tersentuh, ada rasa penyesalan sekaligus debar-debar harapan. 

―Mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan 

rasul-rasul yang lain:  "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?".  

c. Mereka bertobat dan dibaptis:  Dalam situasi (b) di atas, Petrus „tancap gas‟  karena 

Petrus yakin bahwa tepat waktunya untuk menebarkan jala.  Petrus menjawab 

―"Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama 

Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh 

Kudus.  Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih 
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jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita."  Mereka bersedia 

bertobat dan dibaptis.  Pertobatan dan di-baptis-nya seseorang adalah 100% karya Roh 

Kudus dan 100% pula karya manusia.  Orang-orang yang menerima perkataan atau 

khotbah Petrus itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah 

kira-kira tiga ribu jiwa.  Luar biasa!!! 

 

 

 

3. I PETRUS 1: 17 - 23  

Isi pengajaran Petrus di dalam perikop ini adalah tentang ―dilahirkan kembali‖.   Kamu telah 

dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh 

firman Allah, yang hidup dan yang kekal.  Perhatikan kalimat ‗dilahirkan kembali‘. 

Maknanya:  Dilahirkan kembali oleh siapa?  Bukan oleh manusia, bukan oleh perbuatan 

manusia melainkan ‗dilahirkan kembali oleh Allah di dalam Yesus Kristus dan oleh karya 

Roh Kudus.  Itu terjadi karena kehendak Allah yang bermurah hati.  Sebagai pribadi  yang 

telah ‗dilahirkan kembali‘ oleh Allah, Petrus mendorong jemaat agar mengamalkan kasih 

persaudaraan yang tulus ikhlas dan bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap 

hati. 

4. LUKAS 24: 13-35 

Berisi laporan Lukas tentang Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid Yesus yang 

pergi ke Emaus.  Intinya adalah: ‗pertolongan Tuhan kepada murid-murid yang sedang 

bergumul antara ‗ya‘ dan ‗tidak‘, antara ‗percaya‘ dan ‗keragu-raguan‘ akan Yesus yang 

telah bangkit.  Sekali lagi, perikop ini memberitakan dengan jelas akan kasih, kemurahan, 

pertolongan TUHAN kepada umatNya dalam pergumulannya.  Sungguh karya yang sangat 

mengesankan.  
 

II. RANGKUMAN BERITA INTI DARI 4 PERIKOP 

1. Dari empat perikop bacaan leksionari diperoleh berita-berita inti atau yang utama meliputi: 

a)   Manusia yang menyadari bahwa dirinya sengsara dan lalu berseru dalam nama Tuhan,   

      maka Tuhan menolongnya. Manusia menjadi bahagia.  

b). Manusia yang menerima khotbah (pemberitaan firman Tuhan) dan tersentuh hatinya lalu   

      bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus, ia memperoleh pengampunan dosa dan   

     karunia Roh Kudus.  

c). Orang yang bertobat, dibaptis dan beroleh karunia roh kudus berarti ia telah ‗dilahirkan   

     kembali.  

d) Bahwa sekarang adalah masa kesabaran Allah.  Allah bersabar menantikan pertobatan   

    manusia.  Allah berkehendak untuk menguduskan manusia melalui baptisan dan   

    pemberian Roh Kudus. Tugas gereja adalah memberitakan Firman Tuhan agar umat   

    manusia ‗terharu hatinya‘ lalu bertobat dan dibaptis atau „dilahirkan kembali‟ oleh   

    Allah.  Kelahiran kembali itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu Tetapi   

    karena kemurahan Allah semata.  

e) Umat yang telah bertobat dan dibaptis serta beroleh Roh Kudus hendaklah berterima-  

    kasih kepada Tuhan: bersyukur dengan cara mempersembahkan korban syukur kepada    

    Tuhan dan terus-menerus menyerukan nama Tuhan, mengamalkan kasih persaudaraan   

    yang tulus ikhlas, serta bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 

 

III. KONTEKS MASYARAKAT MASA KINI 

1. Pada zaman seperti sekarang ini, tidak mudah bagi masyarakat untuk sadar bahwa dirinya 

dikuasai rasa sesak dan kedukaan, ketakutan dan kegentaran, tali-tali maut meliliti hidupnya, 

ketakutan akan kematian atau neraka atau lembah kekelaman atau dunia orang mati yang 
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sudah atau yang akan menimpanya.  Manusia hanya seolah-olah, hanya seakan-akan, hanya 

sepertinya membutuhkan pertolongan Tuhan, tetapi sejatinya tidak!  Agama hanya kulitnya 

saja.  Takut akan Tuhan tidak ada pada diri manusia.  Bahkan ada yang menggunakan nama 

Tuhan untuk berlaku kekerasan dan  tidak adil, serta merusak tata kehidupan yang baik yang 

diciptakan Tuhan.  

2. Melalui gereja (umat beriman kepada Yesus Kristus), Tuhan menghendaki agar gereja setia 

memberitakan Firman Tuhan, memberitakan pertobatan dan baptisan.  Memberitakan 

kemurahan Allah kepada masyarakat, supaya melalui pelayanan gereja yang cerdik dan yang 

tulus hati itu masyarakat tersentuh hatinya dan menjadi terharu, menyesali perbuatan dan 

hidupnya yang jahat lalu boleh tiba seperti pemazmur yang  sadar dirinya dikuasai rasa 

sesak dan kedukaan,  ketakutan dan kegentaran, tali-tali maut meliliti hidupnya, ketakutan 

akan kematian atau neraka atau lembah kekelaman atau dunia orang mati menimpanya.  

Lalu berseru dalam nama Tuhan.  Gereja melakukannya sebagai korban syukur, sebagai 

persembahan hidup bagi kemuliaan Tuhan.   

3. Gereja yang telah ‗dilahirkan kembali‘ oleh Allah, mesti bertumbuh  menjadi dewasa 

dengan ‗gizi‘ yang disediakan Allah, supaya gereja yang cenderung memikirkan dirinya 

sendiri saja berubah dan dibaharui untuk segera memikirkan masyarakat di sekitarnya yang 

juga membutuhkan keselamatan.  Allah sendiri telah menyediakan anugerahNya itu dalam 

Yesus Kristus. Beritakanlah!   Gereja mesti bersemangat seperti  Petrus 

4. Wujud bahwa warga GKSBS giat membangun hidup yang bermartabat adalah dengan cara: 

(a) Mengasihi Tuhan karena anugerah pengampunanNya, (b) Bersyukur karena telah 

‗dilahirkan kembali‘ oleh Allah dan terus-menerus bertobat dan memperbaharui kehidupan, 

(c) Bersyukur dengan persembahan seperti Pemazmur.   

 

IV. KERANGKA KHOTBAH 

Catatan: Terlebih dulu bacalah  4 perikop bacaan Alkitab leksionari yang telah ditetapkan di 

atas.  Kemudian pelajarilah sekali lagi dengan seksama seluruh ‗Penjelasan Teks‘ yang telah 

tersedia.  Pilih dan garis bawahilah kata-kata atau kalimat-kalimat atau bagian yang membuat 

hati Anda tertarik atau yang menimbulkan minat untuk menggunakannya dalam khotbah Anda). 

Kerangka khotbah diusulkan sbb (Anda dapat membuat kerangka khotbah sendiri berdasarkan 

semua bahan di atas).  

1. Perikop Alkitab : Kisah Para Rasul 2 : 14, 22-32  

2. Judul khotbah  : Beritakanlah Pertobatan! 

3. Sub-judul  :  

a. Manusia Dalam Ketakutan: Berserulah Kepada Nama Tuhan. 

b. Allah selalu mengasihi umatNya 

c. Menjadi Gereja yang berbuat seperti Petrus: Memberitakan Pertobatan  

 

V. LITURGI :  

1.  Nyanyian Penyembahan KJ. 211: 1, 6, 7. 

 Votum / Salam  

 Ayat Pembimbing Mazmur 116: 1-4 , 12-19. 

 Nyanyian Penyembahan KJ. 212: 1-3. 

2 Perintah Mengasihi I Yohanes 4 : 20-21. 

 Nyanyian Respon KJ. 209: 1-3 

3. Berita Anugerah I Petrus 1:18-19. 

 Petunjuk Hidup Baru I Petrus 1: 22-23 . 

 Nyanyian Respon KJ. 213: 1-6 

4. Doa Syafaat  

5. Persembahan Mazmur 116: 17-19. 
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 Nyanyian Syukur PKJ. 170: 1-3 atau KJ.287b.  

 Doa persembahan + epiklise  

6. Baca Alkitab/ Khotbah Kisah Para Rasul 2: 14, 22-32. 

 Doa ―Bapa Kami‖  

 Nyanyian Pengutusan PKJ. 185: 1-5 atau KJ.426.1-3 

7. Pengakuan Iman Rasuli  

8. Berkat  

 

(--tjhn--)  

RENUNGAN MINGGU KE-9 

 

KELAHIRAN KEMBALI YANG  

MEMBUAHKAN KASIH PERSAUDARAN YANG TULUS IKLAS 

Bacaan: 1 Petrus 1 : 17 –  23 

  

 Dalam situasi normal, sehat dan sejahtera tanpa benturan kepentingan dengan manusia lain pada 

umumnya manusia akan mampu untuk menyembunyikan sifat dan karakternya yang kurang baik. 

Sebagai contoh, disaat seorang dalam keadaan sehat, berkecukupan dan tidak menghadapi persoalan 

yang berat biasanya mampu besikap ramah, bermurah hati dan pemaaf terhadap orang lain.  

Seorang juga mau memberikan sesuatu kepada orang lain (tidak pelit) jika dia sudah merasa lebih 

dalam hidupnya.  Tetapi pada saat manusia berhadapan langsung dengan persoalan; situasi kritis, 

benturan kepentingan dengan orang lain, situasi yang mengancam dan membahayakan keselamatan 

hidup seperti: sakit, kemiskinan, kelaparan dan penderitaan maka sangat sulit bagi kita untuk 

menyembunyikan sifat dan karakter yang kurang baik dalam diri kita.  Ungkapan dan jati diri kita 

sebagai manusia yang sesungguhnya sering muncul saat kita berhadapan dengan dengan situasi 

untuk survive, dimana kita berada dalam kondisi yang sangat buruk dan kritis.  Sebagai contoh 

dalam kemiskinan seseorang akan sulit untuk menyumbang, karena takut hari besok tidak memiliki 

uang lagi.  Seorang yang sedang kelaparan sulit membagi makannya untuk orang lain, karena takut 

ia sendiri belum kenyang.  Seorang pemimpin yang menginginkan jabatannya langgeng akan sulit 

memberi kesempatan untuk memimpin. 

 

 Didalam kehidupan kita yang penuh dengan persoalan hidup dan persaian kita justru lebih 

banyak dalam keadaan dimana kita harus survive, dan memaksa kita untuk memunculkan  sifat dan 

karakter kita yang kurang baik.  Dengan banyaknya persoalan hidup dan persaingan sering merubah 

pola pikir kita, dan membuat kita menutup sifat-sifat baik yang ada dalam diri kita dan 

memunculkan sifat-sifat tidak baik yang ada dalam diri kita.  Kita menjadi seorang yang takut 

menghadapi hari esok sehingga kita menjadi orang yang takut untuk berbagi, kita menjadi orang 

yang egois dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain. 

 

 Lalu bagaimana kita sebagai jemaat Kristus harus besikat dalam kehidupan ini? Apakah kita 

sudah mampu menutup sifat dan karakter kita buruk kita sebagai manusia?  Bukankah kita sebagai 

anak-anak Tuhan yang telah menyebutNya Bapa? (lihat ayat 17), apakah kita akan memunculkan 

sifat dan karakter tidak baik kita?  Seharusnya tidak! Karena kita sebagai anak-anak Allah 

seharusnya dapat mewarisi sifat dan karakter Allah didalam diri kita, karena kita adalah satu-

satunya ciptaan yang dibuat segambar dengan Allah. (Kej. 1: 26).  Dahulu Sifat dan karakter Allah 

yang telah digambar dalam diri kita sebagai ciptaan yang segambar denganNya ini telah memudar 

karena dosa-dosa kita dan dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita.  Tetapi kita sebagai jemaat 

Kristus yang telah ditebus hidupnya dengan darah Kristus yang sempurna telah dipulihkan kembali 

dari hidup yang lama ke dalam hidup baru didalam Kristus.  Hal ini bukanlah sesuatu yang 

kebetulan, ini merupakan rencana Allah dalam misi penyelamatan manusia. (ayat 18 – 21).  
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 Ayat 22–23 menjelaskan kepada kita bahwa dalam hidup baru kita dituntut untuk mampu 

menunjukkan kasih persaudaraan yang tulus iklas dan mampu membagi kasih kita dengan sesama. 

Karena kita telah dilahirkan kembali bukan dari sifat dan benih kemanusiaan kita yang fana, 

melainkan dari Firman Allah yang hidup kekal.  Dengan demikian seharusnyalah sifat dan karakter 

buruk kita sebagai manusia lama juga hilang terkubur bersama hidup kita yang lama.  Dan 

digantikan dengan sifat dan karakter kita yang mencermikan sifat dan karakter Allah sebagai Bapa 

kita. 

 

 Dengan meyakini kita telah memperoleh hidup baru maka kita harus meyakini juga bahwa kita 

mampu untuk menunjukkan kasih persaudaraan kita dan membagi kasih kita dengan sesama, sifat 

dan karakter yang kita dapatkan dari Allah sebagai Bapa kita didalam Kristus Yesus.  Sifat dan 

karakter ini haruslah kita tunjukan dalam kehidupan kita, sebagai identitas kita yang menunjukkan 

kita adalah anak-anak Allah yang telah memperoleh hidup baru di dalam Kristus.  Yakinkan diri 

kita bahwa Tuhan Allah tidak akan membiarkan kita bekerja sendiri Roh khudus akan selalu 

menolong kita. Amin 

 

 

Pokok Doa:  

Memohon peryertaan Roh Khudus agar memampukan kita menunjukan kasih persaudaraan 

yang iklas terhadap sesama.  

 

LITURGI 

a. Pujian Pembukaan 

 KJ …. 

b. Bacaan Alkitab 

 Kisah Para Rasul 2 : 14a, 36 – 41 

 Mazmur 116 : – 4, 12 – 19 

 1 Petrus 1 : 17 –  23 

 Lukas 24 : 13 – 35 

c. Renungan 

 Bacaan: 1 Petrus 1 : 17 –  23 

d. Doa  Syafaat 

e. Pujian Penutup 

 KJ …. 

 

(--skun--) 
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RANCANGAN KHOTBAH MINGGU, 15 MEI 2011 

MINGGU  PASKAH IV,   WARNA LITURGI PUTIH 
 

Bacaan Leksionari Kis. 2:41-47; Mzm. 23; 1 Ptr. 2:18-25; Yoh. 10:1-10 

Bacaan Kotbah     1 Ptr. 2:18-25 
 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP  

 

A. 1 Ptr. 2:18-25  Menderita di dalam Kristus 

Tekanan utama dari 1 Ptr. 2:18-25 adalah bagaimana mereka dalam keadaannya, termasuk 

dalam status sebagai seorang budak yang menderita, mereka tetap dapat meneladan sikap Tuhan 

Yesus pada saat Dia diperlakukan secara kejam dan tidak adil. 

Surat 1 Ptr. 2:18-25 ini ditujukan kepada mereka yang telah tidak memiliki apapun.  Karena 

orang-orang Kristen yang dimaksud adalah mereka yang saat itu berstatus sebagai para budak; 

yang mana hak hidup mereka telah dirampas dan dicabut secara paksa oleh tuan mereka.  Itu 

sebabnya orang-orang Kristen atau siapapun yang menjadi budak pada zaman itu pada 

prinsipnya telah kehilangan hak untuk hidup dan masa depan mereka.  

Umat percaya yang saat itu berstatus sebagai para budak dipanggil untuk memiliki spiritualitas 

Kristus, yaitu agar mereka sungguh-sungguh mengikuti jejak dan pola kehidupan Kristus.  Sifat 

utama dari Kristus saat Dia menderita adalah:  ―Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas 

dengan mencaci maki; ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya 

kepada Dia, yang menghakimi dengan adil‖ (1 Ptr. 2:33).  Di tengah-tengah pergumulan, 

penderitaan dan kematianNya Kristus tetap menampilkan integritas diriNya yang sempurna. 

Pada saat Tuhan Yesus diperlakukan secara kejam dan tidak adil, Dia tidak pernah membalas 

kejahatan dengan kejahatan, caci-maki yang dilontarkan oleh para musuhNya dengan caci maki, 

pukulan dari para lawanNya dengan pukulan dan nyawa dengan nyawa. 

 

Dalam hal ini Tuhan Yesus telah menampilkan sosok diri dari ―Hamba Tuhan yang menderita‖ 

(Yes. 52) dan yang mampu menghadapi setiap penderitaan dan kematianNya dengan kasih yang 

sangat sempurna.  Bahkan selaku ―Hamba Tuhan yang menderita‖, Tuhan Yesus bersedia 

menderita dan wafat agar ―oleh bilur-bilurNya kita semua menjadi sembuh‖ (1 Ptr. 2:24). 

Ini berarti tekanan utama dari surat 1 Ptr. 2:18-25 adalah bagaimana umat percaya tetap mampu 

menghayati panggilan hidup yang berspiritualitas dan berintegritas dalam iman kepada Tuhan 

Yesus, walau mereka secara duniawi berstatus sebagai para budak yang direndahkan oleh 

manusia. 

 

B. Kisah Para Rasul 2: 41-47  Persekutuan yang menguatkan 

Umat percaya yang sering diperlakukan secara tidak adil sehingga mereka hidup menderita; 

anggota jemaat tersebut justru memperoleh kekayaan spiritualitas, berkat dan kasih Allah dalam 

persekutuan anggota jemaat.  Walau jemaat perdana umumnya hidup dalam kesusahan dan 
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penderitaan, tetapi mereka telah saling belajar untuk memberi dan peduli, yaitu: ―Mereka 

bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul 

untuk memecahkan roti dan berdoa‖ (Kis. 2:42).  Penderitaan yang dialami oleh anggota jemaat 

dihadapi dengan kesehatian, kepedulian, doa dan kasih yang dilandasi oleh pengajaran rasul-

rasul.  Mereka tidak pernah membuat perlawanan secara fisik dan kekuatan senjata.  Secara 

jasmaniah mereka dipandang rendah, dilecehkan dan tubuh fisik mereka dapat dilukai oleh 

kuasa dunia ini; tetapi dalam iman kepada Kristus mereka memperoleh kekayaan rohani yang 

membuat mereka mampu bersukacita.  Itu sebabnya Kis. 2:46 melukiskan suasana ―syaloom‖ 

kehidupan jemaat perdana: ―Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap 

hari dalam Bait Allah.  Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan 

makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah”.  Inilah 

rahasia kehidupan iman Kristen, yaitu tetap mampu bersukacita dengan hati yang tulus 

walaupun mereka sedang dilanda oleh berbagai kesusahan dan penderitaan yang sangat berat. 

Dari sudut status sosial mereka mungkin adalah para budak yang telah kehilangan kebebasan 

dan masa depan.  Tetapi dari sudut iman, mereka adalah para hamba-hamba Kristus yang telah 

dibebaskan dari kuasa dunia sehingga mereka diperkenankan oleh Allah untuk menikmati 

kekayaan kasih dan berkat-berkatNya. 

 

C. Mazmur 23  Tuhan adalah Gembalaku 

Dalam berbagai situasi kehidupan yang dialami umat, sikap iman mereka percaya bahwa Allah 

adalah Hakim yang adil, dan yang akan membalas segala kejahatan dan kekejaman yang telah 

dilakukan manusia kepada sesamanya.  Allah akan melimpahkan kasih karuniaNya kepada umat 

yang diperlakukan secara sewenang-wenang dan tidak adil. 

Sejarah mencatat bahwa setiap pelaku kejahatan tidak pernah diberkati oleh Tuhan secara 

spiritual, yaitu hidup damai-sejahtera.  Mereka tidak pernah mengalami makna penyertaan 

Tuhan yang menentramkan sebagaimana yang diungkapkan oleh pemazmur, yaitu: ―Tuhan 

adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput 

hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang; Ia  menyegarkan jiwaku.  Ia menuntun aku di 

jalan yang benar oleh karena namaNya‖ (Mzm. 23:1-3).  Mereka mungkin mampu menutupi 

semua kesalahan dan kejahatan mereka di hadapan orang banyak, tetapi mereka tidak dapat 

menyembunyikannya di hadapan Tuhan.  Itu sebabnya mereka selalu hidup dalam kecemasan, 

perasan takut, dikejar-kejar oleh hukuman Allah dan gelisah.  Mereka kehilangan anugerah yang 

sangat besar yaitu perasaan damai-sejahtera dan keselamatan dari Allah.  Sebab mereka telah 

memposisikan diri sebagai musuh-musuh Allah dan musuh bagi sesamanya.  

 

d. Yohanes 10: 1-10  Gembala yang baik 

 ―Akulah pintu ke domba-domba itu‖, adalah pernyataan Yesus tentang siapa jati dirinya. 

Mereka yang mendengar suaraNya akan mengikuti Dia.  Gembala yang baik akan 

memperlakukan domba-dombaNya dengan baik.  Berbeda dengan para tuan-tuan yang 

memperlakukan budak-budak mereka dengan sangat keji.  Mereka tidak lagi menghargai 

kemanusiaan para budak. 

 

II. KONTEKS MASA KINI 

 Kecenderungan manusia pada saat dia mengalami penderitaan dan perlakuan tidak adil atau 

kejam adalah keinginan dan hawa nafsu untuk membalas dan melakukan tindakan yang sama 

kepada si pelaku.  Hukum ―gigi ganti gigi‖ dan ―mata ganti mata‖ telah menjadi dorongan 

instingtif manusia sepanjang zaman.  Dorongan instingtif tersebut kemudian dilegitimasikan 

oleh berbagai ideologi, budaya, adat-isitiadat, filosofi bahkan sistem pengajaran agama sehingga 

penyelesaian terhadap kejahatan sepanjang perjalanan sejarah manusia senantiasa diwarnai 

kekerasan dan balas dendam.  Dalam iman Kristen realitas kejahatan, kekejaman, ketidakadilan 
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dan kekerasan diyakini tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sama pula.  Itu sebabnya 

sikap Kristus sepanjang hidupNya tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan; tetapi 

Dia senantiasa membalas kepada si pelaku kejahatan dengan kasih, kesabaran, dan kesediaan 

untuk berkorban.  

 

 

 

 

 

 

III. SARAN PENYUSUNAN KOTBAH 

 

1. Pendahuluan 

Kotbah bisa diawali dengan memaparkan situasi kehidupan masyarakat sekarang yang 

cenderung ingin tampil sebagai orang-orang yang berkuasa dan mau mengatur segala-galanya.  

Ungkapkan juga bahwa di tengah situasi seperti itu tidak menutup kemungkinan orang-orang 

yang mengaku sebagai pengikut Kristus juga melakukannya. 

Bagaimana sikap kita jika kita menjadi korban dari tindakan perlakuan ketidakadilan atau 

kekejaman dari orang lain? 

 

2. Isi 

Dengan menggunakan penjelasan teks dan konteks pengkotbah menguraikan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Bahwa masalah penderitaan yang harus dialami oleh orang-orang Kristen sudah ada sejak 

dulu.  Pada masa Rasul Petrus hal ini juga sudah terjadi.  Mereka diperlakukan sangat tidak 

manusiawi; mereka dianiaya, dipukuli, dipaksa bekerja keras yang melampaui batas-batas 

normal dan dapat diperjual-belikan. 

2. Jelaskan bahwa dalam situasi demikian Rasul Petrus memberi nasihat kepada para budak 

yang menderita dianiaya oleh para tuannya, demikian: ―Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah 

dengan penuh ketakutan kepada tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi 

juga kepada yang bengis‖ (1 Ptr. 2:18).  Rasul Petrus menasihati agar para budak yang 

menjadi anggota jemaat dan mengikut Kristus mau tetap bersikap hormat, mau tunduk dan 

tidak melawan kepada tuan mereka baik kepada tuan yang berlaku ramah atau yang murah 

hatinya maupun kepada tuan yang berlaku bengis.  Jelaskan juga Nasihat rasul Petrus ini 

cukup mengejutkan, bukan?  Sebab kepada para budak yang telah hidup sangat menderita 

akibat paksaan untuk bekerja melampaui harapan dan kemampuan serta deraan yang tidak 

manusiawi dari para tuannya itu justru mereka diminta oleh rasul Petrus untuk menghayati 

penderitaannya sebagai kasih karunia Allah.  Para budak dalam konteks ini diminta oleh 

rasul Petrus untuk rela menanggung penderitaan mereka sebagai bagian dari kehendak 

Allah. 

3. Maksud dari perkataan Rasul Petrus adalah agar jemaat yang berstatus sebagai para budak 

dapat hidup secara berkualitas dalam spiritualitas Kristus di tengah-tengah pergumulan dan 

penderitaannya.  Ini berarti tekanan utama dari surat 1 Ptr. 2:18-25 adalah bagaimana umat 

percaya tetap mampu menghayati panggilan hidup yang berspiritualitas dan berintegritas 

dalam iman kepada Tuhan Yesus, 

4. Paparkan juga sikap orang-orang yang melakukan tindak kejahatan ini merasa telah berlaku 

―benar‖ dan ―berkenan di hadapan Allah‖ sehingga mereka menghayati penderitaan mereka 

sebagai kehendak Allah.  Pada kenyataannya justru mereka sebetulnya telah berlaku sangat 

kejam, bengis, jahat, culas, licik dan suka menggunakan berbagai cara. 
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3. Penutup 

 Dengan nilai yang dikembangkan GKSBS yaitu keadilan yang berpihak, jemaat dimotivasi 

untuk tetap hidup berserah dan bersandar pada Tuhan walau mungkin telah mengalami tindakan 

eksploitasi oleh sesamanya.  Ingatkan fakta yang membuktikan bahwa orang-orang yang 

mengalami eksploitasi sesamanya ternyata sering memiliki kekayaan spiritualitas yang lebih 

unggul dan bermakna sebab mereka lebih bersandar kepada pertolongan dan keadilan Allah. 

 

 

(--yfh--) 

 

IV. USUL LITURGI :  

 

1 Pujian Penyembahan PKJ. 17 : 1, 2 

2 Votum & Salam  

3 Nats Pembimbing Matius 24:8  

4 Pujian Penyembahan PKJ. 120:1,2,3 

5 Perintah Hidup dalam Kasih Matius 22 : 37-41 

6 Berita Anugerah/Petunjuk Hidup Baru Mazmur 23 

7 Pujian Kesanggupan PKJ. 227:1,2 

8 Pujian menyambut Firman PKJ. 15 

9 Pemberitaan Firman Tuhan Kejadian 12:1-4 

 Doa Bapa Kami  

10 Pujian Respon PKJ. 282:1,2,3 

11 Persembahan 1 Tawarikh 29:14 

 Pujian Persembahan PKJ. 264:1 ~ dsc 

12 Pengakuan Iman Rasuli  

13 Berkat  

14 Pujian Akhir PKJ. 274:1,2,3 

 

 

 

*** 
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RENUNGAN MINGGU KE-10 

 

HIDUP UNTUK KEBENARAN 
Kis 2: 42-47;  Maz 23;  1 Petrus 2: 19-25;  Yoh 10: 1-10 

 

Seorang siswa bisa naik kelas jika semua pelajaran yang diwajibkan untuk diikuti memiliki 

nilai tidak dibawah standar kenaikan kelas.  Penilaian guru terhadap hasil ujian adalah berdasarkan 

benar atau tidaknya seorang siswa menjawab atau mengerjakan soal-soal ujian yang diberikankan. 

Bisa atau tidaknya siswa menjawab atau mengerjakan soal sangat tergantung dari daya tangkap dan 

ketekunan belajar siswa tersebut.  Jika siswa tersebut mempunyai daya tangkap yang baik dan 

ketekunan belajar yang baik maka siswa tersebut akan mejawab dan mengerjakan soal dengan 

benar.  Kebenaran menjadi mutlak diperlukan agar seorang siswa memperoleh nilai di atas standar 

nilai kenaikan sehingga siswa dapat naik kelas. 

Ketekunan adalah suatu hal yang dipilih oleh para siswa Tuhan Yesus ketika peristiwa 

penyaliban dan kebangkitan telah usai.  Kisah Para Rasul 2: 42-47 menceritakan bahwa cara hidup 

jemaat yang pertama adalah dengan bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam 

persekutuan. 

Dalam peristiwa ini satu hal yang kita dapati adalah mereka mengokohkan diri dalam satu ajaran, 

yaitu tentang kebenaran.  Kebenaran yang bagaiamana, atau kebenaran tentang apa yang dipelajari? 

Kebenaran yang dipelajari adalah tentang Yesus Kristus  yang sudah bangkit itu, adalah pribadi 

yang sangat mengagumkan. 

Mazmur 23 adalah gambaran bagaimana Agungnya Tuhan kita Yang Hidup itu, yang tidak 

dapat dibandingkan dengan apapun.  Tahukah kita bahwa kita hidup karena pengorbanan seorang 

pribadi yang mengagumkan! 

1 Petrus 2: 24 mengatakan ― Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu 

salib.  Supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran.  Oleh bilur-bilurnya 

kamu telah sembuh.  Jika kita tahu bahwa hidup kita adalah anugerah, bersediakah kita hidup untuk 

kebenaran? 

Masih banyak disekitar kita yang merindukan perlakuan yang adil dan manusiawi serta merindukan 

kedamaian namun mereka tidak tahu harus kemana dan siapa yang bisa menolong.  Mereka perlu 

pertolongan, mereka perlu uluran tangan dan perhatian kita, karena mereka tidak tahu harus 

kemana. 

Satu jawaban yang pasti yaitu tertulis pada Yohanes 10: 9-10 ― Akulah pintu; barangsiapa 

masuk melalui aku ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. 

Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; aku datang supaya mereka 

mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan‖  

Kepada Tuhan Yesuslah harus kita bawa supaya mereka tahu kebenaran yang sejati dan 

memiliki hidup yang seperti dijanjikan.  Dengan demikian kita dituntut untuk bertekun dalam 

kebenaran agar jerih payah kita tidak sia-sia.  Amin!! 
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LITURGI 

1. Pujian Pembukaan KJ 364 : 1-5 

2. Pembacaan Firman Kis 2 : 42-47, Maz 23, 1Petrus 2 : 19-25, Yoh 10 : 1-10 

3. Renungan 

4. Doa Syafaat 

5. Pujian Penutup KJ 363: 1-4 

 

(--was--) 

 

 

RANCANGAN KHOTBAH MINGGU, 22 MEI 2011 
MINGGU PASKAH V,   WARNA LITURGI PUTIH 

 

Bacaan Leksionari Kisah PR 7: 55-60;  Mazmur 31: 1-5, 15-16;  I Petr 2: 1-10; Yoh 14: 1-14 

Bacaan Kotbah     Kisah Para Rasul 7 : 55-60 

 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP  

 

1. Kisah Para Rasul 7: 55-60 

a. Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus dan melihat suatu penglihatan: kemuliaan Tuhan Yesus 

bahwa Yesus muncul sebagai pembela Stefanus di depan pengadilan Sorga.  

b. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka! Doa Stefanus ini berbeda sekali 

dengan doa Zakaria waktu ia dalam situasi yang sama dengan itu (II Tawarikh 24:22). 

Walaupun mengerikan pengalamannya, namun Stefanus berdoa untuk mereka supaya dosa 

mereka diampuni.  Ayat 8:1a : Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh.  Kata-kata ini 

dapat mengandung arti walau tidak harus berarti begitu, bahwa Paulus adalah anggota 

Sanhedrin.  Pada kemudian hari, Paulus membunuh banyak orang Kristen. 

 

2. Mazmur 31: 1-5, 15-16 

a. Bagi Pemazmur, TUHAN adalah gunung batu : tempat perlindungan dan kubu pertahanan: 

tempat untuk menyelamatkannya. 

b. Pemazmur percaya bahwa hidupnya ada dalam tangan TUHAN. 

 

3. I Petrus 2: 1-10 

a. Petrus mengajak orang percaya yang telah mengecap kebaikan TUHAN agar membuang 

segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan 

fitnah karena dengan demikian orang percaya akan bertumbuh dan beroleh keselamatan. 

Petrus mengibaratkan seperti bayi yang baru lahir. 

b. Petrus juga mengajak orang percaya yang adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa 

yang kudus, umat kepunyaan Allah untuk datang kepada TUHAN dan dijadikan untuk 

pembangunan suatu rumah rohani (memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia 

yang telah menyelamatkan orang percaya dari kegelapan kepada terangNya). 

 

4. Yoh 14: 1-14 

a. Sebelum meninggalkan para murid, Yesus mengadakan percakapan kepada para murid.  Ada 

banyak hal yang belum dimengerti para murid dan ketidak-siapan para murid akan peristiwa 

yang akan terjadi terhadap Yesus.  Oleh karena itu Yesus mempersiapkan segala sesuatunya.  
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b. Yesus memberikan penghiburan dengan mengalihkan perhatian para murid kepada Bapa. 

Yesus menegaskan bahwa Ia akan datang kembali (kedatangan yang kedua) dan 

mempersiapkan jalan menuju Bapa yaitu diriNya sendiri.  

 

II.  Rangkuman berita inti dari 4 perikop: 

1. Orang percaya untuk tetap bertahan dalam Iman walau mengalami penganiayaan sekalipun 

sebab Tuhan adalah tempat perlindungan dan tempat untuk keselamatan akan selalu 

memberikan penghiburan. 

2. Orang percaya dipanggil untuk memberitakan perbuatan besar Allah. 

 

 

 

 

III. Konteks Masa Kini 

1. Saat ini ada ungkapan yang mengatakan ―manusia berlomba dengan waktu‖.  Ungkapan ini 

ingin mengatakan bahwa begitu sibuknya manusia saat ini.  Ada begitu banyak pekerjaan 

yang harus diselesaikan.  Hal ini tidak hanya dialami oleh orang-orang di perkotaan saja 

tetapi juga oleh orang-orang pedesaan.  Hari-harinya disibukkan dengan pekerjaan. 

Keadaan ini seharusnya bukan menjadi alasan orang percaya saat ini menjadi tidak punya 

waktu untuk ―berhubungan intim kepada Tuhan‖ (menjalin komunikasi kepada Tuhan). 

2. Ketika seseorang sudah mempercayai orang lain maka dengan cepat dia akan memberikan/ 

menyerahkan tanggung-jawab kepada orang yang ia percayai tersebut.  Misalnya: Ketika 

anak kita bersekolah di luar kota, kita tidak akan selalu bisa mengawasinya maka kita akan 

mencari dan mempercayakan/ menyerahkan anak kita kepada seseorang yang dapat kita 

percayakan misalnya: Bapak/Ibu Kostnya atau Dosen/Gurunya. 

3. Ketika seseorang disakiti maka kecenderungan yang terjadi maka seseorang tersebut akan 

kembali menyakiti dan bahkan kalau bisa lebih sakit dari yang ia alami (seperti peribahasa 

yang mengatakan: pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan). Untuk dapat 

mengampuni adalah sesuatu yang sangat sulit sehingga menjadi sesuatu yang juga mahal. 

 

IV. Kerangka khotbah 

(Catatan: Terlebih dahulu bacalah 4 perikop bacaan Alkitab yang telah ditetapkan di atas. 

Kemudian pelajarilah sekali lagi dengan seksama seluruh ―Penjelasan Teks‖ yang telah 

tersedia.  Pilih dan garis bawahilah kata-kata atau kalimat-kalimat atau bagian yang membuat 

hati Anda tertarik atau yang menimbulkan minat untuk menggunakannya dalam khotbah 

Anda).  Diusulkan sebagai berikut (bisa membuat kerangka khotbah sendiri berdasarkan semua 

bahan di atas): 

1. Perikop Alkitab : Kisah Para Rasul 7 : 55-60 

2. Judul khotbah   : Beritakanlah perbuatan besar Allah dan bertahanlah! 

3. Sub Judul : 

a. Menjadi gereja yang dipenuhi Roh Kudus. 

b. Menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi panggilan. 

 

Liturgi : 

1. Nats Pembimbing : Roma 5 : 1-11. 

2. Berita Anugerah : Yohanes 4 : 13-14. 

3. Nats Persembahan : Galatia 6 : 8-9. 

4. Nyanyian : 

- KJ 8 : 1-2 

- KJ 29  : 1-4 
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- KJ 33 : 1-2 

- PKJ 15  

- KJ 387 : 1-3 

- KJ 367 : 1... 

- KJ 376 : 1-2 

 

 

(--FROP--) 

 

 

 

 

 

RENUNGAN MINGGU KE-11 

 

JALAN-KEBENARAN DAN HIDUP 
Kis 7: 55-60;  1 Pet 2: 2-10;  Yoh 14:1-14 

 

Pada suatu ketika, kami merencanakan acara rekreasi bersama keluarga ke suatu tempat 

yang cukup jauh yang memerlukan perjalanan 4-5jam.  Dalam perencanaan itu ada banyak hal yang 

dipertimbangkan termasuk lama perjalanan, dan tipe jalan yang akan dilalui.  Dari perjalanan itu 

banyak hal yang sebelumnya kami tidak tahu menjadi tahu, bahkan decak kekaguman terlontar dari 

bibir kami walaupun dengan badan yang lelah dan letih karena jauhnya perjalanan dan melewati 

jalan yang berliku-liku.  Namun demikian seluruh anggota keluarga yang ikut perjalanan rekreasi 

tersebut tetap semangat karena kami semakin ingin melihat keindahan alam yang sudah kami 

dengar sebelumnya pada saat perencanaan keberangkatan. 

Stefanus salah satu martir yang gagah berani dalam pemberitaan Injil juga melihat atau 

memiliki keyakinan yang teguh akan janji keselamatan.  Oleh karena itu segala rintangan bahkan 

penganiayaan dia hadapi demi tercapainya harapan akan janji keselamatan tersebut.  Teladan yang 

diberikan Stefanus adalah keyakinan akan janji keselamatan yang akan diperoleh kelak. 

Keselamatan yang dijanjikan Tuhan Yesus harus merupakan sumber kekuatan untuk 

berjalan dalam kebenaran supaya memiliki hidup yang kekal.  Kehidupan yang kita jalani saat ini 

yang penuh dengan tantangan, rintangan bahkan terkadang terkesan melelahkan dan penuh resiko 

harus kita lewati. 

Pada masa Paskah V, yaitu 5 Minggu menjelang kenaikan Tuhan Yesus kita dipersiapkan 

untuk satu tugas pemberitaan kebenaran agar sesama kita beroleh hidup dan menikmati suka cita, 

dalam pemberitaan kebenaran ini kita tidak sendirian, tetapi Dia yang telah duduk di sebelah kanan 

Allah Bapa akan selalu memperhatikan dan membela kita bahkan memperlengkai kita dengan Roh 

Kudus sampai kita menang atas pergumulan hidup yang kita hadapi dan jalani. 

1 Petrus 2: 9  Berkata: kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang 

kudus umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar 

dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.  Artinya 

bahwa kita sebagai bagian yang terpilih untuk menjadi pemimpin yang Rajani dari keturunan yang 

kudus, maka Allah akan selalu ada dipihak kita, untuk mengajar, membela dan menghibur disegala 

keadaan sampai kita bersama Dia kelak di Sorga. 

Kebangkitan Tuhan Yesus yang baru kita rayakan sebagai tanda kemenanagan merupakan 

bukti dari penyataan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus atas kematian.  Hai maut dimanakah 

sengatmu!  Demikian harus kita perkatakan sebagai bentuk penyataan kekuatan Roh Kudus untuk 

melawan dosa.  Jika kita sebagai umat Allah yang telah beroleh belas kasihan, sudah sepantasnya 

kita menjadi manusia bermartabat. Bagaimana hidup bermartabat?  Salah satu caranya adalah 
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dengan membawa banyak orang yang belum percaya pada Yesus Kristus untuk percaya bahwa 

Yesus Kristus adalah jalan kebenaran, dan hidup.  Seperti tertulis pada Yohanes 14:6 ―Akulah jalan 

kebenaran dan hidup.  Tidak ada seoranganpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku‖ 

Tentunya hidup adalah pilihan, bersama Bapa di sorga adalah tujuan.  Tentunya jalan adalah 

sarana untuk mencapai tujuan dan kebenaran adalah syarat untuk memperoleh mahkota 

kehidupan, dan hidup adalah pilihan.  Tetap semangat! Tuhan Yesus memberkati. 

 

LITURGI 

1. Pujian Pembukaan KJ 126:1-6                        

2. Firman Tuhan 1 Pet 2: 2-10;  Yoh 14: 1- 14;  Kis 7: 55-60                

3. Renungan     

4. Doa Syafaat     

5. Pujian Penutup KJ 202: 1-4        (--tyt--) 

RANCANGAN KHOTBAH MINGGU, 29 MEI 2011 

MINGGU  PASKAH VI,   WARNA LITURGI PUTIH 
 

Bacaan Leksionari KPR 17:22-31;  Mazmur 66:8-20;  1 Petrus 3:13-22;  Yohanes 14:15-21 

Bacaan Kotbah     Yohanes 14: 15-21 
 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP: 

1. Mazmur 66: 8-20 

Pujian kepada Allah: Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa dan perdengarkanlah puji-pujian 

kepada-Nya! (ay.1) adalah ungkapan syukur untuk memuji, memuja Allah karena berbagai-bagai hal 

yang telah dilakukan-Nya atas manusia. Ajakan untuk memuji Allah, untuk memperdengarkan puji-

pujian kepada-Nya, sebab Allah telah mendengar dan telah memperhatikan orang yang berdoa 

kepada-Nya. Terpujilah Tuhan.  

 

2. Kisah Para Rasul 17: 22-31 

a. Pengenalan akan Allah: ―Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan 

kepada kamu.‖ Penyembahan, pemujaan yang dilakukan tidak didasarkan akan pengenalan kepada 

yang disembah yaitu Allah.  Bahwa Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia, yang 

adalah Tuhan atas langit dan bumi.  IA yang tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia.  

Tuhan yang empunya kuasa atas alam semesta, sebab dalam Dialah sumber hidup dan nafas.  IA 

yang tidak jauh dari kita masing-masing.     

b. Di dalam Dia kita hidup: oleh pengenalan akan Allah yang sedemikian, membawa kepada hidup di 

dalam Dia. Hidup secara utuh, baik iman/ batiniah maupun lahiriah.  Baik rohaniah maupun 

jasmaniah.  Buktinya adalah kita bergerak, kita ada.  Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. 

(ay.28)    

 

3. 1 Petrus 3:13-22 

Berbahagia orang yang hidup: mengapa?  Walau menderita juga karena kebenaran.  Sebab ia hidup 

berbahagia oleh karena Kristus yang hidup dan dikuduskan di dalam hatinya sebagai Tuhan.  Dan 

Kristus dalam Roh yang menguatkan dan menyelamatkan kita oleh kiasannya – yaitu baptisan – yang 

maksudnya untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah – oleh karena Kebangkitan 

Yesus Kristus.  Bahagialah orang yang mengenal Allah yang datang dalam Yesus Kristus dan Roh 

Kudus.  Siap sedialah.  

 

4. Yohanes 14:15-21 

Kasih Yesus Kristus tidak berhenti, tetapi berlanjut dan terus menerus bagi setiap orang yang 

mengasihi-Nya, mengenal-Nya dan menerima Dia dengan sepenuh hati.  Dia tidak akan 

meninggalkan menjadi yatim piatu, tapi akan menyertai dengan Roh Kebenaran yaitu Roh Kudus.  
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Kebahagiaan setiap orang, bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku dan Aku di 

dalam kamu.  Inilah Kasih Kristus kepada orang yang memegang perintah-Ku dan melakukannya. 

 

II. RANGKUMAN BERITA INTI DARI 4 PERIKOP 

1. Mengenal Allah yang hidup, pencipta alam semesta ini, membawa sebuah relasi yang baru, yang 

utuh, yang harmonis, selaras dan asri oleh karena puji-pujian hanya kepada-Nya.  Kebahagiaan 

mengenal Allah yang kasih ini, kita menjadi di terima sebagai keturunan-Nya, dan dapat tinggal di 

dalam Dia dan Dia di dalam hidup kita.  

2. Hidup baru, yaitu menerima Dia sebagai Anak Manusia.  Hubungan yang baru yang bercirikan 

kasih.  Dan ini yang ditunjukkan Yesus kepada murid-murid agar mengecap hubungan kasih timbal 

balik dengan Allah seperti kasih antara Bapak dengan Anak, bahwa yang menjadi utama adalah 

kasih murid lebih diarahkan kepada Anak (Yesus Kristus) daripada kepada Bapak (Allah Bapa).  

Ciri yang lain diungkapkan dengan kata tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam mereka.  

Kata di dalam penting guna – di satu pihak – menjelaskan hubungan erat perihal Allah tinggal di 

dalam Yesus dan demikian sebaliknya, dan – pada pihak lain – Yesus tinggal di dalam murid-

murid-Nya, demikian sebaliknya. 

3. “Aku hidup dan kamu pun akan hidup‖ (Yoh. 14:19b), inilah hidup baru di dalam Yesus Kristus 

yaitu kehidupan yang mengasihi, menuruti perintah-perintah Yesus; memegang dan melakukan 

perintah Yesus; serta menuruti firman Tuhan.  Kata kunci adalah mengasihi Yesus.  Hidup yang 

mengasihi Yesus adalah hidup yang lebih hidup.  Oleh karena dia yang mengasihi Yesus, Bapa 

akan mengasihinya dan Kami (Bapa dan Yesus) akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama 

dengan dia.  Kebangkitan Yesus Kristus, bukti Dia hidup dan membuat diri manusia yang 

mengasihinya hidup dalam iman yang lebih hidup. 

 

III. KONTEKS MASYARAKAT MASA KINI 

1. Kehidupan setiap anggota jemaat yang berbagai latar belakang, budaya, tradisi, adat, ekonomi dan 

social.  Namun, dalam kehidupan yang satu hati dalam merayakan akan kehidupan oleh karena 

Yesus Kristus yang hidup dalam kebangkitan-Nya.  Membawa kesatuan iman yang semakin 

terpelihara dan semakin hidup di dalam Kristus.  

2. Bahwa hidup dalam kasih Kristus yang hidup menyemangati untuk makin membuktikan diri untuk 

mengasihi Yesus Kristus dengan memegang perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan 

sehari-hari.  Bukti-bukti hal tersebut adalah makin marak dan berkembangnya persekutuan-

persekutan dalam jemaat, dengan tidak dapat dipungkiri bahwa di sisi yang lain, justru terdapat 

penurunan yang tajam terhadap semangat anggota jemaat untuk bersekutu.  

3. Berbagai aliran dalam gereja yang tumbuh berkembang, dapat menimbulkan hal yang positif 

maupun negative, membuat gereja dapat hidup secara eksklusif (tertutup) maupun terbuka namun 

‗kebablasan‘ hingga tidak terlihat lagi ciri khas yang ada dalam diri gereja tersebut.  Tetapi hidup 

dalam keberagaman ini dapat lebih hidup jika dasarnya atau pondasinya kokoh dan diletakkan pada 

Kristus yang hidup. 

4. Menyadari pentingnya hidup bermartabat, seperti pada tema MPPP 2011 GKSBS adalah 

menumbuhkan dan mengembangkan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk 

dengan satu ciri khas yang ditunjukan melalui semangat Kristus yang hidup. Mengasihi Yesus dan 

sesama serta alam semesta dengan memegang dan melakukan perintah Tuhan Yesus.   

 

IV. SARAN KERANGKA KHOTBAH 

 [Catatan penting!:  terlebih dahulu membaca 4 perikop bacaan Alkitab yang telah ditentukan di atas sebagai 

bacaan leksionari.  Kemudian dipelajari dengan seksama seluruh ‗penjelasan teks‘ yang telah tersedia.  Pilih 

dan digaris bawahi hal-hal/ kalimat-kalimat yang menarik dan membuat hati berdebar/ tertarik untuk 

digunakan dalam khotbah anda.] 

1. Perikop Alkitab :  Yohanes 14:15-21 

2. Judul khotbah : Hidupku oleh Kristus yang Hidup  

3. Sub Judul :  

a. Mengenal siapa Allah yang disembah 

b. Di dalam Dia yang hidup : kita akan hidup 

c. Gereja yang hidup : gereja yang tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kamu.  
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LITURGI 

Nats Pembimbing :  Markus 16:6-7 

Hokum Kasih  :  Lukas 10:27-28  

Berita Anugerah :  Yohanes 20:21-22 

Petunjuk Hidup Baru :  1 Petrus 3:15-17 

Nats Persembahan :  Filipi 4:8-9 

 

Lagu-lagu : 

KJ 211  PKJ 11 

KJ 217  PKJ 91 

KJ 36  PKJ 37 

KJ 427  PKJ 178 

KJ 287a PKJ 145 

KJ 410  PKJ 185 

(--kdw--) 

RENUNGAN MINGGU KE-12 

 

Mengoptimalkan potensi diri 

Untuk Melayani  
Yohanes 6:1-13 

 

Setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan.  Bila seseorang melihat hidupnya 

hanya dari sisi kekurangannya saja, ia cenderung menjadi minder/ rendah diri.  Sebaliknya jika 

melihat hanya dari sisi kelebihannya saja, ia menjadi sombong/ tinggi hati.  Orang yang rendah hati 

adalah mereka yang mempu melihat dirinya dari sisi kekurangan dan kelebihannya secara obyektif. 

Murid-murid Yesus juga punya kekurangan dan kelebihan sasing-masing.  Dengan 

kekurangan dan kelebihannya, bersama Yesus mereka sukses melayani 5000 orang lebih.  Melalui 

peristiwa ini Yesus ingin mengajar murid-muridnya mengoptimalkan potensi dirinya untuk 

melayanan sbb: 

 Melayani Mulai Dari diri sendiri.  ―kamu harus memberi mereka makan‖ Yesus meminta murid-

murid memulai pelayanan dari  diri sendiri.   Tidak menunggu  ada orang lain yang mau 

melakukannya. 

 Melayani Mulai dari apa yang ada pada kita.  Yesus mulai memberi makan 5000 orang dengan 

apa yang ada pada saat itu.  Setiap orang punya sesuatu.  Mulailah dengan menggunakan 

sesuatu yang ada pada kita.  

 Melayani Mulai dengan yang Kecil.  Yesus melakukan hal besar dengan menggunakan hal yang 

kecil. 5 roti dan 2 ikan sangat kecil dibandingkan dengan 500 orang yang harus diberi makan. 

Awal sebuah gedung yang besar dan megah adalah ketika butiran pasir dicetak menjadi batako, 

lalu batako disusun menjadi tembok, dan seterusnya. 

 Melayani Mulai dengan Ucapan Syukur.  Yesus memulai pelayanannya dengan berdoa dan 

mengucap syukur kepada Allah.  Sharingkan berdua-dua hal-hal yang patut anda syukuri. 

 Lakukan dengan Iman.  Yesus tidak panik dengan situasi yang dihadapiNya, Ia tahu apa yang 

harus diperbuat (ay.6) 

 Lakukan dengan Kerjasama. Yesus bekerjasama dengan murid-muridnya.  Ia berbagi tugas 

dengan mereka.  

 Lakukan dengan Tertib dan Terorganisasi.  Yesus mengorganisasikan orang banyak menjadi 

kelompok-kelompok.  Pengorganisasian memudahkan melakukan pekerjaan  

 

 Melayani atau tidak bukanlah sebuah pilihan.  Melayani adalah life style (gaya hidup) anak-

anak Allah.  Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi kita, selain melayani.  Mulai dari diri 
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sendiri, dari yang ada pada kita, dari hal kecil, dengan doa dan ucapan syukur, dengan iman, dengan 

bekerjasama serta dengan tertib dan terorganisir. 

 

Bahan Diskusi Keluarga: 

Diskusikan bentuk-bentuk pelayanan apa yang bisa keluarga lakukan dalam MPPP 2011 ini, baik 

itu yang bias dilakukan oleh setiap anggota keluarga (perorangan) maupun oleh seluruh anggota 

keluarga (bersama-sama). 

(--ath--) 

LITURGI 

1. Pujian Pembukaan  

2. Firman Tuhan               

3. Renungan     

4. Doa Syafaat     

5. Pujian Penutup  

 

RANCANGAN KHOTBAH  

KENAIKAN TUHAN YESUS, KAMIS, 2 JUNI 2011 

WARNA LITURGI PUTIH 
 

Bacaan Leksionari Kis 1: 1 – 11;  Mzm  47;  Mzm 93;  Ef  1: 15 – 23;  Luk  24: 44– 53  

Bacaan Kotbah     Efesus 1: 15 – 23 

 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP  

 

1. Kisah Para Rasul  1: 1 – 11  Perikop ini menceritakan kronologi mulai dari pengulangan bahwa 

Yesus benar-benar telah bangkit sampai kepada kenaikan Yesus Kristus ke Sorga.  

 

2. Mazmur  47: 1–10  Perikop ini merupakan ajakan kepada seluruh umat Israel untuk bersukacita 

karena TUHAN adalah Allah Yang Mahatinggi, ia telah menaklukkan segala bangsa di bawah 

kaki umat-Nya. Penyataan dalam ayat 6 bahwa Allah telah naik, seakan menubuatka akan 

Kenaikan Yesus Kristus ke Sorga.  

 

3. Mazmur 93: 1–5  Perikop ini adalah pujian pengakuan bahwa TUHAN adalah Raja dan 

kekuasaanNya lebih besar dari seluruh alam semesta. Seluruh alam semesta memuji TUHAN.  

 

4. Lukas 24: 44–53   Menceritakan tentang pesan Tuhan Yesus pada murid-muridNya untuk 

menjadi saksi dan memberitaan Injil ke seluruh dunia.  Tetapi sebelum itu, mereka diminta 

untuk tetap tinggal di Yerusalem agar mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus untuk tugas 

tersebut.  Dan murid-murid mentaati pesan itu.  

 

5. Efesus 1: 15 – 23  

Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus untuk menguatkan jemaat dan untuk menyampaikan 

pandangan/ nasehat Paulus tentang beberapa masalah yang ada di jemaat Efesus waktu itu, 

antara lain:  

1. Pengaruh buruk dari kehidupan orang-orang luar/ atau kehidupan masyarakat waktu itu yang 

sangat memprihatinkan, baik dengan masalah patung-patung dan ajaran dewa-dewinya, dan 

juga pengaruh kehidupan moral mana banyak tempat-tempat prostitusi.  
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2. Berkaitan dengan poin 1 diatas maka perlu juga untuk menguatkan Keluarga-keluarga 

Kristen agar mereka hidup benar dan saling menjaga di dalam suatu kehidupan pernikahan 

yang kudus.  

3. Pengaruh buruk dari pengajaran orang-orang Yahudi selalu mengikuti pergerakan 

penginjilan Paulus dan menentang pengajaran Paulus.  

4. Adanya jemaat yang memiliki banyak latar belakang budaya, tentu perlu belajar untuk 

saling menghargai satu sama lain, dan belajar memilih yang benar sesuai Injil Tuhan Yesus 

Kristus.  

5. Adanya jemaat yang memiliki berbagai macam karunia juga perlu sekali untuk diberikan 

pengertian tentang tujuan dari masing-masing karunia, yaitu untuk kesatuan jemaat, 

membangun jemaat dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. 

6. Ajakan Paulus kepada jemaat Efesus untuk peduli pada pemberitaan Injil dan untuk ambil 

bagian di dalam Penginjilan.  

 

Dalam perikop Efesus 1: 15–23 ini, Paulus memberikan pujian dan juga harapan-harapannya 

kepada  jemaat Efesus.  Paulus bangga dengan kondisi kerohanian jemaat Efesus akan berbagai hal 

baik yang dimiliki oleh Jemaat tersebut.  Namun, Paulus masih memandang perlu untuk terus 

menasihati mereka agar mereka tidak tergiur dengan pola hidup masyarakat sekitar yang jauh dari 

kehendak Tuhan.  Paulus juga mengingatkan mereka bahwa saat itu mereka telah mempunyai suatu harta 

yang sangat berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar mereka tidak melepaskan harta yang berharga 

tersebut.  Bahkan Paulus berdoa agar Jemaat Efesus semakin dibukakan mata hatinya untuk dapat semakin 

melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus dan memiliki iman yang semakin mendalam.  Bahwa Kristus, 

setelah naik ke Sorga, maka segala Kuasa baik di bumi maupun di Sorga, dan sejak itu Yesus Kristus telah 

layak mendapat gelar Tuhan, atau yang layak di sembah. Bahkan menurut kajian beberapa ahli, Paulus lah 

yang pertama kali menggunakan/ menyebut Yesus dengan gelar Kristus dan Tuhan.  Hal itu tentu dilatar 

belakangi oleh perjumpaan-perjumpaan Paulus dengan Yesus yang sudah bangkit dalam berbagai peristiwa 

dalam kehidupannya setelah pertobatannya.  Jadi, tidak heran kalau Paulus juga ingin agar pengertian dan 

perjumapaan yang dialami olehnya itu juga bisa dipahami dan dialami oleh jemaat di Efesus.  

 

II. KONTEKS MASA KINI 

 

Mempunyai mata hati yang terang dan hati yang damai itu agaknya tidak mudah ditemui di tengah 

masyarakat saat ini.  Banyak orang yang mudah tersulut emosi dan terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas 

dari mana asalnya.  Juga sekarang ini banyak orang yang mudah sekali untuk menjadi mudah tertekan, stres, 

depresi dan malah putus asa.  Pelampiasan dari keadaan tersebut bermacam-macam, ada orang yang menjadi 

gila dan masuk RSJ, ada yang jadi mudah marah dan memukuli anggota keluarganya sendiri dan atau 

tetangganya, ada yang menjadi lesu dan linglung dan ada juga yang bunuh diri.  Dan ternyata di antara 

orang-orang tersebut, ada juga orang-orang Kristen dalam arti anggota jemaat gereja tertentu.  

 

Fenomena tersebut di atas menunjukkan betapa sekarang ini kedamaian hati yang diawali dengan memiliki 

mata hati yang terang itu jelas tidak mudah di dapatkan.  Dan ternyata ketika orang mengaku Kristen, tidak 

serta merta/ otomatis ia bisa memahami dan menghayati bagaimana seharusnya hidup sebagai orang Kristen.  

Ternyata masih banyak orang-orang yang mengaku Kristen, yang KTPnya Kristen dan juga yang rajin/ aktif 

ke gereja itu, yang belum dapat memahami arti menjadi Kristen yang sesungguhnya.  Maka, agaknya, Doa 

Rasul Paulus untuk Jemaat Efesus dalam Surat Efesus 1: 18 itu akan masih sangat relevan untuk kita, gereja/ 

orang-orang Kristen saat ini.  Sebab kehidupan iman kita memang bergantung pada pertolongan Tuhan juga.  

Tanpa Roh Kudus atau yang disebutkan dalam ayat 17 sebagai Roh hikmat, maka kita tidak akan dapat 

mempunyai hati yang terang seperti yang diharapkan.  Maka dari itulah, kita perlu untuk merendahkan diri 

agar kita dimampukan untuk memiliki hati yang terang dan damai sehingga kita dengan pasrah dan sukarela 

untuk menjalani kehidupan ini dengan dasar iman dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus.  

 

Yang menjadi pertanyaan adalah: Seberapa besar keuntungan yang bisa nikmati kalau saja kita memiliki hati 

yang terang dan damai?  Jawabannya tentu ada dalam perikop kita, yaitu: agar kita mengerti betapa kayanya 
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kemuliaan bagian kita di dalam Tuhan Yesus Kristus.  Agar kita juga menghayati betapa hebat kuasa-Nya 

bagi kita yang percaya.  Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Supaya kita menyadari dengan sesadar-sadarnya 

dan mampu menghayati dan mengimani bahwa Kuasa yang dimiliki oleh Yesus Kristus itu lebih besar dari 

kuasa apa pun yang ada di dunia ini. Dengan kesadaran pemahaman yang seperti itu, maka orang percaya 

akan mampu menghadapi berbagai permasalahan yang ada di dalam hidupnya atau dalam keluarganya, atau 

dalam jemaatnya, atau dalam masyarakatnya.  

 

III. SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
1. Pertama ceritakanlah kepada jemaat tentang keadaan jemaat Efesus seperti disebutkan di atas.  

2. Ceritakan harapan-harapan Paulus kepada Jemaat di Efesus.  

3. Ceritakan/ jelaskan tentang doa Rasul Paulus untuk jemaat  Efesus. 

4. Jelaskan kondisi keadaan jaman saat ini dan pergumulan-pergumulan yang mungkin bisa dialami oleh 

warga jemaat baik pribadi, keluarga, maupun sebagai satu jemaat.  

5. Jelaskan bahwa karena adanya pergumulan-pergulan tersebut bisa menjadi salah satu pemicu keadaan 

stres atau tertekan dan putus asa bagi sebagian orang yang tidak memiliki dasar iman dan pengharapan 

yang kuat.  

6. Jelaskan bahwa karena keadaan tersebut maka doa Rasul Paulus masih sangat relevan sampai saat ini.  

Agar jemaat memohon kepada Tuhan agar diberi mata hati yang terang dan hati yang damai.  

7. Jelaskan bahwa dengan mata hati yang terang dan damai itu kita dapat mengenal dan menghayati bahwa 

kita mempunyai Allah di dalam Yesus Kristus, yang sangat kaya dengan berbagai berkat dan 

penyertaanNya kepada UmatNya.  

8. Jelaskan bahwa orang yang telah memiliki mata hati yang terang dan damai sejahtera itu dalam 

menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup maka ia akan selalu tenang, hati-hati tetapi pasti, 

penuh ide dan kreatifitas serta penuh dengan pengharapan akan masa depan yang lebih baik.  Orang itu 

juga akan selalu siap menghadapi berbagai macam kemungkinan, sebab ia telah terlatih di dalam 

kerohaniannya.  

9. Jelaskan bahwa orang yang memiliki mata hati yang terang itu akan memunculkan sikap hidup yang 

mengasihi dan peduli pada orang lain sekalipun dirinya sendiri juga sedang dalam pergumulan.  Ia akan 

rela berbagi dalam banyak hal dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak egois.  

10. Ajak jemaat untuk kembali memeriksa diri masing-masing, apakah kita sudah mempunyai mata hati 

yang terang dan hati yang jernih dan damai sejahtera?  Kalau belum sekaranglah waktunya untuk 

menyadari akan kekurangan dan kelemahan itu dan berseru kepada Tuhan agar diselamatkan dan 

dilindungi di dalam kasihNya yang penuh damai sejahtera itu.  

 
LITURGI 

 

1. Pujian  Pembukaan  :  PKJ  2 : 1  /  KJ  1 : 1 – 2  

2. Votum dan Salam  :  

―Bahwa Pertolongan kepada kita adalah di dalam Nama TUHAN, Yang menciptakan Langit dan Bumi, 

Yang memelihara kasih setiaNya dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tanggan-Nya. Damai sejahtera 

Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.‖ 

 

3. Ayat Pembimbing  :  Kis  1 : 6 – 11  

Pujian    :  PKJ  92 : 1 – 3   / KJ  222 b : 1, 2, 6  

 

4. Hukum Kasih  :  Matius  22 : 34 – 40  

Pujian    :  PKJ  191 : 1 – 3  /  KJ  33 : 1 – 3  

 

5. Berita Anugerah  :  Mzm 47 : 1 – 10  

Petunjuk Hidup Baru :  Luk  24 : 44 – 53  

Pujian   :  PKJ  184 : 1 – 2   /  KJ  223 : 1 – 3  

 

6. Doa Syafaat   :  

7. Pujian masuk Firman :  PKJ  198 : 1 – 3  /  KJ  54 : 1 + 4  
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8. Firman    :  Efesus  1 : 15 – 23   

Tema    :  

Pujian Respon  :  PKJ 183 : 1 – 2   /  KJ  49 : 1 – 5  

 

9. Persembahan   :  Mzm  93: 1 – 5   

Pujian    :  PKJ 185 : 1 – 5  /  KJ  450: 1 – 5  

Doa Persembahan dan Doa Bapa Kami. 

 

10. Pujian    :  PKJ  179: 1 – 2  /   KJ  225: 1 – 6  

11. Pengakuan Iman Rasuli :  (PKJ. 180)  

12. Pengutusan dan Berkat :  

―Kasih Karunia dan Damai Sejahtera dari ALLAH, Bapa kita, dan  Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam 

Persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin‖ 

 

(--why--) 

 

 

 

RANCANGAN KHOTBAH MINGGU, 5 JUNI 2011 

MINGGU PASKAH VII WARNA LITURGI PUTIH 
 

Bacaan Leksionari KPR 1: 6-14;  Maz.68:1-10;  I Petr 4:12-14, 5:6-11; Yoh.17: 1-11 

Bacaan Kotbah     1 Petr 4:12-14, 5:6-11 
 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP  

a. Mazmur  68: 1-10  

1. Allah bangkit dan berperang melawan musuh-musuhNya.  Orang-orang fasik menjadi musuh utama 

Allah dan pasti tidak akan menang ketika berhadapan dengan Allah.  Perang yang dilancarkan oleh 

Tuhan bukan perang yang mengandalkan kekuatan senjata dan fisik, tetapi Tuhan memakai 

kuasaNya atas alam untuk membuat manusia takjub, takut dan gentar kepadaNya. 

2. Tetapi sebaliknya, Tuhan tampil menjadi pelindung dan pembela bagi orang-orang benar; orang 

tertindas dan mereka yang menderita.  Tuhan membawa kehidupan mereka pada kegembiraan dan 

sukacita. 

b. Yohanes 17: 1-11 

1. Doa Yesus untuk para muridnya agar Bapa memelihara dan memberikan kuasaNya kepada para 

muridnya. 

2. Jikalau Tuhan Yesus dipermuliakan dan naik ke Surga, para murid masih tinggal di dunia 

menghadapi pergumulan dan penderitaan dalam mengerjakan tugas pengutusannya 

c. Kisah Para Rasul 1: 6-14 

1. Janji Tuhan Yesus kepada para muridNya, bahwa: mereka akan menerima kuasa pada saat Roh 

Kudus turun ke atas mereka.  Kuasa tersebut adalah kuasa untuk menjadi saksi tentang karya 

menyelamatan Allah di dalam diri Yesus. 

2. Para murid diperintahkan menanti kedatangan Roh Kudus dan agar tinggal beberapa waktu di 

Yerusalem, dengan sehati bertekun dalam doa bersama.   

3. Tuhan Yesus terangkat (naik) ke Sorga. 

d. I Petrus 4: 12-14; 5: 6-11 

1. Berbahagia dan bersukacita walaupun mengalami penderitaan karena kesetiaan dan ketaatan kepada 

Kristus.  Sebab, ketika menderita karena Kristus berarti juga berhak menerima sukacita dalam 

kemuliaanNya.    

2. Janganlah mengalami penderitaan karena hidup dalam kejahatan. 

3. Perintah untuk merendahkan diri dibawah tangan Tuhan yang kuat; sebab Tuhan menentang orang-

orang yang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. 
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II. RANGKUMAN PESAN DARI 4  BACAAN 

1. Allah adalah adil dan benar: Pada prinsipnya, Allah yang adalah Bapa, Pencipta langit dan bumi 

yang karya-karyaNya tertulis dalam Kitab-kitab Perjanjian Lama dan Allah Putera sebagai juru 

Selamat dalam Tuhan Yesus Kristus yang karya-karyaNya tertulis dalam Injil dan Allah Roh Kudus 

yang karya-karyaNya tertulis dalam Perjanjian Baru, adalah Allah yang penuh rahmat dan berlimpah 

kasih setia kepada seluruh ciptaanNya, terutama kepada umat manusia.  Allah adalah adil dan benar 

perbuatanNya.  Yang fasik ditiadakanNya dan orang yang tertindas dan yang menderita dibelaNya.  

Tuhan membawa kehidupan yang mengembirakan dan bersukacita. 

2. Kristus mendoakan umat beriman: Cinta Tuhan kepada manusia (umatNya) nampak juga dalam 

peristiwa Yesus mendoakan para muridnya agar Bapa memelihara dan memberikan kuasaNya 

kepada para muridnya, selama para murid di dunia dengan segala pergumulan dan penderitaan 

selama memberitakan kabar baik (Injil). 

3. Umat beriman beroleh kuasa dan Roh Kudus: Pembelaan Tuhan kepada umat percaya adalah 

dengan pemberian kuasa dan Roh Kudus.  Umat percaya tidak pernah sendirian, melainkan bekerja 

bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus itu.  Itulah jaminan kemenangan.  

4. Umat beriman berbahagia dan bersukacita: Seperti Petrus, umat beriman selayaknya 

melaksanakan mandat Tuhan dengan berbahagia dan bersukacita.  Jadilah warga gereja yang 

berbahagia, apapun keadaanNya. Orang berbahagia tidak berbuat jahat.  

 

III. KONTEKS MASYARAKAT MASA KINI  

1. Pengalaman membuktikan bahwa dewasa ini rasa takut akan Tuhan dalam diri kita khususnya dan 

masyarakat pada umumnya makin tergerus zaman dan cenderung makin menipis.  Manusia merasa 

bisa bertindak apa saja seenaknya sendiri baik terhadap alam lingkungan hidup maupun terhadap 

sesama manusia.  Seolah-olah perbuatan itu tidak akan dihakimi Allah yang adil dan benar.  

2. Tuhan Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus menghendaki bekerjasama dengan umat beriman 

untuk melakukan pembaharuan kehidupan beragama agar umat manusia bertobat dan kembali 

menjadi takut akan Tuhan.  Untuk hal tersebut Yesus mendoakan kawan-sekerjaNya.  Oleh sebab itu 

warga GKSBS sebagai kawan-sekerjaNya hendaklah terus bertobat dan membangun kehidupan 

kekristenan yang takut akan Tuhan.  Warga GKSBS selayaknya terus bersikap terbuka dipimpin Roh 

Kudus, selalu melakukan pembaharuan akal-budi dan perasaan dengan cinta kepada sesama dan 

semesta alam.  

3. Warga GKSBS hendaknya berbahagia, bergembira dalam kehidupan sehari-hari, sebab Allah Bapa, 

Putera dan Roh Kudus telah dan akan terus membela dan membawa kepada kemenangan bahkan 

kemuliaan.  

 

IV. KERANGKA KHOTBAH 

(catatan: Pengkhotbah hendaknya terlebih dulu membaca beberapa kali teks-teks Alkitab yang tertera di 

atas.  Barulah kemudian membaca penjelasan teksnya.  Penjelasan teks dan rangkumannya dimaksudkan 

untuk merangsang munculnya ide-ide pada diri pengkhotbah. Maka penjelasan teks tsb terbuka untuk 

dilengkapi). Kerangka khotbah diusulkan sbb:   

1. Bacaan Alkitab : I Petrus 4: 12-14; 5: 6-11 

2. Judul Khotbah  : Menjadi Warga GKSBS Yang Berbahagia 

Sub-sub judul :  

a. Menjadi warga GKSBS yang takut akan Tuhan 

b. Kuasa Roh Kudus membela umat yang Takut akan Tuhan. 

c. Warga GKSBS yang bersaksi dengan hati bahagia dan suka-cita. 

 

V. LITURGI 

 

1 Nyanyian Penyembahan KJ.  454: 1, 2,  

 Votum  dan Salam  

 Ayat Pembimbing Mazmur 68: 5 

 Nyanyian Penyembahan KJ.  10: 1,2,3 

2 Perintah agar mengasihi Yohanes 13: 34-35 

 Nyanyian Respon  KJ. 38: 1-3 
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3 Berita Anugerah Yohanes 17: 9-11 

 Petunjuk Hidup Baru I Petrus 5:6-11 

 Nyanyian Respon KJ. 254: 1-4 

4 Doa Syafaat  

5 Persembahan I Tawarikh 29: 12-14 

 Nyanyian Syukur KJ 289: 1-secukupnya 

 Doa persembahan; Epiklese  

6 Baca Alkitab; kotbah I Ptr 4: 12-14, 5:6-11 

 Doa Bapa Kami  

 Nyanyian pengutusan KJ. 406: 1-3 

7 Pengakuan Iman Rasuli  

8 Pengutusan dan Berkat  

 

(--hsw--) 

 

 

 

 

RENUNGAN MINGGU KE-13 

 

BATU PENJURU 
I Petrus 2 : 6. 

 

Batu penjuru adalah suatu batu yang terpilih mutunya untuk suatu bangunan.  Tidak semua 

batu dapat dijadikan batu penjuru melainkan  harus benar-benar dipilih.  Batu penjuru yang telah 

benar-benar dipilih dapat memberikan jaminan keselamatan  terhadap bangunan yang dibangun 

diatasnya walau bencana apapun yang melanda bangunan yang dibangun diatas batu penjuru pilihan 

tetaplah kokoh.  Oleh karena itu harganyapun mahal, bukan murahan.  Adapun yang dimaksud oleh 

penulis kitab I Petrus ini dengan batu penjuru adalah Yesus sendiri.  Dengan orang percaya 

kepadaNya maka tidak akan dipermalukan karena Yesus sendiri adalah Anak Allah yang diutus ke 

dunia ini untuk menebus dosa dan pelanggaran manusia. 

 

Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan melainkan akan 

mendapatkan  mahkota kehidupan yang kekal.  Percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi 

rumahmu agar kamu diselamatkan.  Keselamatan melalui anugerah Tuhan Yesus karena Yesus 

adalah Jalan, Kebenaran dan Hidup. 

 

Setiap orang diundang untuk datang dan menerima Yesus agar dia mendapat jalan, hidup 

dan kebenaran; mari melangkahkan kaki berjalan maju kepada Yesus Tuhan kita. 

 

Pertanyaan refleksi:  

Apakah Yesus sebagai batu yang terpilih menjadi contoh bagi kehidupan kita? 

 

Pokok Doa:  

Orang yang belum/ kurang percaya agar dapat memilih dan lebih percaya kepada Yesus 

Juruselamat. 

 

LITURGI 

1. Bernyanyi: KJ 37a : 1-2. 

2. Nats: I Petrus 2 : 6. 

3. Renungan : 
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4. Bernyanyi: KJ 38 : 1-2. 

5. Doa syafaat & Bapa Kami 

 

(--frop--) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAN SARASEHAN 

MINGGU PENTAKOSTA, 6 -12 JUNI 2011  

 

JUDUL 

PENTAKOSTA; PANGGILAN UNTUK HIDUP  

BERSYUKUR DAN BERBAGI 

 
Pengantar 

 Sarasehan Perayaan Pentakosta adalah ajang, ―urun rembuk,‖ curah pendapat atau tukar 

pikiran seputar perayaan Pentakosta dan maknanya bagi orang percaya pada saat ini.  Hal ini berarti 

setiap orang yang hadir pada sarasehan ini diharapkan berperan serta mengungkapkan pikiran 

perasaan dan pengalamannya. Diawali oleh pemimpin sarasehan yang akan membagikan 

pemahaman tentang pentakosta PL, PB dan masa kini dari bahan ini, dilanjutkan dengan peserta 

saling membagikan pikiran, perasaan, pengalaman dan pemahamannya tentang pentakosta.  

 

Pentakosta Masa Perjanjian Lama 

Kata Pentakosta berasal dari bahasa Yunani yang secara harfiah, berarti "hari ke-50".  Bagi 

orang Yahudi, hari pentakosta penting dan merupakah sebuah keharusan, sebagaimana 

diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka.  Tibanya hari Pentakosta berarti berakhirnya tradisi umat 

israel merayakan Paskah.  "Hari raya Tujuh Minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian 

gandum, haruslah kau rayakan, juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun‖ 

(Kel.34:22).  Dari sekian banyak perayaan yang dilakukan oleh orang Yahudi, hari raya Pentakosta 

merupakan perayaan terbesar.  Pentakosta pada saat itu merupakah hari yang penuh sukacita.  

Mereka  bersyukur kepada Allah atas segala kasih dan pemeliharaanNya, termasuk akan hasil panen 

tuaian gandum dan jelai.  Karena itu, mereka akan datang kepada Allah dengan membawa korban 

syukur yang merupakan persembahan mereka kepada Allah, sekaligus menyatakan pengakuan 

mereka bahwa segala yang baik yang mereka terima, berasal dari Allah (baca. Ul.16:11 dan 

Im.23:17-20). 

 

Pentakosta Masa PB 



Panduan Masa Perayaan Paskah & Pentakosta  2011 

 

72 

 

Dalam Perjanjian Baru  hari Pentakosta merupakan hari turunnya Roh Kudus (Kisah Rasul 

2).  Sejak hari Raya Pentakosta tersebut Alkitab menunjukkan bahwa janji turunnya Roh Kudus itu 

sudah digenapi secara penuh di dalam GerejaNya.  Ini tidak berarti bahwa Roh Kudus belum 

bekerja sebelum hari raya Pentakosta tsb, karena kita dengan jelas membaca dalam Injil Sinoptik 

dan Yohanes bahwa Roh Kudus sudah bekerja sebelum itu, baik pada waktu pembaptisan Yesus, 

pencobaan di padang gurun, dll (Mat.3:16; Mark.1:10; Luk.3:21-22; Yoh.1:32-33; Mat.4:1; 

Luk.4:1).  Di dalam Perjanjian Lama, kita juga membaca bagaimana Roh memimpin para nabi pada 

saat tertentu untuk mengerjakan tugas tertentu.  

Kisah Para Rasul menunjukkan bahwa turunnya Roh Kudus di hari Raya Pentakosta sangat 

penting.  Pentingnya hari Pentakosta tersebut dapat dilihat dari penegasan Yesus pada Kis.1: 4-5. 

Pada ayat tersebut Tuhan Yesus, di satu pihak melarang rasul-rasul pergi meninggalkan Yerusalem. 

Di pihak lain, rasul-rasul diperintahkan untuk "menantikan janji Bapa" (4). Janji turunnya Roh 

kudus akan memberi kuasa kepada murid-murid untuk menjadi saksi (Kis.1:8). 

 

Pentakosta Masa Kini 

Mengacu pada pemahaman pentakosta Masa Perjanjian Lama yang merupakan perayaan 

syukur panen, maka pada masa kini, pentakosta juga bisa dirayakan sebagai hari ungkapan syukur 

kepada Allah atas segala kasih dan pemeliharaanNya, termasuk akan hasil panen, hasil kerja, hasil 

usaha, hasil dagang, dll.  Karena itu, pada hari Pentakosta, orang percaya datang kepada Allah 

dengan membawa korban syukur yang merupakan persembahan kita kepada Allah, sekaligus 

menyatakan pengakuan  bahwa segala yang baik yang kita terima, berasal dari Allah.  

 

Melaui sarasehan ini mari kita urun rembuk/curah pendapat/tukar pikiran mengenai bentuk- 

bentuk ungkapan syukur seperti apakah yang bisa kita lakukan dalam perayaan  

hari Pentakosta tahun ini? 

 

Bagi kita orang percaya, pentakosta penting karena: 

Pertama, Kekristenan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup bersama Roh Kudus.  

Alkitab menegaskan bahwa sesungguhnya, hidup baru di dalam Kristus adalah hidup di DALAM 

dan DIPIMPIN Roh.  Hal ini secara jelas dan tegas diuraikan oleh rasul Paulus dalam suratnya 

kepada jemaat di Roma (pasal 8).  Rasul Paulus menegaskan bahwa tanpa Roh Kristus, seseorang 

bukan milik Kristus (8:9b), dan anak-anak Allah harus dipimpin oleh Roh Allah (8:14).  Perayaan 

pentakosta hendaknya menyadarkan kita bahwa setiap orang percaya telah dimateraikan oleh Roh 

Kudus yang dijanjikanNya itu. (Efesus 1:13). 

Kedua, turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta dikaitkan dengan KUASA UNTUK 

BERSAKSI.  "Dan kamu akan menjadi saksiKu di Yerusalem, Yudea dan Samaria sampai ke ujung 

bumi" (Kis.1:8).  Menjadi saksi berarti MEMBAGIKAN apa yang didengar, dilihat dan dialami 

tentang Yesus. Tugas menjadi saksi tersebut sangat berat, penuh resiko dan menuntut harga, 

termasuk ancaman nyawa!  Karena itu, kehadiran Roh Kudus dalam diri setiap saksi sangat mutlak, 

bukan saja untuk meneguhkan dan memberi keberanian kepada saksi, tapi juga supaya orang yang 

mendengar kesaksian tersebut dapat diyakinkan (Yoh.16:8).   

 

Tugas bersaksi atau berbagi itu diberikan kepada setiap orang yang telah menerima Roh Kudus 

dalam hidupnya. Oleh karena itu ada baiknya bila melalui sarasehan ini setiap orang percaya 

menggumulkan bentuk-bentuk bersaksi (berbagi) seperti apa yang relevan (cocok, tepat) untuk kita 

lakukan pada jaman sekarang. Bahkan bila memungkinkan sampai pada diskusi tentang cara atau 

tehnis melakukan bentuk-bentuk tersebut. 

 

Penutup. 
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 Setelah kita saling berbagi pemahaman dan pengalaman tentang Pentakosta, ada satu 

pertanyaan yang sebaiknya dijawab oleh setiap peserta sarasehan, yaitu; ‖Sudahkah kita 

menemukan makna Pentakosta bagi kita secara pribadi?‖  Bila jawaban atas pertanyaan tersebut 

adalah ‖sudah‖ bertekatlah untuk berpegang pada makna tersebut.  Bila jawabnya ‖belum‖ 

berusahalah sekali lagi menemukan makna Pentakosta bagi  dirimu sendiri.  Selamat merayakan 

Pentakosta, kiranya Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga dan Roh Kudus yang telah dikaruniakan 

kepada kita senantiasa memimpin, menyertai dan memampukan kita hidup dalam panggilan untuk 

bersyukur dan berbagi. (--ath--). 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANCANGAN KHOTBAH PENUTUPAN MPP 

MINGGU PENTAKOSTA, 12 JUNI 2011  

WARNA LITURGI MERAH 
 

Bacaan Leksionari KPR.2:1-21 ;  Maz.104:24-34, 35 b; I Kor.12:3b-13;  Yoh. 20 : 19 – 23 

Bacaan Kotbah     I Korintus 12 : 3b – 13 
 

I. BERITA INTI DARI SETIAP TEKS PERIKOP 

1. Kisah Para rasul 2 : 1- 21  

a. Lukas penulis kitab ini menjelaskan peristiwa yang sedang terjadi saat umat Allah berkumpul di 

suatu tempat,  sedang mengadakan perayaan Hari raya Pentakosta. 

1). Ada sesuatu turun dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. 

2). Ada lidah lidah - lidah seperti nyala api yang bertebarandan hinggap diatas kepala.  

3). Murid murid Tuhan berbicara menggunakan bahasa  yang dapat di pahami oleh setiap orang 

yang hadir sesuai dengan bahasa asal mereka 

b. Penulis memberitahukan kepada semua pembaca, bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi 

janjinya, yang akan mengirim Roh Kudus (Yohanes 14: 16-17, Kisah Pararasul 1: 8).  Keajaiban 

keajaiban yang terjadi di sekitar mereka berkumpul adalah sebagai lambang pencurahan Roh 

Kudus. 

1). Bunyi gemuruh seperti tiupan angin serta Lidah lidah apai yang turun melambangkan  

pembersihan dan penyucian. 

2). Berkata kata dalam bahasa lain melambangkan bahwa Anugerah Allah dalam diri Tuhan 

Yesus Kristus tidak hanya untuk satu bangsa saja tetapi untuk seluruh bangsa dan bahasa di 

bawah kolong langit.  

c. Akibat dari Pencurahan Roh Kudus  murid murid Tuhan memiliki keberanian yang sangat luar 

biasa untuk bersaksi, Petrus yang sebelumnya tidak berani berkata-kata tentang siapa Yesus di 

muka umum, menjadi berani berkotbah dan menjelaskan siapa Yesus Kristus, serta menjelaskan 

situasi yang sedang terjadi dan dialami saat itu, para murid tidak sedang mabuk anggur, tetapi 

mereka menerima pencurahan/ babtisan Roh Kudus seperti yang di nubuatkan oleh nabi Yoel.  
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2. Mazmur 104: 24–34, 35b 

1. Allah sang pencipta. Pemazmur memuji kebesaran Allah serta menyatakan bahwa segala yang 

ada di bumi, laut yang luas dengan segala binatang besar, kecil dijadikan  Tuhan dengan Hikmat 

dan KebijaksanaanNya 

2. Allah Sang Pemelihara. Segala kehidupan yang diciptakanNya tidak pernah di biarkan begitu 

saja tetapi  dipeliharaNya, di beri makan pada waktunya. 

3. Allah Sang Penyerta. Allah memperlakukan Manusia ciptaannya secara khusus, Ia ingin agar 

manusia selalu dekat kepadaNya. Melalui rohNya, Ia  menyertai perjalan hidup manusia. 

 

3. Yohanes 20: 19 – 23  

a. Perikop ini menjelaskan tentang  Tuhan Yesus setelah bangkit menemui para muridnya yang 

sedang dalam kondisi labil karena di tinggalkan oleh gurunya,  perasaan  yang berkecamuk 

antara percaya dan tidak bahwa Yesus sang Mesias yang  mati dan di kubur telah bangkit dan 

hidup kembali. kedatanganNya  menjumpai para murid oleh penulis di catat:  

 

b. Damai Sejahtera bagimu. Yesus tahu  yang sangat di butuhkan oleh para murid.  Ia datang 

dengan Sapaan Damai sejahtera bagimu.  Ungkapan tersebut selain mengagetkan para murid 

juga menentramkan hatinya yang sedang berduka, Damai sejahtera itu yang didambakan oleh 

para murid, damai sejahtera itu tidak hanya didengar oleh telinga mereka, tetapi sungguh 

dirasakan dalam  hati mereka.  Ia juga meyakinkan para murid, bahwa mereka tidak sedang 

melihat hantu, Ia  menunjukkan bekas paku di tanganNya dan bekas luka di lambungNya.  Murid 

murid akhirnya bersukacita, karena mereka  melihat Tuhannya benar - benar hidup.  

c. Terimalah Roh Kudus.  Yesus memahami bahwa perjalan kehidupan para murid masih 

panjang, Ia juga tahu perjuangan berat yang akan  dihadapi muridNya ketika  mengemban tugas 

yang di berikanNya, jadi pembawa injil kerajaan Allah.  oleh sebab itu Ia menghembuskan Roh 

Kudus kepada mereka, agar mereka di kuatkan menjalankan tugas panggilannya.  Disinilah 

peran Roh Kudus dapat kita lihat.  Dia meneguhkan, meyakinkan, menentramkan serta 

memampukan para murid mengemban amanat misiNya. 

 

4. I Korintus 12: 3b – 13.  

a. Prinsip Iman Kristen: 

1). mengajarkan bahwa hal menjadi kristen atau mengikut Yesus 100% karya Roh Kudus, iman 

kristen tidak mengajarkan kristenisasi atau mengkristenkan orang, sebab mengkristenkan 

orang adalah karya manusia bukan karya roh kudus. 

2). Oleh Roh Kudus pula memberikan rupa rupa karunia kepada manusia yang saling berbeda 

satu sama lain.  Manusia tinggal mensyukuri dan saling menghargai dan saling melengkapi.  

Tak seorangpun boleh merendahkanNya.  

3). Roh Kudus memberikan karunia karunia yang saling bberbeda itu meliputi seperti ayat 8 s/d 

ayat 11(berkata dengan hikmat, berkata kata dengan pengetahuan, Iman, menyembuhkan, 

mengadakan Mukjizat, bernubuat, membedakan bermacam macam roh, berbahasa 

roh,menafsirkan bahasa roh, dan karena khusus lainnya seturut kehendak Tuhan. 

b. Implikasinya (Kesadaran dalam kata dan perbuatan yang harus dinyatakan) : 

1). Para penerima karunia tinggal mensyukuri dan saling menghargai dan saling melengkapi.  

Tak seorangpun boleh saling merendahkanNya.  

2). Menggunakannya untuk pembangunan tubuh Kristus, membangun jemaat. Bukan untuk 

merusak persekutuan jemaat. 

3). Manusia tidak perlu seolah-olah  memiliki karunia ini dan itu padahal sesungguhnya tidak, 

hanya tiru-tiru, latah. 

 

II. RANGKUMAN BERITA INTI DARI 4 PERIKOP 

1. Tuhan Yesus menggenapi janjinya kepada para murid bahwa Ia akan mengirim Roh Kudus. Karya 

Roh Kudus mula mula kita saksikan melalui murid murid Tuhan, Ia mengokohkan. Menghibur 

memberi kuasa, memberi keberanian dsb. dan ternyata karunia Roh Kudus juga dapat terjadi di 

setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 
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2. Karunia Roh Kudus diberikan kepada orang percaya dalam berbagai rupa yang tujuan utamanya 

adalah untuk saling melengkapi, supaya tubuh kristus yang terdiri dari berbagai anggota tersebut 

tercipta kebersamaan. Tercipta saling tolong menolong. Untuk pembangunan Tubuh kristus.  

3. Orang percaya telah menerima karunia roh Kudus, untuk membangun damai sejahtera.  

 

III.  KONTEKS MASYARAKAT MASA KINI  

1. Kemajuan jaman yang begitu pesat menyebabkan persaingan untuk mempertahankan hidup dan 

memiliki gaya hidupun banyak ragamnya.  Dalam pergumulan kehidupan dikancah jaman 

ini,menyebabkan tidak sedikit orang berada dalam ketakutan, kesusahan, kedukaan, kerugian, 

kekhawatiran dan kesakitan.  Menghadapi kemelut tersebut tidak sedikit juga orang yang sudah tidak 

peduli dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, dan ada  yang mengambil jalan pintas untuk 

mengahiri kehidupannya.  Atau kalau toh masih harus menjalani kehidupan sudah tidak lagi peduli 

dengan orang lain yang penting dapat sesuatu yang bisa membuat dirinya  suka ataupun senang, 

sukses atau semacamnya.  Tidak sedikit pula   yang rela kehilangan martabatnya hanya oleh karena  

harta, jabatan dan  kedudukan.    

2. Bermartabat menurut kamus bahasa indonesia  dari kata dasar  martabat yang artinya:   tingkatan 

harkat kemanusiaan,atau harga diri.  Jadi bermartabat adalah orang yang masih punya tingkatan 

harkat kemanusiaan, dan masih punyai harga diri.  Masih berharga di mata sesama. Terlebih 

berharga di mata Allah 

3. Hari ini gereja di seluruh dunia memperingati hari pentakhosta, hari turunnya Roh   Kudus kedunia.  

Kita umat percaya diajak  mengenang memaknai hari Turunnya Roh Kudus, dengan mengingat  

kembali karya-karya Roh kudus yang telah diberikan kepada orang Percaya. Melaluinya kita 

dikuatkan, diteguhkan, dimampukan melaksanakan tugas pengutusanNya  

4. Nilai-nilai GKSBS yang akan dikembangkan melalui khotbah minggu ini adalah Spiritualitas.  

Sehingga gereja terbuka pada pimpinan Roh Kudus untuk selalu membangun pengharapan dan 

menjadi pelaku untuk persaudaraan dalam rumah bersama di SUMBAGSEL  ― lebih ingin 

memahami dari pada dipahami, lebih ingin menjadi sumber penghiburan dari pada dihibur. 

 

IV. KERANGKA KHOTBAH  

Pengkotbah membaca  seksama  ayat bacaan  leksionari.  Pelajari penjelasan teks dan bila di mungkinkan 

hubungkan dengan konteks yang ada disekitar untuk memudahkan pendengar memahami alur khotbah 

yang akan di sampaikan. 

Usulan kerangka Kotbah sebagai berikut: 

1. Perikop Bacaan Alkitab : I Korintus 12 : 3b - 13   

2. Judul Kotbah   : Kuasa Roh Kudus  Mendorong Hidup Bermartabat 

3. Sub judul : 

a. Prinsip iman Kristen : Tidak ada ‗kristenisasi‘  

b. Mensyukuri adanya rupa-rupa karunia 

c. Karunia-karunia Roh Dalam praktek.   

 

V. LITURGI 

 

1.  Nyanyian Penyembahan Kj.15 :1-2 Pkj.219 : 1-2 

 Votum / Salam   

 Ayat Pembimbing KPR  2: 1-12  

 Nyanyian Penyembahan Kj. 233 :1-3    Pkj.181 : 2x 

2.  Perintah Mengasihi   

 Nyanyian Respon Kj. 28 : 1-2. Pkj. 46 : 1-2 

3. Berita Anugerah Yoel 2 : 28- 32  

 Petunjuk Hidup Baru   

 Nyanyian Respon Kj. 237 :1-2 PkJ.179 : 1-2 

4. Doa Syafaat   

5. Persembahan I Tawarik 29 : 9  

 Nyanyian Syukur Kj. 367 :1-3 Pkj.146:1 - selesai 
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 Doa persembahan + epiklise   

6. Baca Alkitab / Khotbah I Kor. 12 : 3b - 13  

 Doa ―Bapa Kami‖   

 Nyanyian Pengutusan Kj. 408 :1-3 Pkj.164 : 1-3 

7. Pengakuan Iman Rasuli   

8. Berkat   

 

  (--hsb--) 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDUAN AKTIVITAS 

PERAYAAN HARI PENTAKOSTA 2011 
 

Aktivitas ini akan sangat baik bila dilaksanakan pada penutupan Masa Perayaan Paskah & 

Pentakosta tahun ini.  Untuk kelancaran acara ini maka mejelis jemaat bertugas: 

a. Memutuskan dalam persidangan majelis jenis aktivitas apa yang akan dilakukan. 

b. Memberitakan melalui berita jemaat jenis dan tehnis pelaksanaan aktivitas yang telah 

diputuskan. 

c. Membentuk panitia atau tim untuk mempersiapkan dan melaksanakan semua aktivitas yang 

sudah diputuskan. 

d. Menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dan melaksanakan semua 

aktivitas yang sudah diputuskan dan/ atau menggali dana dari jemaat untuk membiayai acara ini. 

 

Usulan bentuk-bentuk aktivitas yang dapat dilakukan adalah: 

1. Pengumpulan Persembahan Unduh-Unduh 

Persembahan unduh-unduh adalah persembahan hasil panen.  Bagi petani, nelayan, pengrajin 

bisa mewujudkan persembahan ini dengan hasil panen, hasil tangkapan dan hasil kerajinan 

masing-masing.  Sedangkan bagi pegawai, wira usahawan dan karyawan bisa mewujudkannya 

dengan uang, bisa juga dengan barang-barang yang dibeli dari gajinya. 

Hasil panen yang sudah dipersembahkan selanjutnya akan dilelang dalam jemaat tersebut.  Hasil 

persembahan unduh-unduh yang berupa uang dan barang yang sudah dilelang bisa dialokasikan 

untuk meningkatkan harkat dan martabat hidup anggota jemaat atau anggota masyarakat.  

Misalnya, membantu biaya studi bagai anak-anak yang membutuhkan, membantu modal usaha 
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bagi anggota jemaat/ masyarakat yang miskin, membiayai pelatihan-pelatihan peningkatan 

ekonomi jemaat, membiayai pembinaan-pembinaan pemuda atau wanita, dll. 

 

2. Makan Bersama 

Dalam penutupan MPPP juga bisa diadakan makan bersama.  Prosesnya adalah setiap keluarga 

membawa makanan hasil buatannya sendiri untuk dikumpulkan dan dimakan bersama-sama 

seusai ibadah penutupan. 

 

3. Lomba menata/  mendekorasi ruang ibadah  

Lomba menata ruang ibadah untuk acara penutupan MPPP dengan menggunakan bahan-bahan 

hasil panen atau hasil kerajinan anggota jemaat.  Bila dalam satu jemaat terdapat beberapa 

kelompok ibadah, lomba dapat dilakukan per kelompok ibadah, bila tidak memiliki kelompok 

tetapi memiliki ruang ibadah anak, pemuda remaja dan dewasa maka lomba dapat dilakukan per 

kategorial (anak, pemuda remaja dan dewasa).  Sedangkan bila tidak memiliki kelompok dan 

ruang ibadah kategorial tersendiri, maka lomba dialihkan menjadi gotongroyong mendekorasi 

ruang ibadah. 

 

(--ath--) 
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