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PENGANTAR 
 

Teman-teman sekerja Kristus yang terkasih, 

 

Syalom,  

Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yesus Kristrus Sang Gembala 

Agung, yang telah mengijinkan kita memasuki tahun 2011 ini dengan 

semangat dan kekuatan baru. 

Buku Sumber Air Hidup edisi Januari – Juni 2011 ini, disusun sebagai 

berikut: 

1. Tetap dalam bentuk Rancangan Kotbah. 

2. Ada contoh Kotbah Jadi. (sebagai alat bantu bagi Majelis, dengan 

harapan ke depan para majelis/penguna Rancangan SAH sudah 

bisa membuat kotbah sendiri) 

3. Tersedia Liturgi disetiap kotbahnya. 

4. Dalam buku Rancangan Kotbah saat ini tersaji kotbah: 

a. Tanggal, 1 Januari 2011 s/d. tanggal, 6 Maret 2011 

b. Dan tanggal, 19 Juni 2011 s/d. 26 Juni 2011 

c. Sedangkan tanggal, 13 Maret 2011 s/d. tanggal, 12 Juni 

2011, materi kotbah ada pada Buku Masa Penghayatan 

Paskah-Pentakosta (MPPP) 2011. 

 

Kami memberikan apresiasi kepada jemaat-jemaat yang setia 

menggunakan buku Rancangan Kotbah Sumber Air Hidup. Kami terus 

mendorong jemaat-jemaat yang belum menggunakannya, kiranya di 

tahun 2011 ini berkenan menggunakan buku ini, demi terwujudnya 

GKSBS sebagai Gereja Daerah yang memiliki Spiritualitas Hamba Allah 

yang setia, peduli terhadap masalah social dan hak azasi manusia, solider 

dengan mereka yang lemah, bersama dengan para pihak mewujudkan 

masyarakat sipil dan dunia yang berpengharapan. Kami yakin bila 400-an 

mimbar di GKSBS menggunakan buku SAH ini, maka apa yang kita 

cita-citakan bersama ini akan segera terwujud. 

Demi optimalnya penggunaan buku ini, kami menghimbau jemaat-jemaat 

untuk mengadakan pelatihan mempersiapkan khotbah secara klasikal 
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atau sermon (persiapan) bersama para pengkhotbah, sebagai ajang 

pembelajaran dan peningkatan kemampuan khotbah kita. Kami percaya 

jika kita telah melakukan dan memberikan yang terbaik, maka Roh 

Kudus pun akan bekerja melalui khotbah kita untuk menyatakan rencana 

dan kehendakNya kepada jemaatNya. Mari kita lakukan bagian kita dan 

biarlah Roh Kudus melakukan bagianNya.   

Selamat menggunakan buku SAH, selamat Tahun Baru 2011 Tuhan 

memberkati. 

 

 Para Penulis: 

1. Pdt. Banbang Nugroho Hadi, M.Th 
2. Pdt. Riyadi Basuki, S.Si 
3. Pdt. Alfred Ruben Gordon Ta’ek, S.Si 
4. Pdt. Erik Timotius Purba, M.Si 
5. Pdt. Jeffry Saekoko, S.Si 
6. Pdt. Thomas Johanes Tupan, S.Si 
7. CPdt. Paninggotan, S.Si 

  

*** 
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Rancangan Kotbah 1 Januari 2011 

Tahun Baru 
Warna Putih 
Bacaan: Mazmur 102: 26-29 

 

MENGAWALI TAHUN BARU DENGAN 
BERMARTABAT 

 
SEKILAS KITAB MAZMUR 

 

Banyak mazmur berupa lagu meratap, yang diucapkan dalam kesesakan dan 

rupa-rupa sengsara.  Kerap kali dengan bahasa kiasan dan hiperbola dipaparkan 

didalamnya sengsara si pendoa.  Kiasan dan gambaran yang dipergunakan 

biasanya sangat tradisionil, sehingga kesamaan antara mazmur-mazmur itu 

sangat menyolok.  

 

Berikut ini sejumlah lagu dalam kesesakan (Mzm 12; 44; 60; 74; 79; 80; 83; 85; 

106; 123; 129; 137) dan lebih banyak lagi yang merupakan lagu ratap 

perorangan dan pribadi (Mzm 3; 5-7; 13; 17; 22; 25; 26; 28; 31; 35; 38; 42; 43; 

51-57; 59; 63; 64; 69; 70-71; 77; 86; 102; 120; 130; 140-143). Akan tetapi 

sehubungan dengan lagu-lagu ini perlu dicatat bahwa kerap kali tidak jelas 

apakah pendoa sungguh adalah seseorang secara perseorangan atau wakil umat 

seluruhnya, Maka itu kalaupun dalam Mazmur-mazmur itu dipakai kata ganti 

diri pertama (aku) namun belum pasti bahwa "aku" itu sungguh hanya satu 

orang saja. 

 

Mazmur 102:26-29 

 

Mazmur 102 yang menjadi bahan bacaan kali ini juga merupakan nyanyian 

ratapan atas Bumi yang penuh dengan kehancuran khususnya umat yang 

mendiaminya.  

 

Dalam ratapannya pemazmur meyakini bahwa Allah saja yang Kekal.  Dalam 

nyanyian ratapan ini memang pemazmur mendasarkannya pada tindakan 

manusia yang tidak taat kepada Sang Pencipta menimbulkan perubahan-

perubahan pada dunia ini. Akan tetapi dapat pula kita lihat dalam perspektif 
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yang positif bahwa Allah telah menciptakan dunia dengan segala isinya, juga 

memeliharanya dalam setiap perubahan yang terjadi. 

 

Allah berkenan kepada mereka yang tetap setia menghamba kepadaNya yang 

memiliki kekekalan itu. 

 

KONTEKS MASA KINI 
 

 GKSBS dengan Kepemimpinan baru, struktur baru, semangat baru. 

 Ada berbagai dinamika Ke-GKSBS-an yang patut dirayakan, hadirnya para 

pemimpin muda, perubahan Liturgi, Tata Gereja, Pokok-pokok ajaran yang 

sudah disahkan di Sidang IX Sinode GKSBS. 

 Orientasi gereja yang sudah mulai memikirkan peran aktif Diaken dalam 

mendorong pelayanan diakonia transformatif. 

 
SARAN PENYUSUNAN KOTBAH 

 

1. Pendahuluan 

Ajak jemaat untuk mengingat hal apa yang paling dominan mewarnai hati kita 

saat memasuki tahun baru dan meninggalkan tahun yang baru saja dilewati. 

 

2. Isi 

 Yakinkan jemaat untuk melihat bahwa ada dinamika yang terjadi dalam 

kehidupan umat, dan dalam dinamika itu Allah yang kekal ada menyertai 

umatNya. 

 Setiap orang mengalami dinamika itu. Kadang kehancuran datang berupa 

usaha yang gagal, cita-cita kandas, putus cinta, ditinggal orang yang dikasihi 

menghadap Bapa di Sorga, dst. Tetapi di sisi lain kita juga merasakan kasih 

Allah yang lain, berupa kekuatan, berkat jasmani, kesehatan, umur panjang, 

dst. 

 Stop! Jangan buru-buru menilai bahwa perubahan itu jelek dan 

membahayakan. 

 Stop! Jangan pula buru-buru menerima perubahan atau pembaharuan tanpa 

berpikir kritis. 

 Allah yang kekal mewarnai perubahan dan pembaharuan kita dengan kasih 

dan pemeliharaanNya. 
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3. Penutup 

 

Ajak jemaat untuk memasuki tahun yang baru dengan penuh keyakinan bahwa, 

Allah tetap berkarya. Mari kita masuki tahun baru ini dengan menjadi manusia 

bermartabat. 

 

Usulan Bacaan dan Nyanyian: 

1. Nyanyian Pembuka PKJ 138:1-3 

2. Nats Pembimbing Ibadah: Mazmur 52:10-11 

3. Nyanyian Pujian PKJ 173 : 1-6 

4. Berita Anugerah Mazmur 5:12-13 

5. Nyanyian Sambutan Umat: PKJ 268 :1-2 

6. Nyanyian Resposoria PKJ 172 : 1 

7. Nats Persembahan Amsal 11:24-25 

8. Nyanyian Syukur PKJ 148:1-dst 

9. Nyanyian Pengutusan (Penutup) PKJ 267:1 

 

 

*** 
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Contoh Kotbah Lengkap 
Tanggal, 1 Januari 2011 
 

MENGAWALI TAHUN BARU DENGAN 
BERMARTABAT 

 
Ibu, bapak dan saudara sekalian, para kekasih Allah, 

Setiap pergantian tahun ke tahun yang baru, ada suasana yang mendominasi hati 

kita, yang sering menjadi komitmen untuk perbaikan dan pembaruan diri 

dengan resolusi.  Resolusi berarti ketetapan hati, atau kebulatan tekad untuk 

setia melaksanakan apa yang sudah kita sepakati dengan diri kita sendiri 

maupun dengan kelompok. 

 

Ada resolusi yang paling umum biasanya muncul dalam benak pribadi lepas 

pribadi, menjadi ketetapan hati di tahun baru, misalnya: 

- Menurunkan berat badan 

- Berhenti merokok 

- Menaati anggaran 

- Menabung lebih disiplin atau menghasilkan uang lebih banyak 

- Menemukan pekerjaan yang lebih baik 

- Lebih tertib dan teratur 

- Lebih rajin berolahraga 

- Lebih sabar dengan orang lain 

- Makan yang lebih baik 

- Menjadi orang yang lebih baik. dst. 

 

Saya jadi teringat akan ungkapan yang lucu tapi jitu, yaitu:  "Banyak orang 

menanti tahun baru hanya untuk memulai kebiasaan-kebiasaan lama."  

Ungkapan ini hasil refleksi betapapun banyak hal menjadi komitmen perubahan 

dalam diri kita, tetapi ada banyak pula yang tidak sesuai dengan perubahan yang 

kita harapkan.  
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Ibu, bapak dan saudara sekalian, para kekasih Allah, 

Tanpa terasa, kita sudah memasuki tahun yang baru, dan baru kemarin kita di 

tahun yang lama. Itu artinya, masih kental dalam ingatan kita, bagaimana 

dinamika hidup yang kita jalani. Ada berbagai peristiwa hidup yang datang silih 

berganti. Ada suka ada duka, ada tawa ada tangis, ada kelahiran tetapi juga ada 

kematian, dan banyak lagi lainnya.  

Ada dinamika yang terjadi dalam kehidupan kita, dan dalam dinamika itu Allah 

yang kekal ada menyertai kita semua!. 

 

Para kekasih Allah, pada saat kegagalan datang menghampiri hidup kita, 

kadang kita merasa putus asa seolah sudah tidak ada lagi pengharapan. Saya 

boleh meyakinkan kepada kita semua, bahwa Setiap orang mengalami dinamika 

itu. Kadang kehancuran datang berupa usaha yang gagal, cita-cita kandas, putus 

cinta, ditinggal orang yang dikasihi menghadap Bapa di Sorga, dst. Dalam 

kekuatan keteguhan hati mengahadapi segala kepahitan hidup ini kita boleh 

diteguhkan bahwa Allah Sang pemelihara hidup kita. 

 

Di sisi lain kita juga merasakan kasih Allah yang lain, berupa kekuatan, berkat 

jasmani, kesehatan, umur panjang, dst. Ada banyak hal yang membuat kita pada 

akhirnya dimampukan tetap bersyukur dalam segala hal. 

 

Ibu, bapak dan saudara sekalian, para kekasih Allah, 

Dengan tegas ratapan Pemazmur mengungkapkan, segala sesuatu akan 

megalami perubahan dan itu tetap dalam pemeliharaan Allah, karena Allah 

Kekal adanya. Dengan memaknai perubahan itu secara positif maka kita 

dimampukan untuk menghadapinya dengan penuh optimisme.  

 

Karena itu, Stop! Jangan buru-buru menilai bahwa perubahan itu jelek dan 

membahayakan. Ada sebagian keluarga kita yang masih merasakan perubahan-

perubahan yang terjadi dalam dinamika hidup bergereja merupakan hal yang 

aneh, tidak lazim, dan dicurigai sebagai pengajaran baru yang akan membawa 

gereja pada kesesatan. Ini  hal yang sangat wajar. Tetapi memang jangan buru-

buru menjatuhkan vonis sebelum kita benar-benar secara kritis mempelajarinya. 

 

Dan juga Stop! Jangan pula buru-buru menerima perubahan atau pembaharuan 

tanpa berpikir kritis.  Kita bersyukur di GKSBS tercinta ini ada para muda yang 

sangat progresif, dan ada banyak kaum tua yang cukup terbuka dengan 
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perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai praktek bergereja kita. Tetapi 

tetap, menurut saya harus ada sikap kritis yang kita bangun.  

 

Allah yang kekal mewarnai perubahan dan pembaharuan kita dengan kasih dan 

pemeliharaanNya. Untuk semua ciptaan itu berlaku. Semua akan berubah, 

semua akan menjadi usang, tetapi Allah tetap Allah yang penuh kasih dengan 

pemeliharaanNya. 

 

Jika demikian bagaimana kita memaknai tahun yang baru? 

 

Ibu, bapak dan saudara sekalian, para kekasih Allah, 

Saatnya kini mengevaluasi dinamika yang sudah kita lalui, membangun langkah 

strategis untuk resolusi dengan keteguhan iman bahwa Allah beserta dalam 

setiap perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian kita akan memasuki 

tahun baru dengan bermartabat. Bagaimana sikap dan sifat hidup menggereja 

yang bermartabat itu dapat kita lihat dari bagaimana kita memegang teguh 

pengharapan kepada Allah dalam perubahan dan pembaharuan yang terjadi. 

 

GKSBS dengan Kepemimpinan baru, struktur baru, semangat baru. Ada 

berbagai Dinamika Ke-GKSBS-an yang patut dirayakan, yaitu dengan hadirnya 

para pemimpin muda, perubahan Liturgi, Tata Gereja, Pokok-pokok ajaran yang 

sudah disahkan di Sidang IX Sinode GKSBS. Membutuhkan gerak seluruh 

umat untuk menyambutnya, dengan mencoba menyelaraskan pelayanan kita 

pada perubahan dan pembaharuan tersebut. 

 

Orientasi gereja yang sudah mulai memikirkan peran aktif Diaken dalam 

mendorong pelayanan diakonia transformatif. Kiranya ini menjadi salah satu 

resolusi yang sudah dipikirkan secara sistematis dan strategis dalam tataran 

implementasinya. Dan bagi kita para jemaat, bagaimana merespon perubahan 

ini secara kritis mendiskusikannya di PA-PA atau dalam pertemuan-pertemuan 

belajar. Pasti menjadi berkat, karena Allah ada hadir dalam pemeliharaanNya. 

 

Akhirnya, jemaat yang terkasih, 

Mari kita masuki tahun baru ini dengan bermartabat, yaitu dengan teguh 

berpengharapan akan Allah yang menyertai setiap perubahan dan pembaharuan. 

Kita akan menjadi orang-orang, jemaat, dan masyarakat yang bermartabat bila 

kita tetap mengandalkan Allah dalam setiap langkah resolusi atau pembaharuan. 

Selamat tahun baru 2011 yang penuh pengharapan, Tuhan memberkati kita! 

Amin. 
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*** 

 

Rancangan Kotbah 2 Januari 2011 

Minggu Epifani 
Warna Putih 

Bacaan: Bilangan 13: 30-14:10 

 
“MELIHAT DENGAN MATA IMAN” 

 

Tujuan: 

1. Jemaat memasuki tahun yang baru dengan semangat dan optimisme. 

2. Jemaat berani memiliki mimpi dan bersemangat untuk mewujudkannya. 

  

LATAR BELAKANG. 
 

Bangsa Israel sudah lama mengembara di padang gurun. Saat yang dinanti-nanti 

segera tiba. Negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan sudah di depan mata.  Cita-

cita semua orang Israel yaitu menerima tanah berkat dari Tuhan yang berlimpah 

susu dan madunya akan segera terwujud. Saat-saat yang demikian tentu 

merupakan saat yang menggembirakan.     

Atas perintah Tuhan, Musa mengutus dua belas orang yang masing-masing 

adalah perwakilan setiap suku Israel, orang yang terbaik dan merupakan 

pemimpin suku mereka untuk pergi mengintai tanah terjanji.  Dua belas orang 

yang lulus seleksi ini menyatakan kesediaan mereka menerima tugas dari Musa. 

Empat puluh hari mereka meninggalkan kaum mereka dan melakukan 

pengintaian (survey).  Kini, mereka datang kembali kepada Musa, Harun dan 

segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran untuk memberikan 

laporan kerja mereka.  Mereka membawa serta buah-buahan dan hasil bumi 

Kanaan yang luar biasa baik sebagai bukti bahwa tanah Kanaan sungguh-

sungguh tanah impian, yang berlimpah susu dan madunya.  Ternyata, negeri 

yang dijanjikan Tuhan bukanlah negeri kosong tak bertuan.  Di sana sudah 

bermukim beberapa bangsa yang kuat. 

Dalam laporan mereka kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel, mayoritas 

dari para pengintai yakni sepuluh dari dua belas orang menyatakan keraguan 
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dan kegentaran mereka terhadap bangsa-bangsa yang sudah terlebih dahulu 

tinggal di tanah Kanaan. 

 

 

 

PENJELASAN TEKS 
 

Kaleb bin Yefune berasal dari suku Yehuda.  Kaleb tampil sebagai  pihak yang 

berbeda pendapat dengan suara mayoritas.  Bahkan pendapatnya berseberangan 

dengan sepuluh orang pemimpin suku lainnya.  Ia mencoba menenteramkan hati 

bangsa Israel di hadapan Musa dan berkata “Tidak!  Kita akan maju dan 

menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya!” (ayat 30). 

Kegentaran sepuluh orang pemimpin Israel sangat cepat menular menjadi 

kegentaran nasional.  Mereka kehilangan iman. Maka Kaleb mencoba 

menenteramkan hati mereka. Kaleb berusaha membangkitkan kembali iman dan 

keyakinan umat Israel.  Dalam ayat ini juga menjadi sangat jelas, bahwa suara 

mayoritas tidak selalu benar. Suara minoritas bisa saja merupakan 

pengejawantahan suara Tuhan. 

Kesepuluh pemimpin suku yang lain tidak mau kehilangan muka.  Bukankah 

tidak pernah ada yang mau disebut penakut/ pengecut? Mereka menganggap 

bahwa mereka realistis.  Suara Kaleb dipandang bukan sebagai suara orang 

yang beriman teguh melainkan sekedar suara orang yang nekad dan tidak 

realistis.  Kegentaran mereka begitu hebat sehingga mereka dengan kompak 

menyampaikan kabar bohong kepada umat Israel bahwa orang-orang yang 

mereka jumpai adalah orang-orang raksasa yang perawakannya jauh lebih tinggi 

besar dan lebih kuat daripada orang Israel (ayat 31-33).  Negeri  Kanaan adalah 

negeri yang memakan penduduknya (ayat 32) berarti: pertama, di negeri 

Kanaan sudah terbiasa terjadi penumpahan darah/perang. Dengan demikian, 

penduduknya sudah biasa berperang.  Bisa juga mengandung maksud bahwa 

penduduknya adalah kanibal (suka makan daging manusia).  Kemungkinan 

ketiga yang dimaksud ayat 32 adalah dua-duanya (penduduknya suka berperang 

sekaligus kanibal). 

Kegentaran nasional terjadi. Seluruh Israel mengeluarkan suara nyaring dalam 

tangisan dan sungut-sungut (Ps  14:1-4). 

Musa dan Harun sujud di depan mata seluruh jemaah Israel (ayat 5).  Mereka 

sujud kepada Tuhan. Sujud adalah sikap tubuh yang menyatakan 

ketidakmampuan diri, penyerahan dan hati yang remuk di hadapan Tuhan. 
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Menghadapi masalah yang begitu berat, Musa dan Harun sowan dengan hati 

yang remuk kepada Tuhan.    

Begitu pula Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune menyatakan kesedihan 

mereka dengan mengoyakkan pakaian mereka (ayat 6).  Mengoyakkan 

pakaian adalah tanda duka cita yang mendalam. Yosua dan Kaleb mengoyakkan 

pakaian mereka karena duka cita melihat kepengecutan sepuluh teman mereka, 

kebohongan yang mereka beritakan dan hilangnya iman bangsa Israel. 

Yosua dan kaleb berusaha membangkitkan kembali iman dan keyakinan umat 

Israel.  Jika Tuhan berkenan, maka Tuhan pasti akan memberikan tanah Kanaan 

kepada Israel,  dengan syarat: umat tidak memberontak kepada Tuhan (setia dan 

percaya).  Dan dengan kotbah singkat ini, Kaleb dan Yosua akan dilontari batu 

oleh segenap orang Israel (ayat 7-10).  Tetapi kehadiran kemuliaan Tuhan yang 

tampak di kemah Pertemuan menyelamatkan Yosua dan Kaleb dari amuk 

massa.  Kemuliaan Tuhan tampak secara hurufiah berarti bahwa kehadiran 

(hadirat) Tuhan dapat dirasakan oleh indera umat Israel, sama seperti generasi 

pertama  Israel di padang gurun yang dapat melihat tiang api dan tiang awan 

(bdk Keluaran 13:21). 

 

KONTEKS MASA KINI 
 

1.  Mengawali tahun baru, tahun 2011 semua orang pantas membangun   

     dan menyatakan cita-cita/ impian mereka 

2.  Tentu saja tahun 2011 memiliki tantangannya sendiri dan mungkin  

     masih dibebani persoalan di tahun 2010. 

3.  Ketika seseorang berfokus pada kegagalan dan permasalahan di tahun   

     2010, yang terjadi adalah ia menjadi pesimis dalam menyongsong   

     tahun 2011.  

4.  Ketika seseorang mampu mengingat cerita keberhasilan mereka di  

     tahun 2010 dan percaya janji pemeliharaan Tuhan, maka mereka bisa   

     menyongsong tahun baru dengan optimis. 

 

SARAN PENYUSUNAN KOTBAH 
 

Pendahuluan:  
Bisa diawali dengan kalimat pertanyaan “Siapa yang tidak punya mimpi/ cita-

cita? Setiap individu, keluarga, perusahaan, yayasan, gereja, komunitas, bangsa 

memiliki impian.  Musa  dan bangsa Israel juga punya impian yaitu menjadi 

bangsa yang besar, memiliki daerah yang subur berlimpah susu dan madunya. 
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Impian/ cita-cita inilah yang menyemangati perjalanan bangsa Israel selama 40 

tahun di padang gurun. 

 

Isi 

Lanjutkan dengan mengutarakan Latar Belakang Teks.  Kemudian narasikan 

(ceritakan ulang dengan bahasa sendiri) perikop Bilangan 13:30 - 14:10 sehidup 

mungkin.  Kemukakanlah konteks masa kini dan hubungkan dengan  beberapa 

pokok pikiran sebagai berikut: 

1. Rasa takut dan gentar terhadap masa depan mengkerdilkan iman.  Apalagi 

bila Pemimpin (gereja, keluarga) menunjukkan kekhawatiran, ketakutan 

dan pesimisme  maka perasaan tersebut akan mudah menular. 

2. Di tengah-tengah komunitas yang pesimis, selalu ada orang-orang yang 

optimis dan memberikan semangat.  Biasanya tidak begitu banyak.  Tetapi 

pasti ada. 

3. Pembelaan, perlindungan dan berkat Tuhan akan diberikan kepada 

umatNya yang bergantung kepada Allah (sebagaimana dicontohkan Musa, 

Harun, Yosua dan Kaleb). 

 

 

PENUTUP 
 

Tutup kotbah anda dengan ajakan provokatif agar jemaat berani memiliki 

impian.  Wujudkan impian tersebut dengan mempercayai penyertaan Tuhan.  

Jadilah Yosua dan Kaleb masa kini. 

 

 

*** 
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Contoh Kotbah Jadi 
Tanggal, 2 Januari 2011 

 

“MELIHAT DENGAN MATA IMAN” 
 
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Adakah diantara kita yang tidak mempunyai impian atau cita-cita?  Semua 

orang pasti memilikinya.  Bukan hanya setiap individu tetapi juga keluarga, 

perusahaan, yayasan, gereja, komunitas, bahkan sebuah bangsa pasti memiliki 

impian.  Musa  dan bangsa Israel juga punya impian yaitu menjadi bangsa yang 

besar, memiliki daerah yang subur berlimpah susu dan madunya.  Impian/ cita-

cita inilah yang menyemangati perjalanan bangsa Israel selama di padang 

gurun.  Memang, kadangkala semangat untuk menggapai impian dan cita-cita 

tersebut begitu berkobar-kobar.  Tapi kadang juga redup.  Bila ditelusuri dengan 

seksama, semangat dan keyakinan seseorang dalam menyambut dan 

mewujudkan cita-cita mereka sangat dipengaruhi dengan satu hal, yaitu: berapa 

besar ketersediaan sumber (energy, tenaga, daya, dana) yang dimiliki sebagai 

alat untuk mencapainya. 

Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan penuh sukacita.  Mereka pergi 

dengan membawa serta janji berkat dari Tuhan.  Sudah lama bangsa Israel 

mengembara di padang gurun. Saat yang dinanti-nanti segera tiba.  Negeri 

Kanaan yang dijanjikan Tuhan sudah di depan mata.  Cita-cita semua orang 

Israel yaitu menerima tanah berkat dari Tuhan yang berlimpah susu dan 
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madunya akan segera terwujud.  Saat-saat yang demikian tentu merupakan saat 

yang menggembirakan.     

Atas perintah Tuhan, Musa mengutus dua belas orang yang masing-masing 

adalah perwakilan setiap suku Israel, orang yang terbaik dan merupakan 

pemimpin suku mereka untuk pergi mengintai tanah terjanji.  Dua belas orang 

yang lulus seleksi ini menyatakan kesediaan mereka menerima tugas dari Musa. 

Empat puluh hari mereka meninggalkan kaum mereka dan melakukan 

pengintaian (survey).  Kini, mereka datang kembali kepada Musa, Harun dan 

segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran untuk memberikan 

laporan kerja mereka.  Mereka membawa serta buah-buahan dan hasil bumi 

Kanaan yang luar biasa baik sebagai bukti bahwa tanah Kanaan sungguh-

sungguh tanah impian, yang berlimpah susu dan madunya.  Ternyata, negeri 

yang dijanjikan Tuhan bukanlah negeri kosong tak bertuan.  Di sana sudah 

bermukim beberapa bangsa yang kuat. 

Dalam laporan mereka kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel, mayoritas 

dari para pengintai yakni sepuluh dari dua belas orang menyatakan keraguan 

dan kegentaran mereka terhadap bangsa-bangsa yang sudah terlebih dahulu 

tinggal di tanah Kanaan.  Mereka berkata “Kami sudah masuk ke negeri, ke 

mana kausuruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan 

madunya, dan inilah hasilnya.  Hanya, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat 

dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami 

lihat di sana.  Orang Amalek diam di Tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan 

orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan 

sepanjang tepi sungai Yordan." 

 

Saudara-saudara, 

Mereka pesimis menyongsong janji berkat dari Tuhan.  Mereka gentar 

membayangkan rintangan, tantangan yang harus mereka hadapi dan taklukkan. 

Mereka berfokus pada kekuatan mereka sendiri. Inilah ciri-ciri orang yang 

kehilangan iman mereka kepada Allah.  Tetapi, puji Tuhan!  Selalu masih ada 

orang-orang yang mengandalkan Tuhan.  Kaleb bin Yefune yang berasal 

dari suku Yehuda tampil sebagai  pihak yang berbeda pendapat dengan suara 

mayoritas. Bahkan pendapatnya berseberangan dengan sepuluh orang 

pemimpin suku lainnya.  Ia mencoba menenteramkan hati bangsa Israel di 

hadapan Musa dan berkata “Tidak! Kita akan maju dan menduduki negeri itu, 

sebab kita pasti akan mengalahkannya!”.  Kaleb mencoba menenteramkan hati 

mereka.  Ia  berusaha membangkitkan kembali iman dan keyakinan umat Israel. 

Suara mayoritas tidak selalu benar.  Suara minoritas dari Kaleb bin Yefune saat 

itu merupakan pengejawantahan suara Tuhan. 
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Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Mendengar pendapat mereka ditentang, Kesepuluh pemimpin suku yang lain 

tidak mau kehilangan muka.  Bukankah tidak pernah ada yang mau disebut 

penakut/ pengecut?  Mereka menganggap bahwa mereka realistis.  Suara Kaleb 

dipandang bukan sebagai suara orang yang beriman teguh melainkan sekedar 

suara orang yang nekad dan tidak realistis.  Kegentaran mereka begitu hebat 

sehingga mereka dengan kompak menyampaikan kabar bohong kepada umat 

Israel bahwa orang-orang yang mereka jumpai adalah orang-orang raksasa yang 

perawakannya jauh lebih tinggi besar dan lebih kuat daripada orang Israel. 

Penduduk Negeri Kanaan sudah terbiasa menumpahkan darah/ berperang.  

Sebagian  penduduknya adalah kanibal (suka makan daging manusia).  Mereka 

berkata, “"Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih 

kuat dari pada kita.  Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu 

negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana 

adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya.   Juga kami lihat di sana 

orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan 

kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami.”   

Kegentaran sepuluh orang pemimpin Israel ini ternyata sangat cepat menular 

menjadi kegentaran nasional.  Kini, bukan hanya sepuluh orang yang 

kehilangan iman, melainkan satu bangsa.  Seluruh Israel mengeluarkan suara 

nyaring dalam tangisan dan sungut-sungut (Bil 14: 1-4). 

Mengetahui hal ini, Musa dan Harun sujud di depan mata seluruh jemaah 

Israel.  Mereka sujud kepada Tuhan.  Sujud adalah sikap tubuh yang 

menyatakan ketidakmampuan diri, penyerahan dan hati yang remuk di hadapan 

Tuhan.  Menghadapi masalah yang begitu berat, Musa dan Harun sowan dengan 

hati yang remuk kepada Tuhan.   Begitu pula Yosua bin Nun dan Kaleb bin 

Yefune menyatakan kesedihan mereka dengan mengoyakkan pakaian mereka. 

Mengoyakkan pakaian adalah tanda duka cita yang mendalam karena 

kepengecutan sepuluh teman mereka, kebohongan yang mereka beritakan dan 

hilangnya iman bangsa Israel.  Kemudian, tampillah Yosua dan kaleb yang 

berusaha membangkitkan kembali iman dan keyakinan umat Israel.  Jika Tuhan 

berkenan, maka Tuhan pasti akan memberikan tanah Kanaan kepada Israel, 

dengan syarat: umat tidak memberontak kepada Tuhan (setia dan percaya).  Dan 

sebagai dampak kotbah singkat ini, Kaleb dan Yosua nyaris dilontari batu oleh 

segenap orang Israel.  Tetapi kehadiran kemuliaan Tuhan yang tampak di 

kemah Pertemuan menyelamatkan Yosua dan Kaleb dari amuk massa.   

 

Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 
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Apa yang didapat oleh mereka yang pesimis dan  berfokus pada kekuatan 

mereka sendiri?  Apa yang diperoleh mereka yang tidak mengandalkan 

Tuhan?  Alkitab menceritakan, bahwa kesepuluh pemimpin suku yang menjadi 

provokator sungut-sungut  bangsa Israel tersebut  tidak menikmati tanah Kanaan 

bahkan mati kena tulah di hadapan Tuhan (Bilangan 14:37).  Pemberian tanah 

Kanaan kepada umat Israel tertunda yakni  sampai umat Israel 40 tahun di 

padang gurun dan mereka yang sudah 10 kali memberontak kepada Tuhan habis  

karena meninggal dan tidak ikut menikmati tanah Kanaan.  Berkat tanah 

Kanaan akan diberikan kepada umat Israel generasi kedua, yakni anak-anak 

mereka.  Lalu, apa yang akan dinikmati oleh orang-orang yang percaya dan 

tidak kehilangan iman menyongsong penggenapan cita-cita dan impian mereka?  

Allah berkenan kepada mereka.  Tokoh iman kita, yakni Yosua dan Kaleb  

sungguh meyakini bahwa masa depan penuh sukacita  itu ada. Negeri yang 

berlimpah susu dan madunya akan secara nyata  diberikan Tuhan kepada  

umatNya.  Memang ada hambatan dan tantangan.  Tetapi mereka tidak gentar 

menghadapinya. Apa rahasianya?  Karena mereka mengandalkan dan 

mengikutsertakan Tuhan dalam proses pencapaian impian mereka. Tidak ada 

yang mustahil  bila meraih cita-cita bersama dengan Tuhan.  Mereka masuk dan 

menikmati tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya.   
 

Saudara-saudara, Apa impian anda?  Wujudkan impian  tersebut dengan 

mempercayai penyertaan Tuhan.  Jadilah Yosua dan Kaleb masa kini.  Amin. 
 

Pujian: 

KJ 322:1,2,4   PKJ 58: 1,2. 

KJ 321:1-2,4  PKJ 285:1-2 

KJ 331:1,4  PKJ 258:1-2 

KJ 332:1-2  PKJ 241:1-3 

KJ 457:1,2,3  PKJ 241:1-3 

KJ 457:4,5,6  PKJ 242:1-2   

 

Nas Pembimbing : Mazmur  134 

Berita Anugerah : Yesaya 1:18 

Ayat Persembahan : Mazmur 136:1 
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan Khotbah, 9 Januari 2011 

Minggu Baptisan Kristus 
(Minggu pertama sesudah Epifani) 
Warna Putih 
Bacaan: I Raja-raja 17:7-16 

 

BERAPA BANYAK ROTI YANG ADA PADAMU…, 
COBALAH PERIKSA!! 

 
Tujuan: 

1. Memampukan jemaat untuk bersikap optimis dan penuh pengharapan 

dalam hidupnya. 

2. Mendorong jemaat untuk mampu menyadari dan menggali 

potensi/talenta/ apapun yang diberikan Tuhan untuk diberdayakan 

sehingga dapat menjadi berkat bagi dirinya dan orang lain. 

 

PENJELASAN TEKS 
 

I Raja-raja 17:7-16 menceritakan bagaimana Tuhan memelihara Nabi Elia 

melalui seorang janda yang tinggal di Sarfat, Wilayah Sidon, Kanaan.  Pada 

ayat ke satu (1), Nabi Elia baru saja menyampaikan berita penghukuman kepada 
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Ahab, Raja Israel.  Ia mengatakan bahwa wilayah Israel akan di hukum Tuhan 

dengan tidak akan diturunkan hujan ataupun embun ke atasnya.  Hukuman 

Tuhan ini disebabkan oleh tingkah Ahab sebagai raja yang jahat dan tidak mau 

menyembah Allah Israel.  Raja Ahab ini mempunyai seorang istri dari Sidon, 

Izebel.  Izebel kemudian mempengaruhi Ahab untuk menyembah Baal dan 

mendirikan pemujaan terhadap Baal di Israel.  Yang lebih parah lagi, suami istri 

ini tidak mau mendengarkan pemberitaan nabi-nabi utusan Allah dan malah 

melawan mereka.  Kejahatan inilah yang kemudian membuat Allah 

memerintahkan Nabi Elia untuk menyampaikan penghukuman kepada Ahab.  

 

Di tengah penghukuman itu, Allah tetap memelihara orang yang dikasihiNya. 

Nabi Elia kemudian diperintahkan untuk pergi ke sungai Kerit, sebelah timur 

Sungai Yordan.  Di sana Allah memberi makan Elia dengan perantaraan burung 

gagak.  Selanjutnya Tuhan menuntun Nabi Elia untuk pergi ke wilayah Sarfat, 

dan di sana Tuhan akan memakai seorang Janda untuk menolong Elia.  Seorang 

janda yang ia temui kemudian, ternyata adalah seorang janda yang sangat 

miskin.  Ia hanya mempunyai sedikit tepung dan minyak sebagai persediaan 

terakhir baginya dan anak-anaknya.  Namun kemiskinannya itu tidak 

membuatnya berhenti berbuat baik.  Ia menolong Elia yang kehausan dan 

bahkan mempercayai Elia akan pertolongan Allah Israel, Allah yang sebenarnya 

tidak ia kenal.  

 

Dalam cerita ini, tokoh janda Sarfat ini mempunyai banyak hal yang dapat 

diteladani.  Yaitu kemiskinan yang ia alami tidak membuat ia berhenti berusaha. 

Walaupun ia tahu bahwa ia hanya mempunyai sedikit tepung dan roti sebagai 

persediaan terakhir, ia tidak putus asa.  Ia tetap berjuang dan akan mengolahnya 

menjadi makanan untuk anak-anaknya.  Ketika Nabi Elia meminta roti, ia juga 

masih menganggap sedikit tepung dan minyak itu ada, walaupun hanya sedikit 

dan mungkin tidak bisa  membuat keluarganya bertahan hidup sampai lama. 

Kebaikan hatinya dan semangat hidupnya membuat dia mempercayai berkat 

Tuhan dan bahkan membagikan makanan itu kepada orang lain.  Sikap hidup 

yang optimis dan tidak gampang menyerah ini telah membawanya merasakan 

keajaiban yang dibuat oleh Allah Israel.  Karena kepercayaannya itu, sedikit roti 

dan minyak yang ia punyai itu akhirnya dapat menjadi berkat bagi dirinya, 

keluarganya dan bahkan Elia yang kemudian menumpang di rumahnya.  

 

KONTEKS MASA KINI 
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1. Masih banyak orang yang selalu merasa kurang dan cenderung melupakan 

apa yang sesungguhnya ia miliki. 

2. Karena memiliki keinginan untuk mempunyai sesuatu yang besar tanpa 

melihat hal-hal yang sudah dimiliki membuat orang tidak optimis dalam 

hidup, malas terlibat dalam pelayanan gereja atau masyarakat, cenderung 

menyalahkan diri sendiri, orang lain dan bahkan menyalahkan Tuhan yang 

menurutnya tidak memberi apa-apa kepadanya. 

3. Tidak menyadari akan potensi/ sesuatu yang dimiliki membuat orang tidak 

sadar bahwa sebenarnya ia memiliki sesuatu yang berharga yang bisa ia olah 

untuk menjadi sumber berkat baginya, keluarga dan orang lain. 

 

SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
 

Pendahuluan 
Berikan ilustrasi atau contoh pengalaman yang menggambarkan konteks masa 

kini seperti yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, khususnya tentang 

kecenderungan orang untuk tidak menghargai sesuatu yang kecil tetapi hanya 

merindukan yang besar.  Ia tidak sadar bahwa sesuatu yang kecil yang dianggap 

tidak berharga itu ternyata bisa menjadi sesuatu hal yang luar biasa yang bisa 

membawanya kepada hal-hal yang lebih besar.  Contoh, ilustrasi gelas berisi air 

sedikit.  Orang cenderung melihat gelas itu kosong sedikit, tetapi sebenarnya 

ada isinya dan isi yang sedikit itu bisa sangat berarti untuk orang yang haus. 

 

Isi 
Bandingkan Ilustrasi yang anda buat dengan cerita dalam I Raja-raja 17:7-16. 

Sampaikan penjelasana teks dan tekankan pada jemaat bahwa walaupun Janda 

Sarfat itu hanya mempunyai tepung dan minyak sedikit dan ia tahu bahwa 

setelah memakannya ia dan anak-anaknya akan mati kelaparan, tetapi janda ini 

tidak menyerah begitu saja pada nasib.  Ia tidak malas dan meratapi 

kemiskinannya.  Ia tetap akan mengolahnya menjadi roti untuknya dan anak-

anaknya.  Ia bahkan bersedia membagi makanannya itu kepasda Nabi Elia, 

seorang asing yang membutuhkan makanan.  Karena percayanya kepada 

pemberitaan Nabi Elia, akhirnya ia dapat merasakan berkat Tuhan.  Bayangkan 

bila ia putus asa pada nasibnya, ia tidak akan pergi mencari kayu bakar dan 

tidak akan bertemu dengan Nabi Elia, ia dan anak-anaknnya pasti benar-benar 

akan mati. 
 

Penutup 
Sebagai penutup, beri dorongan kepada jemaat agar mau menyadari dan 
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menggali berapa banyak “roti” yang ada pada mereka sekarang.  Berapa banyak 

talenta/apa saja yang mereka punyai dan bisa diberdayakan untuk menjadi 

sumber berkat bagi keluarga dan orang lain.  Mempunyai sesuatu walaupun 

sedikit bila disyukuri dan dikelola dengan baik pasti akan menjadi berkat bagi 

hidup berkeluarga, bergereja dan bermasyarakat. 
 

Usulan Ayat-ayat: 

Nats Pembimbing : Amsal 6:6-11 

Berita Anugerah : Mazmur 145:14-21 

Nats Persembahan : Roma 12:6-8 
 

Pujian: 

1. KJ. 10:1-2  2. KJ. 6:1 & 4 

3. KJ. 413:1-3  4. KJ. 393:1-3 

5. KJ. 367:1 dst  6. KJ. 406:1-2 

Contoh Khotbah Jadi 
Tanggal,  9 Januari 2011 
 

BERAPA BANYAK ROTI YANG ADA PADAM, 

COBALAH PERIKSA!! 
 

 
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,  
Senang sekali rasanya, kita sudah diberikan kesempatan untuk menjalani hari-

hari kita di tahun yang baru.  Mungkin masih teringat jelas ketika beberapa hari 

yang lalu kita begitu gembira menyambut tahun yang baru dengan berbagai 

rencana dan harapan yang kita rancang dan serahkan kepada Tuhan.  Mungkin 

ada yang mempunyai harapan di tahun ini, saudara ada yang mau menikah, atau 

memulai sebuah pekerjaan atau berkomitmen terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

gereja dan masyarakat.  Atau jangan-jangan ada yang tidak mempunyai harapan 

di tahun yang baru ini, karena merasa pesimis.  Bagaimana mau menikah, pacar 

saja tidak punya atau bagaimana mau terlibat dalam pelayanan, atau dapat 

pekerjaan, keterampilan saja saya tidak punya.  Sekarang ini banyak orang yang 

hidupnya putus asa karena merasa miskin, tidak pandai, dan tidak beruntung. 

 

Coba jemaat sekalian perhatikan gelas ini.  Mungkin gelas ini kosong, tetapi 

jika anda mengamatinya dengan seksama maka anda akan menemukan air di 
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dalamnya.  Bagi anda yang tidak haus, maka air yang cuma sedikit ini tidak 

akan berarti apa-apa.  Tetapi bagi saya yang kebetulan sedang haus, maka air 

dalam gelas ini sangat berharga dan dapat membuat saya semangat dalam 

menyampaikan khotbah (air dalam gelas diminum oleh pengkotbah). 

 

Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,  
Ilustrasi gelas tadi menyadarkan saya bahwa ada dua cara seseorang 

memandang tentang hidup.  Yang pertama adalah sikap pesimis dan yang kedua 

adalah sikap optimis.  Seseorang yang pesimis akan cenderung melihat gelas ini 

kosong, kalaupun berisi air tidak akan berguna dan lebih baik dibuang saja 

airnya.  Ia tidak bisa melihat peluang, walaupun itu kecil.  Ia selalu 

memimpikan hal-hal yang besar tetapi tidak mau memulai dari hal yang kecil. 

Akhirnya, dia akan meratapi nasibnya, menyalahkan diri sendiri yang begitu 

malang, menyalahkan keluarganya yang tidak mampu memberikannya apa-apa 

dan bahkan kemudian menyalahkan Tuhan yang tidak kunjung melimpahkan 

berkat-Nya.  Sikap pesimis itu membuat ia malas dan ia kemudian menutup 

mata pada potensi yang sebenarnya sudah diberikan Tuhan kepadanya. 

 

Sikap yang kedua adalah sikap optimis.  Dalam ilustrasi gelas tadi.  Ia mungkin 

juga akan melihat bahwa gelas ini kosong, tetapi ia tidak berhenti memeriksa 

dan akhirnya ia menemukan ada air yang bisa dimanfaatkan entah untuk ia 

sendiri atau orang lain.  Ia sadar betul seberapa kecil atau sedikit potensi yang 

dimiliki, hal itu akan bisa berarti besar.  Ia sadar Tuhan memberikan kepada 

setiap orang talenta untuk dipergunakan sebaik-baiknya.  Sikap menghargai 

hidup itu akan membuatnya semangat menjalani hidup ini dan membuka 

kemungkinan yang lebih besar di depannya.  

 

Pembahasan Alkitab pada hari ini, yaitu tentang Janda Sarfat dan Nabi Elia ini 

memberikan banyak inspirasi untuk menguatkan kita di dalam menjalani hidup 

dengan sikap optimis.  Coba kita perhatikan cerita ini dengan baik.  Ketika 

Janda Sarfat itu bertemu dengan Elia.  Ia sedang mencari kayu api/kayu bakar. 

Dari hal ini saja kita bisa melihat bahwa janda ini masih mau bekerja.  

Walaupun ia tahu ia tidak mempunyai apa-apa lagi selain sedikit tepung dan 

minyak yang mungkin akan ia olah menjadi roti terakhir baginya dan anak-

anaknya, ia tetap berjuang sampai titik darah penghabisan. Ia masih mau hidup. 

Ia masih ingin punya harapan.  Ketika ia sedang bekerja di tengah kepedihan 

hidupnya itu, Nabi Elia meminta minum.  Bisa saja janda ini menolak dan 

mengatakan, “ aku tidak membawa air, minta saja pada yang lain.  Aku sedang 

sibuk dan jangan ganggu Aku.” Tetapi apa yang ia lakukan? Ia pergi 
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mengambilkan minum bagi orang asing yang sedang kehausan. Dan rupanya 

Nabi Elia juga kelaparan.  Ia juga meminta roti darinya.  Sayang sekali janda ini 

sangat miskin dan hanya punya persediaan tepung dan minyak yang terakhir. 

Tetapi yang menarik di sini, ia tetap menjawab dan mengakui bahwa ia 

mempunyai sesuatu walaupun itu persediaan yang terakhir.  Coba bayangkan 

kalau ia menjawab bahwa ia tidak punya roti lagi, jangankan untuk orang asing, 

untuk dia dan anak-anaknya saja masih kurang.  Kemiskinan yang dialami oleh 

Janda ini tidak membuatnya terpuruk, menyerah dan kemudian menutup mata 

akan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar.  Walaupun ia miskin, ia 

masih mau berjuang dan mengganggap ada tepung dan minyak yang sangat 

sedikit itu.  Nabi Elia kemudian memberitakan bahwa Tuhan akan memberi 

makan janda itu dan anak-anaknya. 

 

Sebagai orang kanaan, tidak ada alasan bagi janda ini untuk mempercayai 

pemberitaan Nabi Elia.  Tetapi dalam cerita ini, harapannya untuk hidup telah 

membuatnya percaya dan melakukan apa yang Elia katakan.  Sikap hidupnya 

kemudian membawanya dapat merasakan keajaiban yang dibuat oleh Allahnya 

orang Israel.  Tepung dan roti yang sedikit itu membawanya kepada kehidupan 

yang lebih baik. ia dan anak-anaknya dapat bertahan hidup dan bahkan dapat 

menjadi berkat bagi Elia yang kemudian menumpang di rumah mereka. 

 

Bagaimana dengan saudara?  Bagaimana dengan kehidupan kita?  Berapa 

banyak berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita?  Berapa banyak roti yang 

kita miliki?  Saya harap kita dapat belajar dari cerita tentang Janda Sarfat ini. 

Kalau selama ini kita masih mengeluh karena kita tidak mempunyai apa-apa, 

mari kita periksa dan kita hitung dengan teliti, hal apa yang kita miliki yang bisa 

kita olah sehingga dapat menjadi sumber berkat bagi keluarga kita?  Kalau 

selama ini kita masih mengeluh tidak bisa melayani karena Tuhan tidak 

memberikan talenta apa-apa, mari kita periksa dengan teliti talenta apa yang 

bisa kita asah sehingga kita bisa menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. 

Selamat menghitung berkat Tuhan dan membagikannya, Tuhan memberkati. 

Amin. 

 

 

*** 
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Kotbah 16 Januari 2011 

Minggu kedua sesudah Epifani 
Warna Hijau 
Bacaan: Roma 15: 1-7 

 

PANGGILAN BERSAUDARA UNTUK SALING 
PERCAYA DAN MENERIMA 

 
Tujuan: Agar jemaat dapat mengalami perubahan dari cara berpikir dan  

bertingkahlaku  untuk bisa menerima segala perbedaan sebagai 

wujud dari persaudaraan. 

 
Pengantar 

Dalam dunia yang modern dan pluralistik saat ini, pengertian “saudara” 

memperoleh makna yang makin luas. Orang tidak hanya menyebut “saudara” 

kepada mereka yang masih bertalian darah dengan kita, tetapi juga dipahami 

sebagai “saudara” “se-daerah” (dua orang yang sama-sama berasal dari satu 

daerah dan berada di wilayah yang baru sebagai para perantau, maka mereka 

sering menyebutnya sebagai “saudara”, walaupun tidak ada hubungan darah); 

“saudara sebangsa” (sama-sama berasal dari negara yang sama), “saudara 

seiman” (sesama orang Kristen). Itu berarti kita dapat simpulkan bahwa 
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sesungguhnya semua manusia adalah bersaudara. Namun apakah benar kita 

menganggap orang yang lain dari kelompok kita adalah juga saudara kita? Kita 

akan sama-sama menemukan jawaban melalui kesaksian Firman Tuhan di saat 

ini.  

 

PENJELASAN TEKS 
 

Sebagai kelanjutan dari nasihat-nasihat praktis dalam kehidupan bersama jemaat 

(yang dapat dibaca mulai Roma 12:9), di sini Paulus meletakkan dasar dari 

semua nasihat untuk hidup persaudaraan dalam kasih. Dasar itu adalah sikap 

dan tindakan Kristus sendiri yang tidak mencari kesenangan sendiri (ay.3) dan 

mau menerima manusia apa adanya (ay.7). 

Dalam kehidupan bersama ternyata selalu ada perbedaan. Ada yang kuat dan 

yang lemah. Yang dimaksudkan “kuat” dan “lemah” di sini dapat ditafsirkan 

secara holistik yaitu kondisi kuat dan lemah dalam segala bidang kehidupan: 
ekonomi, kedudukan dan iman. Secara lebih khusus, dalam perikop 

sebelumnya (Roma 14), Paulus menggambarkan adanya dua kelompok jemaat. 

Kelompok yang kuat adalah mereka yang dalam kehidupan iman tidak 

membatasi makanan yang boleh dimakan dan semua hari dianggap sama. 

Sedangkan yang lemah adalah mereka yang dalam kehidupan imannya, menjaga 

kesucian dengan membatasi makanan yang boleh dimakan dan menganggap 

hari-hari tertentu lebih suci ketimbang hari yang lain. Bagaimanapun juga, entah 

dalam bidang kehidupan yang riil seperti potensi ekonomi atau dalam 

kehidupan beriman, yang kuat selalu merasa yang paling benar sehingga lebih 

dominan. Bahkan ada kesan, Paulus sendiri menempatkan diri dalam kelompok 

yang kuat ini (14;13, dan 15:1 memakai istilah “kita”). Kepada kelompok yang 

kuat (termasuk dirinya), Paulus menasihatkan agar menanggung kelemahan 

orang yang lemah. Menanggung berarti ikut bertanggungjawab dan tidak 

bersikap acuh tak acuh dan merasa bagian dari mereka bahkan Paulus menyebut 

mereka yang lemah sebagai saudara dari mereka yang kuat (14:15; 14:21). 

Mereka tidak boleh makan apa saja dan mengabaikan perasaan orang lain yang 

sangat terganggu dengan kesenangan itu. Inilah salah satu prinsip 

persaudaraan. Hak dan kepentingan orang lain ikut dipertimbangkan dan 

ditanggung bersama. Pengertian saudara di sini menjadi lebih luas. Lebih luas 

dari kelompok, atau bangsa atau se-darah, namun sebagai sesama manusia yang 

telah menerima kasih karunia dari Kristus. Sehingga walaupun mereka berbeda 

secara iman, namun mereka tetap bersaudara. Saudara di dalam Kristus.  
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KONTEKS MASA KINI 
 

Ada banyak contoh dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama di Indonesia 

yang dapat menceritakan tentang hal ini seperti: saudara-saudara kita yang 

muslim mereka tidak diperkenankan untuk makan daging babi alias haram. 

Sementara di kalangan kekristenan, sebagian besar memperbolehkan untuk 

makan. Dalam kekristenan tidak diperkenankan bercerai (kecuali maut yang 

memisahkan).  Dalam kekristenan sendiri terdapat berbagai perbedaan dalam 

pengajaran. Ada kelompok yang tidak boleh makan daging, minum kopi, 

merokok dan lain-lain sementara kelompok kristen yang lain boleh alias tidak 

ada pantangan. Ada kelompok yang merasa paling suci karena benar-benar 

melakukan sama seperti yang dituliskan dalam Alkitab (walaupun sedikit 

memaksakan dengan ayat-ayat Alkitab dan tanpa melihat konteks teks) dan 

menganggap kelompok lain tidak suci karena tidak melakukan seperti yang 

tertulis di Alkitab. 

 

Permasalahan yang terjadi adalah masing-masing kelompok merasa yang paling 

benar. Betulkah ada yang benar? Secara mendasar, tidak ada seorang pun yang 

benar. Semua orang penuh dengan kejahatan (Roma 3:9) dan kristus sudah 

bersedia mati bukan ketika kita sudah benar melainkan justru ketika kita masih 

berdosa (Roma 5:8).   

 

SARAN PENYUSUN KHOTBAH 
 

Pendahuluan 

Pengkhotbah dapat memulai khotbahnya dengan bertanya kepada satu atau dua 

orang jemaat. Apakah mereka memiliki saudara? Jawabannya sudah pasti 

berhubungan dengan pertalian darah (adik, kakak, sepupu dll). Kemudian 

penghotbah menjelaskan pengertian “bersaudara” yang maknanya sangat luas 

seperti yang diuraikan dalam pengantar.    

 

Isi khotbah 

Pengkhotbah menjelaskan Roma 15:1-7 sebagai lanjutan dari nasihat-nasihat 

praktis Paulus kepada jemaat di Roma yang saat itu terdapat dua kelompok 

yaitu kelompok yang kuat dan lemah secara iman.  Itu berarti pengkhotbah juga 

harus menjelaskan secara singkat pasal sebelumnya yaitu pasal 14 dengan 

menceritakan pokok perselisihan yang terjadi di antara dua kelompok ini. 

Pengkhotbah juga menjelaskan bagaimana usaha Paulus untuk meredam 
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perselisihan yang terjadi dengan kata yang penuh kasih yaitu bahwa mereka, 

kedua kelompok yang berselisih ini adalah “saudara”. Saudara karena mereka, 

baik yang kuat maupun yang lemah telah menerima kasih karunia dari Kristus 

yang telah mati dan bangkit untuk mereka.  

 

Penutup 

Khotbah dapat ditutup dengan mengajak jemaat supaya belajar bersama untuk 

saling menerima segala perbedaan. Jauhkanlah sikap untuk selalu menganggap 

hanya “kita” yang benar dan orang lain yang salah. Jauhkanlah perdebatan-

perdebatan yang menyangkut ajaran dan doktrin, karena masing-masing agama 

dan kelompok berbeda. Ambillah tekad bersama untuk melihat orang lain 

sebagai saudara kita, karena sama-sama diciptakan oleh Allah dan telah 

menerima kasih karunia Allah. 

 

 

 
Contoh Kotbah Jadi 
Tanggal, 16 Januari 2011 
 

PANGGILAN BERSAUDARA UNTUK SALING 
PERCAYA DAN MENERIMA 

Syaloom…!   

Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan pertolongan Tuhan kita semua 

boleh berkumpul di rumahNya yang kudus saat ini. 
 

Bapak, ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan,  

Saya ingin bertanya kepada (nama anggota jemaat), apakah bapak atau ibu 

memiliki saudara? (menunggu jawaban dari jemaat)….. terimakasih.  
 

Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 

Dalam dunia yang modern dan pluralistik saat ini, pengertian “saudara” 

memperoleh makna yang makin luas. Orang tidak hanya menyebut “saudara” 

kepada mereka yang masih bertalian darah dengan kita, tetapi juga dipahami 

sebagai “saudara” “se-daerah” contohnya ada dua orang yang sama-sama 

berasal dari satu daerah dan berada di wilayah yang baru sebagai para perantau, 

maka mereka sering menyebutnya sebagai “saudara”, walaupun tidak ada 
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hubungan darah. Kemudian biasa kita dengar orang menyebut “saudara se-

bangsa dan se-tanah air” yang artinya sama-sama berasal dari negara yang 

sama. Kemudian kita sering mendengar bahkan terkadang kita sendiri 

mengucapkannya “saudara se-iman” karena sama-sama orang Kristen. Kalau 

kita memahami “saudara” seperti itu, maka  sesungguhnya semua manusia 

adalah bersaudara tanpa melihat latarbelakang bangsa, agama, suku dan status 

sosial. Entah yang kaya atau yang miskin, entah  pejabat atau orang biasa. 

Namun apakah benar kita menggap orang yang lain dari kelompok kita adalah 

juga saudara kita? Kita akan sama-sama menemukan jawabannya melalui 

kesaksian Firman Tuhan di saat ini.  
 

Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 

Paulus sebagai penulis kitab Roma, menulis surat ini dengan maksud untuk 

memberikan nasihat kepada jemaat di Roma agar mereka bisa hidup dengan 

penuh persaudaraan dalam kasih. Surat ini ditulis karena pada saat itu jemaat di 

Roma  sedang terjadi perselisihan antara mereka yang telah menjadi Kristen dan 

setia kepada injil (kuat iman) dan mereka yang masih berpegang teguh kepada 

hukum taurat (lemah iman). 

 

Mereka yang termasuk dalam kelompok yang kuat iman adalah mereka yang 

dalam kehidupan iman tidak membatasi makanan yang boleh dimakan dan 

semua hari dianggap sama. Sedangkan mereka yang termasuk dalam kelompok 

lemah iman adalah mereka yang dalam kehidupan imannya, menjaga kesucian 

dengan membatasi makanan yang boleh dimakan dan menganggap hari-hari 

tertentu lebih suci ketimbang hari yang lain. 
 

Bapak, ibu saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, 

Ternyata, bukan saja pengalaman kehidupan kita di saat ini yang menunjukkan 

bahwa kelompok yang kuat, baik secara ekonomi ataupun dalam kehidupan 

beriman selalu merasa yang “paling” (paling kuat dan paling benar), tetapi juga 

terjadi dalam kehidupan jemaat di Roma pada saat itu. Bahkan ada kesan, 

Paulus sendiri menempatkan diri dalam kelompok yang kuat. Hal ini terlihat 

dari penggunaan kata “kita” dalam psl.14:13 dan psl.15:1. dikatakan bahwa: 

“Kita, yang kuat, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat …….”. 

Artinya kepada kelompok yang kuat (termasuk dirinya), Paulus menasihatkan 

agar menanggung kelemahan orang yang lemah. Menanggung berarti ikut 

bertanggungjawab dan tidak acuh tak acuh dan merasa bagian dari mereka. 

Bahkan Paulus menyebut mereka yang lemah sebagai “saudara” dari mereka 

yang kuat (14:15; 14:21).  
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Bapak, ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan 

Ternyata yang disebut “saudara” menurut Paulus yang disampaikan lewat 

firman Tuhan di saat ini adalah mereka yang berseberangan atau berbeda atau di 

luar kelompok kita. Bukan saja antara yang kuat dan yang lemah; antara yang 

kaya dan yang miskin, namun beda agama dan ajaran. Paulus menegaskan 

bahwa mereka kelompok yang kuat iman yang telah menerima injil kristus, 

mereka tidak boleh makan apa saja dan mengabaikan perasaan orang lain yang 

sangat terganggu dengan kesenangan itu. Inilah salah satu prinsip persaudaraan. 

Hak dan kepentingan orang lain ikut dipertimbangkan. Di sini pengertian 

tentang “saudara” lebih luas. Bukan hanya sekedar satu kelompok, bukan juga 

karena se-bangsa bahkan lebih luas dari saudara se-darah, yaitu saudara yang 

telah sama-sama menerima kasih karunia Allah.   
 

Bapak, ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, 

Jika kita membandingkan kehidupan saat ini dengan konteks jemaat di Roma, 

maka tidak berbeda jauh bahkan boleh dikatakan sama. Ada banyak contoh 

dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan bergereja di Indonesia yang 

dapat menceritakan tentang hal ini. Seperti saudara-saudara kita yang muslim 

mereka tidak diperkenankan untuk makan daging babi alias haram. Sementara 

di kalangan kekristenan sebagian besar memperbolehkan untuk makan. Dalam 

kekristenan sendiri terdapat berbagai perbedaan dalam pengajaran. Ada 

kelompok yang tidak boleh makan daging, minum kopi, merokok dan lain-lain 

sementara kelompok yang lain boleh alias tidak ada pantangan. Ada kelompok 

yang merasa paling suci karena benar-benar melakukan sama seperti yang 

dituliskan dalam Alkitab (walaupun sedikit memaksakan dengan ayat-ayat 

Alkitab dan tanpa melihat konteks teks) dan menganggap kelompok lain tidak 

suci karena tidak melakukan sesuai dengan apa yang tertulisk dalam Alkitab. 

Hal ini disebabkan karena masing-masing kelompok merasa yang paling benar. 

Pertanyaannya adalah apakah ada yang benar? Secara mendasar, tidak ada 

seorang pun yang benar. Semua orang penuh dengan kejahatan (Roma 3:9) dan 

kristus sudah bersedia mati bukan ketika kita sudah benar melainkan justru 

ketika kita masih berdosa (Roma 5:8).   
 

Bapak, ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, 

Sebagaimana tema kita di saat ini yaitu “panggilan bersaudara  untuk saling 

percaya dan menerima”,  maka Firman Tuhan di saat ini menuntut kita sebagai 

anak-anak Tuhan untuk mewujudkan panggilan persaudaraan di mana saja kita 

berada. Baik dalam lingkungan bermasyarakat, dalam lingkungan pekerjaan 

maupun dalam kehidupan bergereja. Kita mesti mengakui bahwa dalam 

kehidupan ini selalu ada perbedaan. Bapak ibu bayangkan kalau di dunia ini 
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hanya ada satu karakter manusia; yang diam saja atau yang suka marah saja, 

dunia ini pasti terasa hambar dan aneh. Bayangkan kalau ada bunga di taman 

yang hanya satu jenis saja atau satu warna saja, pasti bosan dan jenuh. Justru 

karena perbedaan itulah hidup ini semakin indah untuk dinikmati. Janganlah 

kita memperdebatkan perbedaan-perbadaan tersebut karena masing-masing 

memiliki keunikan dan tujuan tertentu, kita harus bisa menerima segala 

perbedaan. Bahkan menganggap mereka yang berbeda dengan kita sebagai 

saudara kita. Saudara karena kita sama-sama diciptakan oleh Allah untuk hidup 

di dalam dunia yang sama dan kita telah menerima kasih karunia-Nya. Biarlah 

Firman Tuhan di saat ini memampukan kita untuk hidup bersama saudara-

saudara kita yang lain. Tuhan memberkati kita sekalian, amin. 
 

Nats Pembimbing : Roma 5: 8-11 

Berita Anugerah : Amos 5: 14-15 

Nats Persembahan : 2 Kor. 8 : 14-15 
 

Pujian  

1. KJ.: 15 : 1-3  2. PKJ.: 219: 1,2  3. KJ: 387: 1,3         

4.KJ. 249: 1,3  5. PKJ : 148: 1- ….  6. KJ.: 256: 1,3 

Rancangan Kotbah 23 Januari 2011 

Minggu ketiga sesudah Epifani 
Warna Hijau 
Bacaan: Yunus 4: 1- 
 

PANGGILAN PERSAUDARAAN UNIVERSAL 
 

Tujuan : 

1.  Jemaat mengetahui pandangan Kitab Yunus tentang keberadaan “orang  

     lain” 

2.  Jemaat menempatkan orang lain sebagai saudara yang tidak berbeda dalam   

     Anugrah Tuhan. 

 

PENJELASAN TEKS 
1. Yunus, yang namanya berarti "merpati", diperkenalkan sebagai putra 

Amitai. ia berasal dari Gat-Hefer, tiga sampai lima kilometer utara 

Nazaret di Galilea. Ia disebut dalam 2Raj 14:25 sebagai nabi kepada 

kerajaan utara Israel semasa pemerintahan Yerobeam II(793-753 

http://www.bit.net.id/SABDA-Web/2Ra/T_2Ra14.htm#14:25
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SM.Pelayanan nubuat Yunus terjadi tidak lama sesudah masa pelayanan 

Elisa (bd. 2Raj 13:14-19), semasadengan masa pelayanan Amos (bd. 

Am 1:1) dan diikuti oleh pelayanan Hosea (bd. Hos 1:1).  

2. Niniwe terletak sekitar 800 kilometer timur laut Galilea, Ibu Kota 

Asyur (Asyiria). Populasi Niniwe, sangat besar (cf. 1:2; 3:2; 4:11). 

Sebuah kota besar dengan jumlah penduduk yang besar. Kota itu 

digambarkan dikelilingi “dalam 3 hari perjalanan” (3:3). Sedangkan 

Tarsis di arah barat (Spanyol sekarang) dan untuk berangkat kesana, 

Yunus naik kapal dari Yopa. 

3. Kitab Yunus mengisahkan panggilan sang nabi untuk pergi ke Niniwe 

dan tanggapannya. Pasal 1 (Yun 1:1-17) menceritakan ketidaktaatan 

Yunus pada mulanya serta hukuman Allah sesudah itu. Yunus tidak 

pergi ke timur laut ke Niniwe, malah naik kapal yang berlayar ke Tarsis 

4. Yunus menghadapi tindakan balasan Allah dalam bentuk badai besar di 

Laut Tengah. Ketidaktaatan Yunus menghasilkan badai, yang hampir 

menghancurkan kapal, dan menakutkan seluruh pelaut sampai mereka 

memanggil Tuhan mereka untuk menyelamatkan mereka. Saat yang 

sama, mereka membuang semua barang. Menemukan Yunus tidur 

terlelap dibawah kapal, kapten kapal menyuruh dia berdoa (yang tidak 

dilakukannya). Atas inisiatif pelaut, undi dilakukan untuk menentukan 

siapa yang menyebabkan hal ini. Melalui desakan dan interogasi, Yunus 

mengatakan kesalahannya dan untuk menyelamatkan mereka – dia 

harus dibuang keluar. Hanya setelah Tuhan menggagalkan usaha 

mereka untuk membawa Yunus kepantai baru melakukan hal itu. 

Mereka memulai tindakan ini dengan doa yang menunjukan perhatian 

mereka dalam membunuh orang tidak bersalah.  

5. Kemudian laut menjadi tenang dan pelaut memuji Tuhan Israel dengan 

korban dan sumpah. Pasal ini menunjukan suatu perbedaan yang 

dramatis antara pelaut dan Yunus. Dia tidak taat pada perintah Tuhan; 

mereka taat pada apa yang Tuhan suruh melalui Yunus. Mereka terus 

berdoa dengan sungguh-sungguh, Yunus tidak. Mereka memiliki belas 

kasih terhadap Yunus; sedangkan Yunus acuh tak acuh (Tidur). 

6. Pasal 2 (Yun 2:1-10) mengisahkan doa Yunus dari ruangan unik di 

dalam perut ikan, ketika ia bersyukur kepada Allah karena 

menyelamatkan hidupnya, berikrar untuk menaati panggilan Allah, lalu 

dimuntahkan oleh ikan itu ke darat. Bentuk puisi dan terminology 

dalam mazmur Yunus sangat mirip dengan Kitab Mazmur. Mazmur 

Yunus berpusat pada diri, berfokus pada masalah diri, bahaya dan 

keselamatannya, daripada Tuhan yang mengijinkan dia hidup. Tapi 

http://www.bit.net.id/SABDA-Web/2Ra/T_2Ra13.htm#13:14
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Amo/T_Amo1.htm#1:1
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Hos/T_Hos1.htm#1:1
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Yun/T_Yun1.htm#1:1
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Yun/T_Yun2.htm#2:1
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tidak ada  tanda bahwa ia menyadari kesalahannya . Maka dari itu, 

ketika Yunus memuliakan Tuhan atas keselamatan fisiknya.  

7. Pasal 3 (Yun 3:1-10) mengisahkan kesempatan kedua bagi Yunus untuk 

pergi ke Niniwe dan pemberitaan amanat Allah kepada penduduk kota 

itu.   Pesan Yunus sederhana, langsung, dan menakutkan: Empat puluh 

hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikkan. (3:4). Saat perkataan 

ini sampai pada raja, pertobatan kota sudah berjalan, tapi karena 

peringatan Yunus dipercayai raja, dia memerintahkan hal yang sama 

untuk seluruh kota untuk bertobat. Dia secara pribadi bertobat (3:6). 

Raja membuat proklamasi agar semua orang Niniwe berpuasa dan tidak 

minum air (3:7). Baik manusia dan binatang memakai pakaian 

berkabung, dan semua orang berseru pada Tuhan bertobat dari 

perbuatan mereka yang salah (3:8). Seperti pelaut dalam pasal 1, orang 

Niniwe menganggap serius perkataan ini sebagai penghakiman ilahi. 

Mereka percaya pada Tuhan” (3:5), Mereka berpuasa dan memakai 

pakaian berkabung (3:5). 

   

 

PENJELASAN PERIKOP 

1. Pasal 4 (Yun 4:1-11) berisi keluhan Yunus kepada Allah karena 

meluputkan kota yang memusuhi Israel ini. Dalam pasal 1&2, 

sebenarnya dosa Yunus mulai, tapi masih tersembunyi dan pasif. 

Klimaks ada dalam pasal 3&4, karena saat Niniwe bertobat justru 

Yunus marah dan keberdosaannya terlihat. Dalam pasal 3 dan 4, 

kesalehan tidak terlihat lagi dalam diri sang nabi. Dalam pasal 1, Yunus 

hanya melarikan diri dari pelayanan terhadap Tuhan, tapi dalam pasal 4 

Yunus menyerang Tuhan, berkeras kalau dia benar untuk marah kepada 

Tuhan. Dalam pasal 2, Yunus berdoa agar Tuhan menyelamatkan 

hidupnya, tapi dalam pasal 4, Yunus berdoa agar Tuhan mengambil 

nyawanya.  

2. Kalau Yunus seperti nabi dalam sejarah Israel, maka dia pasti 

bersukacita dengan hasil pelayanannya, pertobatan kota besar Niniwe. 

Dalam seluruh sejarah Israel, para nabi gagal menobatkan bangsa 

kepada Tuhan, dan ditolak bahkan dibunuh oleh bangsanya. Tidak 

bersukacita atas keselamatan orang banyak, Yunus malah marah kepada 

Tuhan: “Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah 

http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Yun/T_Yun3.htm#3:1
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Yun/T_Yun4.htm#4:1
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ia” (4:1). Kenapa Yunus sangat marah pada Tuhan ? Yunus tidak malu 

menjelaskannya, dan dia mendoakan protesnya (Junus 4  :2-3) 

3. Pada akhirnya Yunus tidak marah pada dirinya, atau manusia, tapi pada 

Tuhan yang kudus, benar, dan sempurna. Kemarahan Yunus sangat kuat 

sehingga dia lebih baik mati daripada hidup. Waktu pasal 2 dia ingin 

hidup sekarang dia ingin mati (4:3). Marah karena Tuhan bertindak 

sesuai dengan karakterNya (kasih setia, anugrah, berkat, dan belas 

kasihan). Marah karena Dia menunjukan anugrah terhadap orang 

Niniwe.  
4. Teguran lembut Tuhan seharusnya mengingatkan Yunus kalau Dia 

tidak hanya murah hati pada Niniwe tapi juga pada Yunus. Orang 

Niniwe sudah bertobat, Yunus belum bahkan semakin 

menunjukkannya. Yunus berkeras dalam pemberontakannya. 

5. Tuhan membuat suatu pengalaman yang bisa menunjukan / 

membongkar akar masalah nabi yang nakal ini. Ini dilakukan dengan 

memberikan dan mengambil suatu tumbuhan, yang memberikan 

kenyamanan bagi Yunus. 

6. Kecewa besar, Yunus keluar dari kota, kesuatu tempat dimana dia 

berharap- harap cemas bisa melihat kehancuran Niniwe, mungkin badai 

api atau hujan batu seperti yang menimpa Sodom dan Gomora. Di sana 

Yunus hendak bertindak sebagai pengamat terjadinya kehancuran, ingin 

melihatnya terjadi kembali. 

7. Tuhan menumbuhkan tanaman, memberikan perteduhan yang 

memberikan Yunus rasa nyaman (4:6). Untuk pertama kali, Yunus 

dikatakan gembira, sangat gembira, akan kehadiran tanaman ini. 

Kegembiraannya sangat singkat, karena hari berikutnya Tuhan 

memerintahkan ulat melakukan tugasnya menghancurkan tanaman. 

Bersama dengan ulat, yang menghancurkan tanaman, Tuhan mengirim 

angin panas, yang membuat Yunus merasa sangat tidak nyaman. 

Sementara Yunus ingin Niniwe “dibakar” dia sendiri “dibakar” oleh 

panasnya angin (4:8) Yunus lebih mirip seperti ulat dibandingkan 

seperti tanaman. Seperti ulat, Dia terlihat puas dengan kehancuran 

ciptaan Tuhan daripada seperti Tanaman yang mendatangkan 

kesenangan dan keteduhan.  

8. Yunus sekali lagi marah pada Tuhan, sekarang karena tanaman dan 

ulat. Untuk kedua kali Tuhan menantang Yunus mempertimbangkan 

kemarahannya: Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? (4:9). 

Dengan maksud yang tidak jelas, Yunus mengutarakan kembali haknya 

untuk marah pada Tuhan: Selayaknyalah aku marah sampai mati. (4:9). 



Sumber Air Hidup GKSBS 

35 
 

9. Tuhan berkata terakhir kali dalam Kitab Yunus. PerkataanNya yang 

terakhir merupakan inti(4: 10-11).  

(A) Yunus iba pada tanaman; Tuhan iba pada manusia. Yunus 

ingin seluruh kota hancur, didalamnya 120.000 orang dan banyak 

ternak. Yunus iba pada tanaman yang menyenangkannya tetapi tidak 

pada manusia atau ternak.  

(B) Yunus iba pada tanaman, yang tidak dia tanam; Tuhan iba 

pada manusia yang Dia ciptakan, dan Dia persiapkan dan janjikan 

berkat. Yunus tidak memiliki hubungan nyata dengan tanaman. Walau 

dia tidak menciptakan atau juga tidak menumbuhkannya. Tuhan 

menciptakan manusia, dan Dia pencipta semua mahluk. Tuhan peduli 

terhadap ciptaanNya, sehingga Dia ingin memberkatinya. Yunus iba 

pada sesuatu yang tidak dikerjakannya. 

(C) Yunus iba karena tanaman mati; Tuhan iba karena manusia 

akan mati selamanya. Yunus iba pada tanaman yang hanya ada satu 

hari. Tapi penghukuman manusia itu kekal. Matinya tanaman tidak 

memiliki arti nyata; kematian orang Niniwe merupakan curahan murka 

Ilahi. Penghukuman kekal dan kehancuran manusia lebih penting dari 

tanaman mati. 

(D) Yunus iba pada diri sendiri; Tuhan iba pada orang lain. Iba 

Yunus tidak murni pada tanaman, tapi pada apa yang dilakukan 

tanaman bagi dirinya. Tanaman itu membuat dirinya nyaman. Kalau 

tanaman tidak membuatnya nyaman, dia tidak iba sama sekali. Iba 

Yunus sangat berpusat pada diri sendiri. Dia hanya peduli pada diri 

sendiri tidak pada yang lain. Sebaliknya Tuhan peduli pada manusia, 

orang berdosa dan yang menyerang Dia.  

Yunus adalah personalisasi Israel secara keseluruhan. Keegoisan Yunus sangat 

terlihat,  yaitu dia ingin anugrah Tuhan bagi dirinya dan Israel tapi tidak bagi 

yang lain terutama Niniwe. Namun keegoisan Yunus hanya gejala. 

Permasalahan Anugrahlah yang menjadi akar ketidak-sukaan Yunus.  

(1) Inti anugrah adalah ketidaklayakan – berkat bagi yang tidak layak. 

Asal atau sumber anugrah adalah Tuhan. Yunus tidak suka anugrah 

karena itu sesuatu yang tidak layak bagi siapapun. Ia tidak ingin melihat 

dirinya tidak layak. Ia menderita kesombongan ras. Tetapi  dia merasa 

sebagai orang Israel, Tuhan bertanggung jawab memberkati umatNya.   

Orang Niniwe tidak layak dan tidak boleh menerima anugrah. Yunus 
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sadar bahwa dia tidak bisa mengatur dan bisa memaksa Tuhan 

memberikan anugrah.  Kedaulatan itu diberikan sesuai kehendakNya. 

(2) Tujuan dari anugrah, adalah kekudusan bukan kesenangan. 

Tanaman yang Tuhan berikan pada Yunus membuat dia “sangat 

gembira” dalam (4:6), tapi itu tidak membuat dia menjadi kudus. Maka 

dari itu Tuhan mengambil tanaman itu. Anugrah tidak diberikan untuk 

menggembirakan kita, membuat kita merasa enak, menyenangkan kita, 

tapi membawa kita pada persekutuan denganNya. Jika tujuan anugrah 

untuk membuat kita kudus, maka cara pemberian anugerah tidak hanya 

yang menyenangkan tapi juga bisa penderitaan.  

Karena 2 karekteristik anugrah, Yunus tidak ingin menjadi bagian dari itu. 

ANUGRAH BAGI YUNUS, TIDAK DISUKAI DAN MENYINGGUNG DIA. 

Disini kunci seluruh kitab Yunus dan dosa bangsa Israel, yang  beranggapan 

Tuhan harus memberikan berkat pada mereka dan menghukum orang lain / 

musuh mereka. Mereka melupakan kalau Tuhan juga berjanji memberkati 

bangsa lain melalui Israel: “dan dalam engkau semua keluarga dibumi akan 

diberkati” (Kej. 12:3b). 

Kitab Yunus tidak berakhir dengan pasti dan “happy ending”. Kita tidak pernah 

diberitahu apakah Yunus bertobat.Kitab Yunus diakhiri dengan perkataan 

terakhir Tuhan pada Yunus, yakni kata teguran. Memang tidak ada solusi akhir 

dari dosa merasa diri benar dan keras kepala bangsa Israel disamping perjanjian 

baru dan kedatangan Mesias, Yesus Kristus.  

KONTEKS PERSAUDARAAN UNIVERSAL 

Persaudaraan secara ringkas dan umum  dipahami dengan “ perasaan sama hak 

dan kewajiban” . Namun dalam kata “saudara” itu sendiri (yang dasarnya berarti 

satu rahim) tersirat juga makna adanya ikatan perasaan / bathin. Tidak sekedar 

persoalan legalitas seperti makna pertama, persaudaraan menuntut solidaritas, 

simpati dan empati.  

Dua persoalan dasar persaudaraan : 

1. Dispensationalists: Mengijinkan/ membebaskan orang-orang tertentu 

untuk tidak melaksanakan tugas atau kewajiban. Oleh karena dorongan 

rasa takut atau pamrih tertentu seseorang dapat dibebaskan untuk tidak 

javascript:%7b%7d
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melaksanakan tugasnya. Padahal ketika mereka tidak melaksanakan 

tugasnya, keseluruhan masyarakat menjadi terganggu. Contoh besarnya 

adalah Koruptor yang dibebaskan tanpa hukuman yang setimpal. 

Dengan lepasnya para koruptor ini, maka bisa dipastikan hukum tidak 

lagi menjamin hak dan kewajiban warga. Ini sering disebut “pilih bulu” 

atau koncoisme, atau nepotisme. Contoh-contoh yang lain banyak. 

2.   Egois. Egois berasal dari kata Ego yang artinya “milikku”. Orang yang 

egois adalah orang yang hanya memusatkan perhatiannya pada 

kepentingan diri sendiri tanpa peduli, bahkan mengambil hak orang 

lain. Sebenarnya yang pertama dan kedua setali tiga uang. Hanya yang 

pertama mengikut sertakan orang lain dalam proses, namun tujuannya 

sama saja. 

Dua hal tersebut juga terjadi dalam kehidupan keberagamaan. Agama yang 

dipahami secara egois, akan dipakai untuk memuaskan diri sendiri/ kelompok 

sendiri tanpa menghiraukan posisi / kerugian umat lain. Lebih extrim lagi bila 

agama atau ajaran-ajaran agama justru dipakai untuk memusnahkan orang lain 

agar dirinya sendiri exist dan puas secara bathin.     

Ini umumnya didapat dalam doktrin tentang keselamatan. Tetapi melihat kepada 

Kasus Yunus, persoalannya sebenarnya bukanlah persoalan ajaran (Karena 

“tokh” Israel atau Yunus masih memiliki ingatan tentang bagaimana bangsa 

mereka harus menjadi berkat bagi bangsa – bangsa yang lain. Persoalannya 

adalah pada ketidak- siapan berbagi berkat dan ingin mengatur Sang pemberi 

berkat. 

Yunus tidak siap dengan pemahaman bahwa Allah mencintai orang Niniwe 

yang Ia ciptakan. Itu suatu kerugian baginya. Solah olah jika orang lain 

diberkati Tuhan maka berkat itu akan berkurang baginya. Ini menjadi kritik bagi 

Umat Tuhan yang baru yang merasa terancam dengan kesuksesan, keberhasilan, 

kemajuan Umat Tuhan yang lain.  Anugrah dan Berkat Tuhan hendaknya 

dipahami secara kaya, luas dan universal (Batasannya ditetapkan oleh Tuhan, 

bukan ditetapkan oleh Yunus, Israel, kita atau siapapun).  

Kehendak untuk mengatur Sang Pemberi anugrah, juga senada dengan di atas. 

Semenjak manusia adam diciptakan, itu sudah mulai terlihat. Bila dilihat dari 

perspektif anugrah, maka keinginan mengatur itu juga dimotivasi oleh hasrat 

untuk menguasai Berkat dan Anugrah itu sendiri. Hampir sama dengan cerita 

tentang Angsa bertelur emas yang dibunuh untuk mendapatkan semua telurnya. 
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Allah tidak mungkin dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, sekalipun itu 

oleh umat pilihannya. 

Berita sukacita dalam perikope ini adalah: Allah yang merupakan pemilik 

anugrah yang maha luas itu sangat mengasihi manusia ciptaannya serta 

mengkehendaki Umat pilihaNya meneruskan anugrah itu kepada yang lain, 

tidak justru menjadi penghalang. Kapan kita menjadi penghalang?  

Adalah saat: 

 Saat kita pikir seseorang tidak layak, dan kita marah pada Tuhan karena 

memberkati mereka. 

 Saat Tuhan mengambil berkat kita, dimana kita pikir Dia tidak punya 

hak mengambilnya. 

 Saat kita membuat patokan kebenaran adalah  diri kita sendiri. 

Tuhan bebas memberikannya pada siapa yang Dia pilih, bagi yang percaya 

maupun yang tidak, dan Dia bebas mengambilnya tanpa minta ijin. Kita tidak 

bisa menuntut anugrah, atau protes ketika kita tidak menerimanya (ingat 

tanaman Yunus). 

Prinsip anugrah  mengatur hubungan kita dengan yang lain. Seperti Tuhan 

murah hati pada kita, kita juga harus murah hati pada yang lain, terutama yang 

tidak layak: orang yang jahat dan musuh kita, yang menindas dan yang 

memanfaatkan kita. Hanya dengan menunjukan anugrah kepada yang lain kita 

menunjukan anugrah Tuhan bagi kita. 

SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 

 
1. Sebelum menyusun khotbah, ada baiknya pengkhotbah menelusuri/ 

menghayati perjalanan emosi Yunus. Saat dia hanya menghindar, memuji 

Tuhan saat di telan ikan, melaksanakan tugasnya, marah karena Niniwe tidak 

dihukum, ingin mati, gembira karena ada pohon (sedih karena panas) dan 

kemudian marah lagi. (Poin II-IV sangat membantu) 

2. Sesudah mendapatkan gambaran tentang karakter Yunus dalam hati, 

pertemukan gambaran itu dengan Gambaran tentang Allah yang Maha Luas, 

Maha Pengampun, Maha Kaya, yang ingin membagikannya kepada setiap 

orang tapi yang dibagikan tidak berkurang.  

3. Kemudian, susunlah khotbah sendiri atau mengikuti alur:  
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a. Jelaskan tentang ke Maha Besar an Tuhan (poin 2 di atas) dan kemudian 

secara interaktif bertanya kepada jemaat “ Apakah mereka percaya hal 

tersebut? Ulang dengan contoh –contoh yang lain sekitar 2-3 kali. 

b. Tutup pertanyaan di atas dengan pertanyaan “ Apakah kita rugi kalau 

berkat atau anugrah itu dibagi dengan yang lain”? 

c. Kemudian Jelaskan pergumulan Yunus dan Israel? 

d. Jelaskan cara Tuhan menjawab pergumulan itu. 

e. Tutup dengan 2 poin dalam konteks persoalan Persaudaraan Universal 

dan yakinkan bahwa Sekalipun kita diberkati Tuhan, itu tidak 

mengurangi “stok” berkatNya. Justru ketika berkat itu dibagi dengan 

yang lain, kita memenuhi tugas dan panggilan kita sekaligus dapat lebih 

merasakan berkat itu karena berkat itu mengalir. Menjadi saudara bagi 

yang lain, berarti memahami kesamaan didalam hak dihadapan Tuhan, 

sekaligus mengikat rasa dari saling berbagi berkat. 

 

*** 

 

 

Contoh Khotbah Lengkap 
Tanggal, 23 Januari 2011 
 

PANGGILAN PERSAUDARAAN UNIVERSAL 
  

Saudara- Saudara yang dikasihi Tuhan, 

Siapa kira-kira orang terkaya di Indonesia? (Jemaat menjawab....) Ada lagi yang 

lebih kaya dari itu? ......  Apakah Tuhan lebih kaya dari mereka. Kira –kira 

seperberapa ya kekayaan mereka dibanding kekayaan Tuhan? Saya kira 

kekayaan Tuhan itu sangat jauh dibanding mereka. 

Siapa kira-kira orang terbaik hati di Indonesia? (Jemaat menjawab....) Ada lagi 

yang lebih baik dari itu? ......  Apakah Tuhan lebih baik dari mereka. Kira –kira 

seperberapa ya kebaikan mereka dibanding kebaikan Tuhan? Saya kira 

kebaikan Tuhan itu sangat jauh dibanding mereka. 
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Siapa kira-kira orang paling berkuasa di Indonesia? (Jemaat menjawab....) Ada 

lagi yang lebih berkuasa dari itu? ......  Apakah Tuhan lebih berkuasa dari 

mereka.  Kira–kira seperberapa ya kekuasaan mereka dibanding kekuasaan 

Tuhan?  Saya kira kekuasaan Tuhan  itu sangat jauh dibanding mereka. 

Kalau misalnya Tuhan itu baik, bermurah hati kepada saya, berkurang tidak 

kemurah-hatian dan kebaikannya pada Bapak-bapak dan Ibu-Ibu?  Atau kalau 

kita di Sumatra ini diberi kemurahan, diberi kekayaan diberi kebaikan, 

berkurang nggak´ untuk saudara-saudara kita yang dipulau yang lain? Kalau 

misalnya, misalnya lho semua agama yang lain diberkati Tuhan, berkurang 

tidak berkat yang mau dibagi kepada kita? 

 

Saudara- Saudara yang dikasihi Tuhan, 

Yunus tidak berpikir demikian. Yunus merasa seolah-olah berkat Tuhan itu 

sedikit dan hanya untuk bangsa Israel saja. Yunus tahu bahwa Tuhan itu maha 

pengampun, maha pemurah, maha Kaya, tetapi Yunus ingin itu hanya untuk 

orang Israel atau untuk dirinya sendiri. Ketika ia disuruh Tuhan untuk ke 

Niniwe memperingatkan orang Niniwe akan dosa-dosa mereka, ia malah lari 

menjauh. Niniwe terletak sekitar 800 kilometer timur laut Galilea,  Ibu Kota 

Asyur (Asyiria). Populasi Niniwe, sangat besar. Sebuah kota besar dengan 

jumlah penduduk yang besar. Kota itu digambarkan dikelilingi “dalam 3 hari 

perjalanan”.  Sedangkan Tarsis di arah barat (Spanyol sekarang).  Di suruh ke 

Timur, Yunus naik kapal dari Yopa ke Barat. 

Tetapi Allah tidak tinggal diam. Yunus menghadapi tindakan balasan Allah 

dalam bentuk badai besar di Laut Tengah.  Ketidaktaatan Yunus menghasilkan 

badai, yang hampir menghancurkan kapal, dan menakutkan seluruh pelaut 

sampai mereka memanggil Tuhan mereka untuk menyelamatkan. Membuang 

semua barang ke Laut.  Yunus tidur terlelap dibawah kapal, kapten kapal 

menyuruh dia berdoa (yang tidak dilakukannya).  Yunus mengakui kalau ia lari 

dari Tuhan dan kemudian ia dibuang ke laut.  Pelaut itu baik-baik. Hanya 

setelah usaha pelaut itu gagal maka mereka mau melemparkan Yunus. Itu pun 

sesudah berdoa. Pelaut ini lebih taat daripada Yunus. 

Kemudian Tuhan menyelamatkan Yunus melalui ikan besar yang 

menyimpannya dalam perut.  Di dalam perut ikan  Yunus bersyukur kepada 

Allah karena menyelamatkan hidupnya, dan berikrar untuk menaati panggilan 

Allah, lalu dimuntahkan oleh ikan itu ke darat.  

Kemudian kesempatan kedua bagi Yunus untuk pergi ke Niniwe dan 

pemberitaan amanat Allah kepada penduduk kota itu.   Pesan Yunus sederhana, 

langsung, dan menakutkan: Empat puluh hari lagi, maka Niniwe akan 

ditunggangbalikkan. Saat perkataan ini sampai pada raja, pertobatan kota sudah 
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berjalan, tapi karena peringatan Yunus dipercayai raja, dia memerintahkan hal 

yang sama untuk seluruh kota untuk bertobat. Raja membuat proklamasi agar 

semua orang Niniwe berpuasa dan tidak minum air. Baik manusia dan binatang 

memakai pakaian berkabung, dan semua orang berseru pada Tuhan bertobat 

dari perbuatan mereka yang salah.  Seperti pelaut sebelumnya, orang Niniwe 

menganggap serius perkataan Tuhan.  Akhirnya kota ini selamat. 

Bukannya gembira, Yunus malah mengeluh kepada Allah karena meluputkan 

kota yang memusuhi Israel ini.  Disini sifat Yunus mulai kelihatan. Sebelumnya 

sebenarnya dosa Yunus mulai muncul, tapi masih tersembunyi dan pasif. Ini 

sudah mulai terlihat dan terang-terangan.  Saat Niniwe bertobat justru Yunus 

marah dan keberdosaannya terlihat.  Sebelumnya Yunus hanya melarikan diri 

dari pelayanan terhadap Tuhan, tapi sekarang Yunus menyerang Tuhan, 

berkeras kalau dia benar untuk marah kepada Tuhan. Dalam pasal 2, Yunus 

berdoa agar Tuhan menyelamatkan hidupnya, tapi dalam pasal 4, Yunus berdoa 

agar Tuhan mengambil nyawanya.  

Kalau Yunus seperti nabi dalam sejarah Israel, maka dia pasti bersukacita 

dengan hasil pelayanannya, pertobatan kota besar Niniwe. Dalam seluruh 

sejarah Israel, para nabi gagal menobatkan bangsa kepada Tuhan, dan ditolak 

bahkan dibunuh oleh bangsanya. Tidak bersukacita atas keselamatan orang 

banyak, Yunus malah marah kepada Tuhan.  

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yunus marah-marah padahal 

sebagai pengkhotbah ia berhasil?  Yunus tidak marah pada manusia, tapi pada 

Tuhan yang kudus, benar, dan sempurna. Tidak main-main, dia memilih mati. Ia 

Marah karena Tuhan bertindak sesuai dengan yang dikenal oleh Yunus.  Lha 

aneh, kalau Tuhan bertindak di luar kebiasaan, mungkin.  Tapi Yunus marah 

karena Tuhan itu kasih setia, anugrah, berkat, dan belas kasihan).  Marah karena 

Dia menunjukan anugrah terhadap orang lain yakni orang Niniwe.  

Orang Niniwe sudah bertobat Yunus justru belum bahkan semakin 

menunjukannya. Yunus berkeras dalam pemberontakannya. 

Akhirnya, Tuhan membuat suatu pengalaman yang bisa menunjukan/ 

membongkar akar masalah nabi yang nakal ini. Dalam rasa Kecewa yang besar, 

Yunus keluar dari kota, kesuatu tempat dimana dia berharap- harap cemas bisa 

melihat kehancuran Niniwe, mungkin badai api atau hujan batu seperti yang 

menimpa Sodom dan Gomora.  Di sana Yunus hendak bertindak sebagai 

pengamat terjadinya kehancuran, ingin melihatnya terjadi.  

Kemudian Tuhan menumbuhkan tanaman, memberikan perteduhan yang 

memberikan Yunus rasa nyaman (4:6). Untuk pertama kali, Yunus dikatakan 

gembira, sangat gembira, akan kehadiran tanaman ini.  Kegembiraannya sangat 

singkat, karena hari berikutnya Tuhan memerintahkan ulat melakukan tugasnya 
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menghancurkan tanaman. Bersama dengan ulat, yang menghancurkan tanaman, 

Tuhan mengirim angin panas, yang membuat Yunus merasa lebih sangat tidak 

nyaman. Sementara Yunus ingin Niniwe “dibakar” dia sendiri “dibakar” oleh 

panasnya angin (4:8).  

Yunus sekali lagi marah pada Tuhan, sekarang karena tanaman dan ulat. 

Untuk kedua kali Tuhan menantang Yunus mempertimbangkan kemarahannya: 

Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Dengan maksud yang tidak 

jelas, Yunus mengutarakan kembali haknya untuk marah pada Tuhan: 

Selayaknyalah aku marah sampai mati.  

Tuhan berkata terakhir kali dalam Kitab Yunus. PerkataanNya yang terakhir 

merupakan intinya.  

(A) Yunus iba pada tanaman; Tuhan iba pada manusia. Yunus ingin 

seluruh kota hancur, didalamnya 120.000 orang dan banyak ternak. Yunus iba 

pada tanaman yang menyenangkannya tetapi tidak pada manusia atau ternak.  

(B) Yunus iba pada tanaman, yang tidak dia tanam; Tuhan iba pada 

manusia yang Dia ciptakan, dan Dia persiapkan dan janjikan berkat. 
Yunus tidak memiliki hubungan nyata dengan tanaman.  Walau dia tidak 

menciptakan atau juga tidak menumbuhkannya. Tuhan menciptakan manusia, 

dan Dia pencipta semua mahluk. Tuhan peduli terhadap ciptaanNya, sehingga 

Dia ingin memberkatinya. Yunus iba pada sesuatu yang tidak dikerjakannya. 

(C) Yunus iba karena tanaman mati; Tuhan iba karena manusia akan mati 

selamanya. Yunus iba pada tanaman yang hanya ada satu hari. Tapi 

penghukuman manusia itu kekal. Matinya tanaman tidak memiliki arti nyata; 

kematian orang Niniwe merupakan curahan murka Ilahi.  Penghukuman kekal 

dan kehancuran manusia lebih penting dari tanaman mati. 

(D) Yunus iba pada diri sendiri; Tuhan iba pada orang lain. Iba Yunus 

tidak murni pada tanaman, tapi pada apa yang dilakukan tanaman bagi dirinya. 

Tanaman itu membuat dirinya nyaman. Kalau tanaman tidak membuatnya 

nyaman, dia tidak iba sama sekali. Iba Yunus sangat berpusat pada diri sendiri. 

Dia hanya peduli pada diri sendiri tidak pada yang lain. Sebaliknya Tuhan 

peduli pada manusia, orang berdosa dan yang menyerang Dia.  

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 

Yunus lebih mirip seperti ulat dibandingkan seperti tanaman. Seperti ulat, 

Dia terlihat puas dengan kehancuran ciptaan Tuhan daripada seperti Tanaman 

yang mendatangkan kesenangan dan keteduhan. Yunus adalah personalisasi 

Israel secara keseluruhan. Keegoisan Yunus sangat terlihat,  yaitu dia ingin 

anugrah Tuhan bagi dirinya dan Israel tapi tidak bagi yang lain terutama 



Sumber Air Hidup GKSBS 

43 
 

Niniwe. Namun keegoisan Yunus hanya gejala. Permasalahan yang lebih utama 

adalah ketidak-sukaannya akan Anugrah.  

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 

Inti anugrah adalah ketidaklayakan – berkat bagi yang tidak layak. Asal atau 

sumber anugrah adalah Tuhan. Yunus tidak suka anugrah karena itu sesuatu 

yang tidak layak bagi siapapun.  Ia tidak ingin melihat dirinya tidak layak. Ia 

menderita kesombongan ras.  Tetapi  dia merasa sebagai orang Israel, Tuhan 

bertanggung jawab memberkati umatNya.   Orang Niniwe tidak layak dan tidak 

boleh menerima anugrah.  Yunus sadar bahwa dia tidak bisa mengatur dan bisa 

memaksa Tuhan memberikan anugrah.  Karena itu dia marah.  

Tujuan dari anugrah, adalah kekudusan bukan kesenangan.  Tanaman yang 

Tuhan berikan pada Yunus membuat dia “sangat gembira” dalam (4:6), 

Anugrah tidak diberikan untuk memuaskan kita, membuat kita merasa enak, 

menyenangkan kita, tapi membawa kita pada persekutuan denganNya.  Jika 

tujuan anugrah untuk membuat kita kudus, maka cara pemberian anugerah tidak 

hanya yang menyenangkan tapi juga bisa penderitaan.  

Karena 2 karekteristik anugrah, Yunus tidak ingin menjadi bagian dari itu. 

Yunus tidak suka Anugrah.. Disini kunci seluruh kitab Yunus dan dosa bangsa 

Israel, yang  beranggapan Tuhan harus memberikan berkat/ menyenangkan pada 

mereka dan menghukum orang lain/ musuh mereka. Mereka melupakan kalau 

Tuhan juga berjanji memberkati bangsa lain melalui Israel: “dan dalam engkau 

semua keluarga dibumi akan diberkati.  

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 

Anugrah Tuhan tidak pandang bulu dan tidak egois. Dua hal yang juga terjadi 

dalam kehidupan keberagamaan. Agama yang dipahami secara egois, akan 

dipakai untuk memuaskan diri sendiri/ kelompok sendiri tanpa menghiraukan 

posisi/ kerugian umat lain. Lebih extrim lagi bila agama atau ajaran-ajaran 

agama justru dipakai untuk memusnahkan orang lain agar dirinya sendiri exist 

dan puas secara bathin.     

Ini umumnya didapat dalam doktrin tentang keselamatan. Tetapi melihat kepada 

Kasus Yunus, persoalannya sebenarnya bukanlah persoalan ajaran (Karena 

“tokh” Israel atau Yunus masih memiliki ingatan tentang bagaimana bangsa 

mereka harus menjadi berkat bagi bangsa–bangsa yang lain. Persoalannya 

adalah pada ketidak- siapan berbagi berkat dan ingin mengatur Sang pemberi 

berkat. 

Yunus tidak siap dengan pemahaman bahwa Allah mencintai orang Niniwe 

yang Ia ciptakan. Itu suatu kerugian baginya. Solah olah jika orang lain 
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diberkati Tuhan maka berkat itu akan berkurang baginya. Ini menjadi kritik bagi 

Umat Tuhan yang baru yang merasa terancam dengan kesuksesan, keberhasilan, 

kemajuan Umat Tuhan yang lain.  Anugrah dan Berkat Tuhan hendaknya 

dipahami secara kaya, luas dan universal (Batasannya ditetapkan oleh Tuhan, 

bukan ditetapkan oleh Yunus, Israel, kita atau siapapun).  

Kehendak untuk mengatur Sang Pemberi anugrah, juga senada dengan di atas. 

Semenjak manusia Adam diciptakan, itu sudah mulai terlihat. Bila dilihat dari 

perspektif anugrah, maka keinginan mengatur itu juga dimotivasi oleh hasrat 

untuk menguasai Berkat dan Anugrah itu sendiri. Hampir sama dengan cerita 

tentang Angsa bertelur emas yang dibunuh untuk mendapatkan semua telurnya. 

Allah tidak mungkin dan tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, sekalipun itu 

oleh umat pilihannya. 

Berita sukacita dalam perikope ini adalah: Allah yang merupakan pemilik 

anugrah yang maha luas itu sangat mengasihi manusia ciptaannya serta 

mengkehendaki Umat pilihaNya meneruskan anugrah itu kepada yang lain, 

tidak justru menjadi penghalang. Kapan kita menjadi penghalang ?  

Adalah saat: 

 Saat kita pikir seseorang tidak layak, dan kita marah pada Tuhan karena 

memberkati mereka. 

 Saat Tuhan mengambil berkat kita, dimana kita pikir Dia tidak punya hak 

mengambilnya. 

 Saat kita membuat patokan kebenaran adalah  diri kita sendiri. 

 

Tuhan bebas m emberikannya pada siapa yang Dia pilih, bagi yang percaya 

maupun yang tidak, dan Dia bebas mengambilnya tanpa minta ijin. Kita tidak 

bisa menuntut anugrah, atau protes ketika kita tidak menerimanya (ingat 

tanaman Yunus). 

Prinsip anugrah  mengatur hubungan kita dengan yang lain. Seperti Tuhan 

murah hati pada kita, kita juga harus murah hati pada yang lain, terutama yang 

tidak layak: orang yang jahat dan musuh kita, yang menindas dan yang 

memanfaatkan kita. Hanya dengan menunjukan anugrah kepada yang lain kita 

menunjukan anugrah Tuhan bagi kita. 

 

Sekali lagi, Anugrah apapun dari Tuhan tidak berkurang kepada kita, sekalipun 

itu diberikan juga kepada yang lain. Justru bisa saja orang lain diberkati agar 

menolong agar kita terberkati. Sekalipun kita diberkati Tuhan, itu tidak 

mengurangi “stok” berkatNya. Justru ketika berkat itu dibagi dengan yang lain, 

kita memenuhi tugas dan panggilan kita sekaligus dapat lebih merasakan berkat 

itu karena berkat itu mengalir. Menjadi saudara bagi yang lain, berarti 
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memahami kesamaan didalam hak dihadapan Tuhan, sekaligus mengikat rasa 

dari saling berbagi berkat. Amin. 

 

Kelengkapan Liturgi 

 

Nats Pembimbing  :  Roma 2 : 1-11 

Nats Persembahan :  2 Korintus 4:18-5:1 

Pujian: 

1. KJ 252 

2. KJ 39 : 1,3,5 

3. KJ248 B : 1,4,6 

4. KJ 256 : 1-dst 

5. KJ 249; 1-3 

 

*** 

 

  

 
 

Rancangan Kotbah  30 Januari 2011 

Minggu keempat sesudah Epifani 
Warna Hijau 
Bacaan: I Korintus 1: 10 -17 

 

MENDORONG DALAM KASIH 
 
Tujuan: Agar jemaat saling mendorong dalam kasih seorang akan yang lain. 

 

PENJELASAN TEKS 
 
Pertama, Paulus menasihatkan orang-orang Kristen di Korintus. Seolah-olah ia 

berkata, “Ada banyak hal yang menyebabkan saya mengucapkan syukur kepada 

Allah karena kamu, tetapi ada begitu banyak hal pula yang menyebabkan saya 
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harus menegur kamu.”  Karena itu Paulus menasihati jemaat di Korintus sebagai 

seorang sahabat, yang mendasarkan persekutuan mereka dalam iman kepada 

Yesus Kristus.  

 

Dalam ayat 10-17, Rasul Paulus menyebutkan masalah dan kesalahan-kesalahan 

yang ada dalam jemaat Korintus.  Ayat 10-17 dibagi dalam 3 bagian: 

Paulus menasihati orang-orang Korintus (ayat 10) 

Paulus menyatakan kesalahan mereka (ayat 12-13) 

Paulus membahas masalah-masalah itu lebih jauh (ayat 13-17) 

 

Ayat 10: Paulus berkata: ....demi nama Yesus aku menasihatkan kamu. Nasihat 

ini merupakan nasihat yang sungguh-sungguh. Nama Kristus menjadi ikatan 

yang mempersatukan semua orang Kristen, dan karena semua mengaku bahwa 

Yesus Kristus adalah Tuhan mereka, mereka mendapat panggilan untuk 

bersekutu. Ibadah dan kasih mereka pada Kristus mendorong mereka sehingga 

mereka dapat mendengarkan dan mentaati nasihat Paulus. Paulus tidak meminta 

agar mereka menghormati dia, melainkan agar mereka menghormati Kristus 

sebab memang hanya nama Kristus yang layak dipermuliakan. Nasehat Paulus 

yang harus diperhatikan adalah supaya mereka seia-sekata, erat bersatu, dan 

sehati sepikir”.  

 

Perpecahan di jemaat Korintus bukanlah suatu perkelahian yang menyebabkan 

mereka tidak mau makan minum dalam Perjamuan Tuhan bersama, melainkan 

suatu perasaan hati, yang mengasingkan seorang daripada yang lain. Jemaat 

Korintus dinasihatkan untuk memperbaiki keadaan mereka, kembali kepada 

keadaan semula, bersatu kembali serta menyempurnakan kesatuan itu.  Paulus 

menghendaki mereka mempunyai satu tujuan dan satu pendirian.  Persatuan 

yang dirindukan Paulus adalah persatuan yang berdasarkan iman, kasih, dan 

kesaksian yang sama. Dasar persatuan orang-orang Kristen terdapat dalam hati 

yang mempunyai perasaan yang benar dan baik terhadap saudara-saudaranya. 

 

Apakah sebabnya mereka menggolong-golongkan diri dan bertengkar? Apakah 

yang menyebabkan pendirian mereka berlainan? Sebenarnya pendirian yang 

berlainan itu tidaklah salah, tetapi kalau pendirian itu menimbulkan perselisihan 

dan perpecahan, dengan membagi tubuh Kristus menjadi golongan-golongan 

yang saling bertentangan, maka itu berarti dosa dan salah. Penyebab perpecahan 

itu ada dalam psl 3:1. 
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Paulus mendapat informasi /laporan tentang penggolongan dan perpecahan itu 

dari suatu sumber yang dapat dipercaya, yaitu dari keluarga Kloe. Paulus tidak 

merahasiakan darimana sumber informasi  itu, sebab jika ia merahasiakan maka 

akan timbul banyak prasangka dan merusakkan kasih dalam jemaat.  

 

Aku dari golongan Paulus. Atau aku dari golongan Apolos... Paulus bermaksud 

menerangkan keadaan golongan-golongan dalam jemaat Korintus itu. Golongan 

yang satu seolah-olah berkata “aku dari golongan Paulus, bapa rohani kami” 

Dialah yang mendirikan jemaat Tuhan di Korintus ini. Lalu golongan Apolos 

mengatakan “bukan begitu! Setelah Paulus datang dan mendirikan jemaat di 

Korintus ini barulah Apolos datang membawa berita kepada kami dengan 

kepandaiannya berbicara dalam bahasa Yunani.” Sementara itu, golongan lain 

berkata, “Kami adalah pengikut Kefas (Petrus).” Ini adalah golongan Yahudi 

yang sudah percaya, tetapi masih menaati Hukum Taurat. Ada lagi golongan 

lain, yaitu golongan Kristus. Paulus seolah-olah berkata,”Kamu semua bersalah, 

sebab kamu sudah menggolong-golongkan diri. Kalau seseorang mengikuti 

Paulus, tetapi ia terpisah dari Apolos, Petrus dan Kristus maka itu salah. 

Mengikuti Apolos tetapi terpisah dengan Paulus, Petrus dan Kristus adalah sia-

sia. Mengikuti Petrus tetapi terpisah dari Paulus, Apolos dan Kristus juga salah. 

Mengikuti Kristus tetapi terpisah dari para rasulNya juga salah. Kamu 

semuanya bersalah dalam hal ini. Secara tegas Rasul Paulus berkata,”Adakah 

Kristus terbagi-bagi?” 

 

Adapun akibat dari perpecahan dan penggolongan itu ialah: 

Menyakiti Kepala Tubuh, yaitu Kristus.  

Menyakiti diri kita sendiri. 

Menyakiti seluruh anggota tubuh Kristus yaitu seluruh jemaatNya. 

Menghalangi kesaksian Firman Kristus di hadapan manusia. 

 

KONTEKS MASA KINI 
 
Masih tersimpan di ingatan kita Bulan September - Oktober 2010 yang lalu 

beberapa peristiwa terjadi di negara kita. Konflik berdarah di depan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan yang mengakibatkan beberapa nyawa menjadi hilang dan 

banyak terluka. Dan setelah diselidiki ternyata ada indikasi bahwa konflik 

terjadi karena masing-masing ingin mempertahankan kemampuan sukunya atau 

golongannya. 
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Situasi masyarakat setelah Pemilukada tahun lalu meninggalkan kesan yang 

kurang baik. Golongan yang satu cenderung menekan golongan yang lain dan 

seterusnya. 

GKSBS yang di dalam sebuah jemaat terdiri dari kelompok-kelompok pun 

kadang-kadang menimbulkan kesenjangan. Ada yang kemudian berkata kami 

dari kelompok Jawa Timuran, Kami Banyumasan, dll.  Pengelompokkan 

tersebut patut dihargai dengan tetap mengarahkan bahwa bukan kelompokisme 

yang ingin kita pertahankan tapi saling mendukung dan mendorong dalam 

kesatuan dan kasih. 

Kecenderungan mengatakan ini kelompokku atau ini jemaatku dan dia bukan 

kelompok atau jemaat kita itulah yang seringkali menjadi tembok untuk tidak 

mau berbagi atau menerima cinta kasih dari kelompok atau jemaat lain. 

 

Catatan: 

Pengkhotbah bisa dapat menemukan dan menggali lebih dalam keadaan atau 

konteks Masa Kini menjelang khotbah ini disampaikan ke jemaat. 

 

SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
  

Pendahuluan 

Bagian pendahuluan  khotbah ini diawali dengan sebuah kalimat yang mengajak 

jemaat untuk menyadari betapa pentingnya hidup dalam persekutuan yang 

indah. Misalnya dengan mengatakan “Bayangkanlah apa yang akan terjadi 

apabila dalam rumah atau keluarga anda setiap harinya tidak tercipta kehidupan 

yang damai sejahtera....masing-masing anggota keluarga mempertahankan 

pendiriannya sendiri...”. Biarkan jemaat untuk membayangkan keadaan itu dan 

bila memungkinkan mintalah komentar salah satu anggota jemaat. Awal 

khotbah juga bisa dimulai dengan kalimat “Apa yang mendorong orang yang 

berbeda bisa hidup bersama dalam sebuah komunitas..?”, bila memungkinkan 

berikan kesempatan kepada salah satu anggota jemaat untuk memberikan 

komentarnya. 

 

Setelah itu pendahuluan khotbah dilanjutkan ke uraian teks dengan kalimat 

pengantar “Jemaat Korintus terdiri dari beberapa kelompok kecil yang memiliki 

latar belakang berbeda atas pengenalan mereka pada Kristus, dan marilah kita 

melihat apa yang dilakukan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus” 

 

Isi 

Paparkan berturut-turut point-point berikut ini :  
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Apresiasi Paulus kepada jemaat di Korintus, mendahuli nasehatnya.  

Nama Kristus menjadi ikatan yang dipakai rasul Paulus dalam rangka 

mempersatukan dan mempersekutukan semua orang Kristen di tengah 

perbedaan yang ada. Perbedaan hendaknya dihargai. 

Jemaat Korintus diharapkan agar di dalam hati mereka memiliki perasaan yang 

benar terhadap sesamanya. Perpecahan yang timbul dari penggolongan di atas 

adalah bahwa itu menyakiti Kepala Tubuh yakni Kristus, menyakiti diri sendiri, 

dan menyakiti seluruh anggota tubuh/jemaat serta menghalangi kesaksian 

Firman Kristus di dunia.  

 

Hubungkan dengan konteks masa kini 

Selain konteks masa kini di atas, Pengkhotbah dapat menemukan dan menggali 

lebih dalam keadaan atau konteks Masa Kini menjelang khotbah ini 

disampaikan ke jemaat. 

 

Penutup 

Khotbah ditutup dengan: 

Mengapresiasi perbedaan-perbedaan atau kelompok-kelompok yang ada di 

sekitar jemaat atau masyarakat sekitar yang meskipun berbeda tapi tetap saling 

menghargai satu dengan yang lain dan saling mendorong untuk tercipta kasih 

diantara mereka. 

 

 

 

Contoh Khotbah Lengkap 
Tanggal, 30 Januari 2011 
 

MENDORONG DALAM KASIH 
 
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

“Bayangkanlah apa yang akan terjadi apabila dalam rumah tangga atau keluarga 

anda setiap harinya tidak tercipta kehidupan yang damai sejahtera....masing-

masing anggota keluarga mempertahankan pendiriannya sendiri...” orang tua 

berteguh pada prinsip, anak tetap pada pendiriannya dan masing-masing 

mengklaim dirinya bahwa dia yang paling benar dan yang lain tidak, maka 

dapat dipastikan bahwa suasana rumah yang demikian tentu akan jauh dari 

suasana damai sejahtera. 
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Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Keluarga Korintus atau jemaat Korintus pun dalam komunitas mereka sebagai 

pengikut Kristus, ternyata juga berada dalam suasana yang kurang 

memancarkan kehidupan yang damai dan harmonis. Keadaan yang demikian 

tentu dilatarbelakangi oleh berbagai hal.  Hal yang melatarbelakangi mereka 

untuk tidak berada dalam suasana seia-sekata, atau erat bersatu atau sehati 

sepikir itu adalah karena di dalam jemaat Korintus ada penggolongan-

penggolongan yang berkembang. Ada golongan Paulus, yang mengatakan aku 

berasal dari golongan Paulus, ada golongan Apolos, yang mengatakan aku dari 

golongan Apolos, ada pula golongan Petrus atau Kefas dan mengatakan aku dari 

golongan Petrus/Kefas, begitu pula ada yang mengatakan aku ini golongan 

Kristus. Masing-masing golongan yang ada dalam komunitas jemaat Korintus 

mengklaim diri bahwa golongan atau kelompoknyalah yang paling benar dan 

yang lain tidak. Penggolongan yang demikian membuka pintu perpecahan di 

dalam jemaat Korintus. Mereka memang menjadi anggota jemaat Korintus 

tetapi dalam kenyataannya mereka justru memiliki perasaan hati yang berbeda, 

perasaan yang mengasingkan seorang daripada yang lain. 

 

Melihat kondisi itu rasul Paulus menasihati mereka agar kembali kepada 

keadaan semula, bersatu dan menyempurnakan kesatuan mereka itu.  Paulus 

menghendaki agar jemaat Korintus memiliki satu tujuan dan satu pendirian. 

Dan persatuan yang dirindukan Paulus bagi jemaat Korintus kala itu adalah 

yang berdasarkan iman, kasih dan kesaksian yang sama di dalam Kristus. Dasar 

persatuan orang percaya terdapat dalam hati yang mempunyai atau memiliki 

perasaan yang benar terhadap sesamanya. 

 

Rasul Paulus hendak mengatakan kepada jemaat Korintus bahwa Kristus adalah 

satu-satunya kepala bagi jemaat Korintus. Oleh karena itu apabila jemaat 

Korintus masih hidup dalam penggolongan dan menganggap dirinya lebih benar 

dibanding yang lain maka itu pasti menimbulkan perpecahan yakni tidak adanya 

rasa kesehatian. 

Dampak dari perpecahan dan penggolongan yang ada adalah: 

Menyakiti Kepala tubuh yakni Kristus. 

Menyakiti diri sendiri. 

Menyakiti seluruh anggota tubuh Kristus yakni jemaatNya. 

Menghalangi kesaksian Firman Kristus di hadapan manusia. 

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 
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Masih tersimpan di ingatan kita bulan September - Oktober 2010 yang lalu 

beberapa peristiwa terjadi di negara kita: 

Konflik berdarah di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena 

kesalahpahaman yang kemudian berujung pada konflik antar suku, dan 

mengakibatkan beberapa nyawa hilang serta yang banyak terluka.  

Situasi masyarakat setelah Pemilukada tahun lalu di beberapa daerah 

meninggalkan dampak yang kurang baik. Golongan yang satu cenderung 

menekan golongan yang lain dan seterusnya. 

Disamping itu dalam kehidupan jemaat Tuhan yakni GKSBS yang di dalam 

sebuah jemaat terdiri dari kelompok-kelompok pun kadang-kadang terjadi 

kesenjangan. Ada yang kemudian mengatakan kami dari kelompok Jawa 

Timuran, Kami Banyumasan, Kami dari kelompok ini dan seterusnya..... 

Pengelompokkan tersebut patut dihargai dengan tetap mengarahkan bahwa 

bukan kelompokisme yang ingin kita pertahankan melainkan kepelbagaian yang 

ada ini membangun jemaat untuk saling mendukung dan mendorong dalam 

kesatuan dan kasih. Kecenderungan mengatakan ini kelompokku atau ini 

jemaatku dan dia bukan kelompok atau jemaat kita itulah yang seringkali 

menjadi tembok untuk tidak mau berbagi atau menerima cinta kasih dari 

kelompok atau jemaat lain. 

Melalui nasihat rasul Paulus kepada jemaat Korintus, kita mendapatkan 

pelajaran berharga bahwa meskipun kita berada dalam masyarakat yang 

beragam suku, golongan (partai politik), status sosial dan kelompok-kelompok 

tetapi hendaknya perbedaan tersebut tidak membuat kita untuk terpecah 

melainkan kita bergandengan tangan untuk saling mengasihi dan meneguhkan 

serta saling memperhatikan satu dengan yang sebagai sesama menuju hidup 

yang damai dan harmonis. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 

 

Daftar Urutan Liturgi 

Ny Pembukaan  :  KJ. 15 :1-2  PKJ. 17 : 1-2 

Nats Pembimbing :  Mazmur 108:1-6 

Ny Jemaat  :  KJ. 256 :1-2  PKJ. 105 : 1-3  

Berita Anugerah :  Ibrani 12:14-15 

Ny Peneguhan  :  KJ. 257 :1-2  PKJ. 106 (2 kali) 

Ny Respon  :  KJ. 249 : 1-2  PKJ. 165 :1-2 

Nats Persembahan :  Yakobus 1:26-27 
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Ny Persembahan :  KJ. 450 : 1 dst PKJ. 147 :1 dst 

Ny Penutup  :  KJ. 407 : 1,4  PKJ. 203:1-3 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotbah  6 Februari 2011 

Minggu kelima sesudah Epifani 
Warna Hiojau 
Bacaan : Yeremia 22:1-8 

 
PEMIMPIN YANG BIJAKSANA ADALAH PEMIMPIN 

BAGI SEMUA ORANG / GOLONGAN 

 
SEKILAS TENTANG KITAB YEREMIA 
 

Yeremia dipanggil untuk mengabarkan hukuman yang akan datang oleh Allah 

atas bangsaNya dan yang akan dilaksanakan dengan jatuhnya Yehuda dan 
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Yerusalem dengan pembuangan di Babylon. Nabi ini nampaknya sama dengan 

Hosea dalam hal memaknai kasih Allah yang begitu kuat kepada Israel. Ia 

dipakai sebagai utusan Allah pada masa yang “gelap”. Sama dengan Mikha, dia 

menubuatkan bahwa Bait Allah akan dihancurkan, dan sama seperti Amos dia 

menolak kultus/ibadat korban. 

 

Kendati hidup dalam masa “gelap” bangsa Israel, Yeremia tetap percaya bahwa 

bangsa Israel akan diperbaharui dan diselamatkan. Ia selalu memanggil umat 

Israel untuk memperbaharui hati dan hidup mereka untuk kemuliaan Allah. 

 

Yeremia 22:1-9 

Perikop ini merupakan bagian dari perikop sebelumnya, yaitu pasal 21 tentang 

nubuat melawan raja Yehuda. 

Diceritakan bahwa Yehuda menjadi raja setelah Daud yang bijaksana. Maka 

kata “menduduki tahta Daud” sebenarnya ingin menunjukkan bahwa Zedekia 

raja Yehuda harusnya melanjutkan tahta Daud dengan hikmat sebagaimana 

Daud memimpin umat. 

Dari perikop ini dapat diketahui bahwa Zedekia memimpin umat dengan 

mengutamakan kekuasaan dan kepentingan pribadi. Kepemimpinanya jauh dari 

keberpihakan terhadap yang miskin dan orang asing. 

Yang menarik dari perikop ini adalah, ketika Yeremia menunjukkan bahwa 

semua yang ada di dalam wilayah kepemimpinannya ikut menanggung 

kesalahan itu. Terhadap ketidakberpihakan kepada yang miskin dan orang asing 

inilah Allah tidak berkenan dan menubuatkan penghukuman bagi Yehuda. 

 

Dari sinilah, penyusun SAH ini memaknai bahwa Allah menghendaki 

kehidupan bersama yang tulus dan jujur yaitu dengan mengasihi mereka yang 

kurang beruntung. Dalam konteks ini penyusun SAH ini memaknai 

persaudaraan yang sesungguhnya, yaitu ketika keadilan dan keberpihakan 

menjadi bagian dari kehidupan umat. 

 

KONTEKS MASA KINI 
 

Dalam era reformasi atau paska reformasi sekarang ini banyak hal dapat kita 

kritisi dengan kacamata keberpihakan terhadap kaum miskin dan marginal. 

Suara kenabian ini sebenarnya sudah lama didengungkan melalui persfektif 

teologi pembebasan, yaitu preferential option for the poor. Melalui 

keberpihakan ini, bangunan modal sosial dapat ditumbuhkembangkan lagi, 

karena merekalah yang memiliki nilai tersebut. 
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Dewasa ini, meski model diakonia karitatif sudah banyak ditinggalkan oleh 

gereja, namun demikian dalam bungkus lain nampaknya gereja tidak lebih dari 

anggota dewan yang meminta haknya untuk melakukan sendiri program 

pemerintah dalam bentuk dana aspirasi. Apa yang dilakukan gereja dengan 

“menjual” orang miskin adalah salah satu hal yang menyedihkan bagi misi 

Allah untuk berpihak terhadap kaum ini. 

 

SARAN SUSUNAN KOTBAH 
 

Pendahuluan   

Kotbah tentang persaudaraan dengan tema “Pemimpin yang Bijaksana adalah 

Pemimpin bagi semua orang, (bagi semua golongan)” ini dapat dimulai dengan 

beberapa ungkapan yang sering dimaknai sebagai ungkapan ajakan 

persaudaraan:  

Dalam perspektif kebangsaan: “saudara-saudaraku, sebangsa setanah air”…. 

Kampanye: ”kita ini wong cilik, kita sedulur, kita bersaudara”………. 

Bisa juga dijabarkan ungkapan paseduluran dalam konteks pewayangan 

misalnya. 

Dst. 

 

Isi 

Masuk kepada isi, kotbah dapat dimulai dengan: “bagaimana Allah 

menghendaki persaudaraan itu dibangun?”  lalu jawablah dengan point-point 

berikut: 

Pentingnya kepemimpinan yang didasari oleh nilai-nilai yang dibangun 

bersama, atau yang mungkin diwariskan oleh pendahulunya. 

Allah menghendaki pemimpin yang berbelarasa terhadap kaum miskin dan 

berkeadilan bagi semua orang. 

Apa dampak yang ditimbulkan oleh kepemimpinan yang berpusat pada diri 

sendiri bagi semua rakyatnya atau anggotanya? Kesaksian Firman Tuhan 

menyatakan bahwa semua harus ikut menanggung kesalahan pemimpin itu. 

 

Penutup 

Kotbah ini dapat ditutup dengan manis, dengan mengajak jemaat berefleksi: 

“mengapa Indonesia terpuruk hingga saat ini? Apakah ini dampak dari 

kepemimpinan yang kurang berpihak kepada orang miskin dan tertindas?” 

 

Usulan Bacaan dan Nyanyian: 
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1. Nyanyian Pembuka PKJ 27:1-6 

2. Nats Pembimbing Ibadah:Maz 117:1-2 

3. Nyanyian Pujian PKJ 242 :1-2 

4. Berita Anugerah: Wah 15:3 

5. Nyanyian Sambutan Umat: PKJ 106 : 2x 

6. Nyanyian Resposoria PKJ 105 :1-5 

7. Nats Persembahan: Hagai 2:20 

8. Nyanyian Syukur PKJ 147:1-dst 

9. Nyanyian Pengutusan (Penutup) PKJ282 :1-6 

 

*** 

 

 
 
 
 
 
 
Contoh Kotbah Lengkap 
Tanggal, 6 Pebruari 2011 
 

PEMIMPIN YANG BIJAKSANA ADALAH PEMIMPIN 

BAGI SEMUA ORANG / GOLONGAN) 
 
Ibu, bapak, dan saudara sekalian, para kekasih Allah, 
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 “Pemimpin yang Bijaksana adalah Pemimpin bagi semua orang, bagi semua 

golongan”, nampaknya kalimat ini yang pas menjadi tema kotbah kita pada 

kesempatan hari ini dalam upaya membangun persaudaraan bagi semua orang.  

Bila kita mengingat-ingat Pidato para pemimpin bangsa ini, salah satu kalimat 

sapaan yang sering diucapkan dalam berbagai kesempatan antara lain:  

Dalam perspektif kebangsaan seorang pemimpin mengatakan: “saudara-

saudaraku, sebangsa setanah air”….  

Dalam era kampanye partai-partai dalam upayanya menarik simpati 

masyarakat, biasanya diungkapkan: ”kita ini wong cilik, kita sedulur, kita 

bersaudara”………. 

Dalam konteks pewayangan, biasanya nasehat kawicaksanan (kata-kata 

bijak) berkaitan dengan hal tersebut diungkapkan: “Paseduluran itu tidak 

didasari oleh status sosial.  Semua orang adalah saudara. Maka, hidup rukun 

harus menjadi pilihan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. dst.” 

 

Terlepas apakah sapaan-sapaan di atas diucapkan dengan tulus dan mengandung 

nilai persaudaraan yang murni atau tidak, nampaknya ini menarik untuk kita 

renungkan bersama. 

Bagaimana Allah menghendaki persaudaraan itu dibangun? 

 

Ibu, bapak, dan saudara sekalian, para kekasih Allah, 

Bila kita mendasarkan pada perikop bacaan kita hari ini, nampaknya penting 

bagi kita untuk melihat kepemimpinan yang didasari oleh nilai-nilai yang 

dibangun bersama, atau yang mungkin diwariskan oleh pendahulu kita. Ketika 

Yeremia melihat raja Yehuda yang melenceng jauh dari kepemimpinan yang 

dibangun oleh Daud pendahulunya, ketika Zedekia lebih memilih berfokus pada 

kekuasaan dan kepemimpinannya hanya untuk dirinya sendiri, maka Nabi 

Yeremia menyuarakan penghukuman bagi Yehuda. 

 

Yeremia dengan tegas menyuarakan penghukuman bagi kepemimpinan yang 

demikian, yaitu kehancuran bangsa. Bangsa yang dipimpin dengan kelaliman 

hanya akan menyisakan puing-puing kehancuran, sehingga orang mengatakan: 

“di sini pernah ada bangsa yang besar”.  

Di sini jelas sekali bahwa Allah menghendaki pemimpin yang berbelarasa 

terhadap kaum miskin dan berkeadilan bagi semua orang. Daud memang tidak 

sempurna, tetapi ada teladan yang harusnya dilakukan oleh penerusnya. 

Kepemimpinan yang membangun citra belarasa dan berkeadilan, itulah yang 

disuarakan oleh nabi Yeremia.  
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Apa dampak yang ditimbulkan oleh kepemimpinan yang berpusat pada diri 

sendiri bagi semua rakyatnya atau anggotanya? Kesaksian Firman Tuhan 

menyatakan bahwa semua harus ikut menanggung kesalahan pemimpin itu. 

 

Ibu, bapak, dan saudara sekalian, para kekasih Allah, 

GKSBS (Gereja Kristen Sumatera bagian Selatan) merupakan gereja yang 

dinamis dalam merespon perubahan-perubahan. Ini adalah kekuatan kita. Ada 

banyak pihak kebingungan dengan perubahan-perubahan itu, tetapi bila 

mencoba untuk mengapresiasinya, ternyata itulah bagian dari dinamika 

bergereja dalam menjawab perutusan yang dari Tuhan. Jadi, persoalannya 

adalah bagaimana kita memaknai perubahan-perubahan tersebut. 

 

Dalam kitab Yeremia yang menjadi bacaan kita jelas bahwa perubahan itu pasti 

terjadi, dan ke mana perubahan itu berujung tergantung kepada pemimpin yang 

mampu menggerakkan umatnya sebagai partisipan aktif, tergantung kepada 

pemimpin yang menyadari bahwa kehadirannya bukan untuk menjawab 

kepentingan pribadi dengan segala bentuk kebutuhan dan keinginan hatinya. 

Sebaliknya pemimpin yang menyadari kehadirannya menjadi tugas perutusan 

yang dari Allah untuk bersama umat membangun persaudaraan dimana setiap 

orang, yang kecil dan lemah, maupun besar dan kuat mendapat hak yang sama. 

 

Ibu, bapak, dan saudara sekalian, para kekasih Allah, 

Bila refleksi ini dikaitkan dengan bagaimana gereja (umat Allah) berperan 

dalam hidupnya di tengah persaudaraan yang sudah banyak ternodai oleh 

kepentingan pribadi dan golongan, maka ada beberapa hal yang mestinya 

menjadi perhatian, antara lain: 

Gereja yang mau berperan dalam kerangka pembangunan masyarakat 

hendaknya mau dan rela melepaskan rasa superioritasnya (merasa diri lebih baik 

dibanding yang lain) untuk datang bersama dengan kaum miskin memperkuat 

nilai-nilai modal sosial. Dengan demikian, bantuan-bantuan yang bernuansa 

politis dan memiliki tujuan-tujuan untuk kepentingan golongan tertentu harus 

direspon dengan sikap kritis. 

 

Demikian pula, Gereja perlu mengasah keterampilannya dalam pendampingan 

terhadap kaum miskin. Dalam program diakonia yang sudah mengarah pada 

model Transformatif, nampaknya perlu bagi gereja belajar kembali untuk 

menumbuhkan modal sosial (ikatan persaudaraan, kekeluargaan, saling percaya 

dan saling membantu) di tengah-tengah masyarakat basis di mana gereja 

tumbuh dan berkembang. Akhirnya, dibutuhkan gereja yang tidak hanya 
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melakukan program ritual kebaktian saja, tetapi gereja yang mentransformasi 

diri dalam konteks kemiskinan dan pluralitas. Dalam hal ini kita memiliki best 

practice (pengalaman baik) yaitu terselenggaranya lokakarya nasional diakonia 

transfomatif di GKSBS. Hanya dibutuhkan pempimpin yang mau dan 

berkomitmen untuk melanjutkan hal baik ini. 

 

Ibu, bapak, dan saudara sekalian, para kekasih Allah, 

Gereja sebagai komunitas beriman di tengah-tengah tantangan zaman; memiliki 

arah dan tujuan yang jelas dalam menyerukan suara kenabiannya. Namun 

demikian, apakah gereja sungguh-sungguh tidak kehilangan orientasi dengan 

pengaruh situasi dan kondisi perubahan yang ada? Setia dan taat pada firman 

Allah sebagai sumber kebenaran; beriman, melihat dan merasakan karya 

penyertaan serta pemeliharaan Allah dalam dinamika yang dialami; 

mengarahkan umat hanya menyembah dan berbakti kepada Allah. Amin!. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rancangan Kotbah 13 Februari 2011 

Minggu keenam sesudah Epifani 
Warna Hijau 
Bacaan: Matius 5: 21 - 37 

 

BERDAMAI DENGAN DIRI SENDIRI 
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Tujuan: 

Agar jemaat menjadi pribadi-pribadi yang bermartabat dengan hidup dalam 

persaudaraan dan berani berdamai dengan dirinya sendiri. 

 

PENJELASAN TEKS 
 

1. Ayat 21-22, Ada norma baru yang diberlakukan Yesus bahwa marah kepada 

saudaranya pun dilarang bukan hanya Jangan membunuh yang dilarang 

Yesus. Yesus sama sekali melarang kemarahan yang mendendam, 

kemarahan yang tidak bisa dilupakan, tidak bisa didamaikan, dan kemarahan 

yang berusaha membalas dendam. Selanjutnya Yesus berbicara tentang dua 

peristiwa dimana kemarahan berubah menjadi kata-kata fitnah dan 

penghinaan. Para pemimpin Yahudi pun melarang kemarahan dan kata-kata 

seperti itu. Para guru Yahudi itu mengajarkan agar setiap orang Yahudi tidak 

mengucapkan “kata-kata keras” dan “dosa penghinaan”. Yesus pun 

mengatakan bahwa barangsiapa merusak nama dan reputasi saudaranya, ia 

patut mendapatkan hukuman yang terberat, yaitu hukuman api neraka. Yesus 

tidak suka kepada orang yang senang memfitnah, menuturkan cerita palsu 

serta mempergunjingkan orang lain. Orang yang selalu marah, berbicara 

sombong dan merusak nama baik orang lain, barangkali tidak pernah 

melakukan tindakan pembunuhan, tetapi orang yang demikian itu 

sebenarnya adalah pembunuh di dalam hatinya. 

 

2. Ayat 23-24, Pokok pikiran yang ada di balik pemberian persembahan tanpa 

perdamaian dengan sesamanya: kalau ada orang yang melakukan kesalahan, 

maka kelakuannya itu mengganggu hubungannya dengan Allah. Yesus tegas 

dalam pokok ini bahwa: kita tidak akan mempunyai hubungan yang baik dan 

benar dengan Allah kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dan 

benar dengan sesama kita. 

 

3. Ayat 25-26, Yesus memberikan nasihat yang praktis. Ia menasihatkan agar 

setiap orang menyelesaikan persoalannya tepat pada waktunya dan secepat-

cepatnya, sebelum persoalan itu bertambah banyak dan mendatangkan 

kesengsaraan yang lebih besar. Cerita tentang dua orang yang sedang dalam 

perjalanan menuju Pengadilan untuk menyelesaikan persoalan mereka, 

Yesus memberikan nasihat agar mereka menyelesaikan perkara mereka itu 

sebelum sampai di Pengadilan. Bila tidak diselesaikan maka salah satu dari 

mereka atau bahkan mereka berdua akan berhadapan dengan keputusan 
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hukum dan akan mengalami persoalan yang lebih buruk lagi di kemudian 

hari. 

 

4. Ayat 27-28, norma hidup yang juga disampaikan dalam perikop ini adalah 

jangan berzinah. Perzinahan dipandang serius oleh para guru Yahudi, dan 

pihak-pihak yang bersalah harus dihukum. Tetapi Yesus mengatakan, bahwa 

bukan hanya tindakan terlarang, tetapi juga pikiran yang terlarang 

merupakan kesalahan yang besar di hadapan Allah. Orang yang dikutuk 

Yesus adalah orang yang dengan sengaja memakai matanya untuk 

membangkitkan nafsu-nafsu jahatnya. Bagi orang yang polos maka, semua 

hal itu nampak polos. 

 

5. Ayat 29-30, dalam perikop ini Yesus mengajukan perintah yang besar dan 

tuntas. Ia menekankan bahwa segala sesuatu yang menjadi penyebab atau 

pembujuk dosa harus sama sekali dibuang dari kehidupan anak-anakNya. 

Artinya kebiasaan yang mengakibatkan kejahatan, hubungan atau pergaulan 

yang bisa menyebabkan tindakan salah, atau kenikmatan yang membawa 

kepada kehancuran, semuanya itu harus secara tuntas dibuang dari hidup 

anak-anak Tuhan. 

 

6. Ayat 31-32, Ketentuan mengenai pernikahan ini disampaikan oleh Yesus 

dalam keadaan yang sangat tertentu. Pada masa itu, ikatan atau hubungan 

pernikahan mudah sekali mengalami kehancuran.  Yesus mengutuk 

perceraian. 

 

7. Ayat 33-37, pada zaman Yesus ada dua hal yang tidak memuaskan tentang 

sumpah. Pertama, adalah yang kita sebut sumpah percuma yaitu suatu 

pernyataan sumpah yang sebenarnya tidak perlu dan tidak pada tempatnya. 

Kedua, adalah kebiasaan yang buruk yakni  sumpah pengelakan atau 

sumpah cuci tangan. Orang Yahudi membagi sumpah dalam dua kelompok. 

Sumpah yang memakai nama Allah adalah sumpah yang mengikat secara 

mutlak, dan kosekuensinya adalah bahwa yang mengucapkannya secara 

mutlak harus menepatinya. Sedangkan setiap sumpah tanpa nama Allah 

sifatnya tidak mengikat. Kalau bersumpah demi langit, bumi, Yerusalem, 

atau demi kepalanya sendiri, ia boleh merasa bebas untuk melanggarnya.  

Akibatnya semua sumpah pengelakan atau yang dilakukan tanpa nama Allah 

berhamburan dan semua orang berusaha cuci tangan dari segala bentuk 

tanggungjawab dan kewajibannya. Yesus hendak mengatakan bahwa 

meskipun ada usaha manusia untuk tidak melibatkan Allah dalam ikatan 
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sumpah itu, sebenarnya tidak seorangpun berkuasa menyingkirkan Allah dari 

dalam ikatan itu.  

 

Perikop ini diakhiri dengan perintah yang mengatakan “bila ya hendaklah 

katakan ya, bila tidak hendaklah katakan tidak” dan tidak boleh lebih dari itu. 

Maknanya adalah setiap orang tidak usah lagi memerlukan sumpah atau janji 

untuk menopang atau menjamin kebenaran dari segala sesuatu yang 

diucapkannya. Jaminan dan saksinya haruslah terletak pada dirinya sendiri.  

 

KONTEKS MASA KINI 
 

1. Hidup bersama dengan orang yang berbeda latarbelakang dan karakter 

sangat rentan terjadi perpecahan. Perpecahan timbul karena pihak-pihak 

tersebut berusaha untuk menyamakan sesuatu yang memang sejatinya 

berbeda. 

2. Memaksa orang lain untuk sama dengan kita berarti egois dan 

mementingkan diri sendiri. 

3. Masyarakat kita cenderung mengucapkan kata-kata yang tidak etis 

terhadap sesamanya. 

4. Anak-anak dengan mudah dan tidak merasa bersalah bila mengucapkan 

kata-kata kotor. 

5. Penyakit menyimpan dendam sulit memaafkan dalam kehidupan jemaat 

dan masyarakat. 

6. Hubungan pernikahan menjadi hancur karena tidak saling meneguhkan 

tetapi malah saling mencari kesalahan atau membalas kesalahan dengan 

kesalahan dan berujung pada perceraian. 

7. Dalam keadaan yang mendesak mengatakan “tidak” saat seharusnya 

mengatakan “ya” dan sebaliknya. 

 

 

SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
 

Pendahuluan 

Pengkhotbah mengawali khotbah ini dengan mengungkapkan pernyataan bahwa 

untuk berdamai atau tercipta hubungan baik dengan Tuhan maupun sesama 

maka orang harus berani berdamai dengan dirinya sendiri.  

 

Isi Kotbah 
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Pengkhotbah berturut-turut memaparkan penjelasan teks di atas kepada jemaat 

sesuai dengan tujuan dari khotbah ini.   

 

Relevansi: Pengkhotbah dapat mengemukakan konteks Masa Kini. 

 

Penutup 

Pengkhotbah mengajak jemaat untuk memiliki keberanian berdamai dengan diri 

sendiri dengan menanggalkan keegoisan dirinya. Dengan menanggalkan 

keegoisan diri maka hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama akan 

terpelihara dengan baik pula. 

 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contoh Kotbah Lengkap 
Tanggal, 13 Pebruari 2011 
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BERDAMAI DENGAN DIRI SENDIRI 
 
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Hubungan seseorang dengan Tuhan dan sesama akan berlangsung baik apabila 

orang tersebut memiliki keberanian untuk berdamai dengan dirinya sendiri. 

Salah satu indikator untuk berdamai dengan diri sendiri adalah menanggalkan 

sifat egois. 

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Dalam bacaan Firman Tuhan pada saat ini, kita kembali diingatkan akan 

beberapa hal penting yang disampaikan Yesus antara lain: 

Yesus Kristus menyampaikan bahwa dalam Hukum Taurat disebutkan jangan 

membunuh tetapi oleh Yesus diajarkan norma baru bahwa seseorang yang 

marah kepada saudaranya pun dilarang oleh Yesus. Yesus sama sekali melarang 

kemarahan yang mendendam, kemarahan yang tidak bisa dilupakan, tidak bisa 

didamaikan, dan kemarahan yang berusaha membalas dendam.  

 

Selanjutnya Yesus berbicara tentang dua peristiwa dimana kemarahan berubah 

menjadi kata-kata fitnah dan penghinaan. Para pemimpin Yahudi pun melarang 

kemarahan dan kata-kata seperti itu. Para guru Yahudi itu mengajarkan agar 

setiap orang Yahudi tidak melakukan “kata-kata keras” dan “dosa penghinaan”. 

Yesus pun mengatakan bahwa barangsiapa merusak nama dan reputasi 

saudaranya, ia patut mendapatkan hukuman yang terberat, yaitu hukuman api 

neraka. Yesus tidak suka kepada orang yang senang memfitnah, menuturkan 

cerita palsu serta mempergunjingkan orang lain. Orang yang selalu marah, 

berbicara sombong dan merusak nama baik orang lain, barangkali tidak pernah 

melakukan tindakan pembunuhan, tetapi orang yang demikian itu sebenarnya 

adalah pembunuh di dalam hatinya. 

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 

Yesus juga menghubungkan kesalahan seseorang dengan persembahan yang 

diberikannya. “...kita tidak akan mempunyai hubungan yang baik dan benar 

dengan Allah kalau kita tidak mempunyai hubungan yang baik dan benar 

dengan sesama kita.” Yesus menasihatkan agar setiap orang menyelesaikan 

persoalannya tepat pada waktunya dan secepat-cepatnya, sebelum persoalan itu 

bertambah banyak dan mendatangkan kesengsaraan yang lebih besar. Melalui 

cerita tentang dua orang yang sedang dalam perjalanan menuju Pengadilan 
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untuk menyelesaikan persoalan mereka, Yesus hendak memberikan nasihat agar 

mereka menyelesaikan perkara mereka itu sebelum mereka sampai di 

Pengadilan. Bila tidak diselesaikan maka salah satu dari mereka atau bahkan 

mereka berdua akan berhadapan dengan keputusan hukum dan akan mengalami 

persoalan yang lebih buruk lagi di kemudian hari. 

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Disisi lain Yesus pun berbicara tentang Hukum Taurat Jangan berzinah. Namun 

norma baru yang disampaikan Yesus bahwa bukan hanya tindakan terlarang, 

tetapi juga pikiran yang terlarang merupakan kesalahan yang besar di hadapan 

Allah. Orang yang dikutuk Yesus adalah orang yang dengan sengaja memakai 

matanya untuk membangkitkan nafsu-nafsu jahatnya. Bagi orang yang polos 

maka, semua hal itu nampak polos. Yesus pun mengajukan perintah yang besar 

dan tuntas. Yesus menekankan bahwa segala sesuatu yang menjadi penyebab 

atau pembujuk dosa harus sama sekali dibuang dari kehidupan anak-anakNya. 

Artinya kebiasaan yang mengakibatkan kejahatan, hubungan atau pergaulan 

yang bisa menyebabkan tindakan salah, atau kenikmatan yang membawa 

kepada kehancuran, semuanya itu harus secara tuntas dibuang dari hidup anak-

anak Tuhan. 

 

Perikop ini diakhiri dengan perintah yang mengatakan “bila ya hendaklah 

katakan ya, bila tidak hendaklah katakan tidak” dan tidak boleh lebih dari itu. 

Maknanya adalah setiap orang tidak usah lagi memerlukan sumpah atau janji 

untuk menopang atau menjamin kebenaran dari segala sesuatu yang 

diucapkannya. Jaminan dan saksinya haruslah terletak pada dirinya sendiri.  

 

Dari norma baru yang disampaikan Yesus maka jelaslah bahwa apabila 

seseorang merencanakan jahat bahkan menyimpan amarah dan dendam 

terhadap saudaranya saja adalah salah dan dosa. Seseorang yang memandang 

orang lain dan dalam hatinya memiliki keinginan yang tidak baik, maka itupun 

salah dihadapan Tuhan. 

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Mencermati norma baru yang dinasehatkan Tuhan Yesus kepada kita, maka 

tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari kita bahwa dalam hidup 

bersama dengan orang yang berbeda latarbelakang dan karakter sangat mudah 

timbul perpecahan. Perpecahan timbul karena pihak-pihak tersebut berusaha 

untuk menyamakan sesuatu yang memang sejatinya berbeda. Permusuhan 

terjadi karena kita tidak memiliki kerinduan untuk menyelesaikan masalah kita 
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dengan orang lain. Hal berikut adalah bahwa kita lebih sering memaksa orang 

lain untuk sama dengan kita. 

 

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita dengar banyak orang tua yang 

mengucapkan kata-kata yang tidak etis terhadap sesamanya. Anak-anak dengan 

mudah dan tidak merasa bersalah bila mengucapkan kata-kata kotor. Selain itu 

di dalam jemaat maupun masyarakat umumnya memiliki penyakit menyimpan 

dendam sulit memaafkan. Hubungan pernikahan menjadi hancur karena tidak 

saling meneguhkan tetapi malah saling mencari kesalahan atau membalas 

kesalahan dengan kesalahan dan berujung pada perceraian. Dalam keadaan yang 

mendesak orang mudah mengatakan “ya”pada dosa padahal seharusnya 

mengatakan “tidak” demi keselamatan dirinya. Alasan yang biasanya 

dikemukakan  adalah “berbohong demi kebaikan, menyogok demi cita-cita 

luhur, dsb.  

 

Di tengah situasi yang demikian maka  nilai kejujuran, persaudaraan, kesetiaan 

dan kemampuan untuk mengarus-utamakan pengampunan akan menjadikan 

hidup kita damai dan bernilai. Tuhan memberkati.    

 

Daftar Urutan Liturgi 

Ny Pembukaan  : KJ. 293:1-2  PKJ. 242:1-2 

Nats Pembimbing : Mazmur 100:1-5 

Ny Jemaat  : KJ. 434: 1,2,4  PKJ. 264: 1-3 

Berita Anugerah : Matius 5:9 

Ny Peneguhan  : KJ.424: 1-3  PKJ.198: 1-3 

Ny Respon  : KJ. 422: 1-2  PKJ. 165 :1-2 

Nats Persembahan : 1 Korintus 13:3 

Ny Persembahan : KJ. 289: 1 dst  PKJ. 145:1 dst 

Ny Penutup   : KJ. 406: 1-3   PKJ. 203:1,3,4. 

 

 

*** 

 

 

 

Rancangan Khotbah 20 Februari 2011 
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Minggu ketujuh sesudah Epifani 
Warna Hijau 
Bahan Bacaan: Kejadian 1:27, 2:18-25 

 
MEMBANGUN KESETARAAN 

 
Tujuan: 

1.  Jemaat menyadari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan 

2 . Jemaat memahami bahwa kesetaraan gender adalah syarat untuk    

     menghargaimartabat manusia seutuhnya. 

3. Jemaat berkomitmen untuk membangun kesetaraan gender dalam keluarga. 

 

PENJELASAN TEKS 
 
Jika kita memperhatikan kedua bagian pembacaan kita pada hari ini, yaitu 

Kejadian 1:27 dan Kejadian 2:18-25 ini, kita akan menemukan persamaan dan 

perbedaan isi kedua ayat-ayat tersebut. Kedua bagian ayat itu menceritakan 

tentang penciptaan manusia. Namun ada perbedaan yang bisa kita cermati. 

Untuk mencermati perbedaannya kita sebaiknya meneruskan pembacaan mulai  

dari Kej. 1:27 hingga pasal 2:25. Dalam Kejadian 1:27, manusia diciptakan oleh 

Tuhan pada hari keenam dan diciptakan sepasang, laki-laki dan perempuan. 

Dalam ayat selanjutnya, mulai pasal selanjutnya, yaitu pasal 2:5-25, manusia 

pertama yang diciptakan tidak disebut berjenis kelamin apa, tetapi hanya 

disebut manusia. Selain itu, manusia diciptakan lebih dahulu dari hewan. 

Hewan diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penolong bagi manusia, tetapi 

manusia itu tidak merasa bahwa hewan adalah penolong yang sepadan dengan 

dirinya. Selanjutnya Allah menciptakan manusia yang lain, yang ia buat dari 

tulang rusuk manusia sebelumnya. Akhirnya, manusia itu menemukan penolong 

yang sepadan dengan dia, yang dibentuk dari tulangnya sendiri. Setelah ini 

barulah ada penyebutan laki-laki dan perempuan. 

 

Beberapa perbedaan yang terdapat dalam Kisah penciptaan manusia dalam 

Kitab Kejadian ini, janganlah kita pakai untuk bahan perdebatan kisah manakah 

yang paling benar. Dalam membaca kisah penciptaan ini, kita harus sadar 

bahwa kemampuan manusia sangat terbatas oleh jarak dan waktu. Tentunya kita 

tidak akan berfikir bahwa penulis kisah ini melihat secara langsung pekerjaan 
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Allah ketika menciptakan dunia ini. Atau memikirkan bahwa Alkitab turun dari 

langit dengan tulisan-tulisan yang sudah lengkap sehingga semua yang ada 

dalam kisah penciptaan itu benar-benar terjadi secara objektif. Dalam membaca 

kisah penciptaan dalam Kitab Kejadian ini, kita harus menyadari 2 hal, yang 

pertama bahwa Kisah penciptaan adalah refleksi iman dari penulis kitab 

Kejadian/kelompok umat Israel pada zaman dahulu tentang Allah yang 

dipercayai telah menciptakan dunia dan segala isinya. Hal ini bukan berarti 

bahwa apa yang dituliskan Alkitab itu hanya dongeng dan tipuan belaka. 

Sebagai seorang beriman, kita sepenuhnya percaya bahwa Allahlah yang telah 

mengilhami penulis kisah itu untuk menyampaikan kehendak-Nya. Allah tidak 

menjadikan penulis sebagai robot yang hanya langsung menulis apa yang 

dikatakan oleh Tuhan, tetapi Ia menuntun pikiran dan hidup penulis untuk 

mampu menghayati kebesaran Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi 

dan isinya. Hal yang kedua yang harus kita pahami adalah bahwa penulis hidup 

dalam sebuah masyarakat yang tentunya punya bahasa dan budaya tertentu. 

Sebagai bagian dari masyarakat pada zamannya, untuk menyampaikan refleksi 

imannya, penulis menggunakan bahasa dan budaya yang bisa dimengerti oleh 

masyarakat zaman itu. Oleh karena itu, bahasa dan segala budaya yang dihayati 

oleh penulis kisah penciptaan ini harus kita pelajari agar kita benar-benar bisa 

memahami isinya. Tentu saja ini adalah hal yang sulit dan kelihatan mustahil 

karena kita hidup 3 millenium setelah kisah penciptaaan ini di tulis. Untung saja 

kita ditolong oleh ilmu-ilmu yang mempelajari kebudayaan dan produk-produk 

budaya zaman dahulu, seperti Arkheologi, Antropologi dan masih banyak ilmu 

yang lain. Salah satu sumbangan dari ilmu-imu itu adalah penemuan tulisan-

tulisan kuno dari Mesopotamia dan babilonia yang ditulis pada lempengan-

lempengan tanah liat yang dibakar. Dari tulisan-tulisan yang menggunakan 

huruf-huruf kuno ini kemudian bisa dipelajari tentang budaya-budaya yang 

dihayati oleh orang-orang pada zaman dahulu. Salah satu hasil penemuan itu 

membenarkan jika ada perbedaan pemikiran mengenai penciptaan manusia. 

Karena pada waktu itu ada beberapa cerita yang berkembang dan dianggap 

sebagai mitos kisah penciptaan. Perbedaaan-perbedaan dalam cerita itu 

kemudian dikumpulkan oleh penulis dan mempengaruhi penulisan Kisah 

Penciptaan versi umat Israel. Kebudayaan patriakal yang dianut oleh 

masyarakat zaman dahulu juga ikut menentukan cerita tentang kisah penciptaan 

manusia.  

 

Kedua ayat yang berbeda ini seringkali ditafsirkan secara berbeda, dengan 

kepentingan yang berbeda pula. Ada yang mengatakan bahwa karena Adam 

(Baca: laki-laki) diciptakan lebih dahulu maka Hawa (baca: perempuan) 
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mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Hawa hanya diciptakan untuk/demi 

menolong adam yang kesepian. Kisah penciptaan yang dipahami demikian ini 

seringkali dipakai untuk meresmikan pandangan bahwa martabat dan derajat 

laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Padahal, bila kita cermati, dalam kisah 

penciptaan yang walaupun dipengaruhi oleh budaya patriakal itu ada pesan-

pesan yang ingin disampaikan tentang kesetaraan pria dan wanita. Manusia 

pertama yang diciptakan tidak disebut berjenis kelamin apa, tetapi hanya 

disebut manusia. Setelah Allah menciptakan manusia yang lain, yang diciptakan 

untuk menolong itu barulah ada penyebutan laki-laki dan perempuan. Sejatinya 

Hawa  diciptakan bukan untuk menolong adam yang kesepian, tetapi manusia 

diciptakan Allah untuk saling menolong dan melayani Allah. Dalam Kej 1:27, 

kita juga melihat bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, keduanya 

diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Artinya, keduanya memiliki martabat 

yang sama di hadapan Penciptanya.  

 

KONTEKS MASA KINI 

 
1. Perempuan masih sering dianggap lebih rendah martabatnya 

dibanding laki-laki 

2. Budaya-budaya di Indonesia masih sering melanggengkan perendahan 

martabat kaum perempuan. Sebagai contoh, konsep wanita/istri 

sebagai “kanca wingking”berakibat dalam pembagian tugas dan hak 

yang kurang adil terhadap kaum wanita. Tugas-tugas kaum 

perempuan adalah di dapur, mengurus anak dan beranak. Ia tidak 

memiliki hak untuk “bersuara” dan berprakarsa. 

3. Perkembangan Feminisme masih sering dianggap sebagai 

pemberontakan perempuan terhadap norma adat, budaya dan agama. 

Perempuan-perempuan yang ikut membantu ekonomi keluarga dengan 

bekerja di luar rumah mempunyai tugas dobel dan sering tidak ada 

pembagian tugas yang adil dengan suami. Pembagian kerja dalam 

rumah tangga tidak didasarkan atas prinsip kesetaraan dan saling 

menolong tetapi lebih kepada “keharusan, mana yang sopan dan tidak. 

Kaum laki-laki yang membantu istrinya mengurus rumah dianggap 

sebagai suami yang lemah dan bukan yang bijak. 
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SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 

 
Pendahuluan 

Mulailah khotbah anda dengan cerita-cerita atau contoh kasus ketidaksetaraan 

antara pria dan wanita dalam rumahtangga. Tegaskan bahwa ketidaksetaraan itu 

membawa pada perendahan martabat kaum perempuan. Jelaskan bahwa hal 

seperti itu bisa dipengaruhi oleh faktor budaya maupun teologis yang 

menomorsatukan kaum klaki-laki di atas kaum perempuan. 

 

Isi 
Berikan uraian/penjelasan teks bagaimana Kisah Penciptaan Manusia sering 

ditafsiran secara dangkal. Dan berikan penjelasan bahwa Kisah penciptaan 

Manusia itu memiliki pesan yang mendalam tentang kesetaraan antara Pria dan 

Wanita. Sampaikan kepada jemaat bahwa pemahaman akan kesetaraan antara 

pria dan wanita bila dihayati dan diberlakukan dalam keluarga akan membantu 

seorang manusia merasa dihargai sebagai manusia yang bermartabat di hadapan 

Tuhan. Berikan contoh-contoh pembagian tugas keluarga yang adil. 

 

Penutup 
Sebagai penutup, ajaklah jemaat untuk berkomitmen membangun kesetaraan 

antara pria dan wanita dalam keluarga. Contohnya, saling menghormati, 

Pembagian tugas rumah tangga yang adil. Memberikan kesempatan yang sama 

antara istri/anak perempuan dengan suami/anak laki-laki dalam hal bersuara dan 

berprakarsa. Keluarga yang menghargai kesetaraan gender antar anggotanya 

akan memungkinkan masing-masing saling menghormati martabat dan saling 

berbagi tugas, kesulitan maupun kebahagiaan.  

 

Usulan Ayat-ayat: 

Nats Pembimbing : Kolose 3:18-21 

Berita Anugerah : Galatia 3:26-29 

Nats Persembahan : Amsal 11:25-26 
 

UsulanLagu-Lagu 

KJ. 15:1-2 

KJ. 454:1-2 

KJ. 402:1-2 

KJ. 318:1-2 

KJ. 450:1 dst 

KJ. 249:1-2 
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Contoh Khotbah Lengkap 
Tanggal, 20 Pebruari 2011 
 

MEMBANGUN KESETARAAN 
 

Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,  
Pernahkan anda sekalian melihat sebuah iklan di Televisi yang mengunggulkan 

kerja keras seorang ibu rumah tangga dalam mengerjakan pekerjaan rumah 

tangga, mulai dari memasak, mengurus anak, menyapu, mencuci, mengepel 

hingga mengangkat barang-barang yang sangat berat sendirian. Yang hebatnya 

lagi bahwa suaminya memuji kehebatan istrinya itu, sementara ia hanya baca 

Koran dan minum kopi. 

 

Dari sejak kecil, banyak orang tua mengajarkan dan meneladankan pembagian 

tugas antara pria dan wanita. Tugas mengurus semua pekerjaan rumah dan anak 

adalah tugas perempuan, sedangkan laki-laki tugasnya mencari uang dengan 

bekerja di luar rumah. Apabila seorang wanita bekerja, maka ia mempunyai 

tugas ganda: mencari uang dan juga mengurus rumah. Pekerjaan rumah tangga 

sering dianggap rendah dan memalukan bila dikerjakan oleh kaum pria. 

 

Suami dan istri menikah bukan agar nanti ada yang memasak untuknya, ada 

yang mencuci bajunya, agar ada yang melayani setiap keperluannya. Suami dan 

istri menikah sejatinya untuk saling berbagi suka dan duka, baik tugas dan juga 

pekerjaan dalam penghormatan yang penuh akan martabat yang setara di 

hadapan Tuhan. Sayangnya kesetaraan gender antara pria dan wanita dalam 

keluarga masih kurang dibangun. Dalam masyarakat kita, masih banyak contoh-

contoh kebijakan atau aturan keluarga yang merendahkan martabat kaum 

perempuan. Kaum perempuan masih sering dianggap sebagai : sekedar pelayan 

kaum laki-laki. Ia harus melayani kaum laki-laki dan tidak pernah dilayani. 

Berikut ini ada sebuah contoh kasus untuk menjelaskannya: 

Seorang ibu pernah berkata bahwa setiap kali ia harus mengerjakan banyak 

sekali tugas rumah tangga dan mengurus 5 anaknya sendirian. Suatu kali, ia 

sangat lelah dan tertidur sampai suaminya pulang ke rumah. Suaminya marah 

karena istrinya malas dan tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai seorang 

istri. Ia marah karena istrinya tidak menyiapkan baju ganti untuknya, 

menghangatkan air untuk ia mandi dan tidak menyediakan teh hangat untuknya 

sore itu. Ia tidak menyadari bahwa pekerjaan rumah yang dikerjakan istrinya 
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sangat banyak hingga istrinya kelelahan. Pekerjaan-pekerjaan kecil yang 

seharusnya ia bisa lakukanpun menurutnya harus dilakukan oleh istrinya 

sebagai wujud penghormatan kepada suaminya. Cerita-cerita seperti ini masih 

banyak dan akan mudah kita temui dalam masyarakat kita yang seringkali 

masih kurang menghormati martabat kaum perempuan. 

 

Saudaraku,…. 

Kisah penciptaan manusia, di mana Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam 

seringkali ditafsirkan secara dangkal, Hawa yang diciptakan setelah Adam 

dipahami mempunyai kedudukan yang lebih rendah atau hanya dipahami bahwa 

Hawa diciptakan demi menolong adam yang kesepian, jadi tugas wanita adalah 

melayani kaum laki-laki. Kejadian 1:27 dengan jelas mengatakan bahwa laki-

laki dan perempuan diciptakan Allah seturut dengan gambar dan rupa Allah, 

keduanya mempunyai martabat yang sama di hadapan Allah. Dalam ayat 

selanjutnya, mulai pasal selanjutnya, yaitu pasal 2:5-25, manusia pertama yang 

diciptakan tidak disebut berjenis kelamin apa, tetapi hanya disebut manusia. 

Selanjutnya, Tuhan menciptakan hewan dan membawa kepada manusia itu. 

Tetapi manusia itu tidak menemukan penolong yang sepadan dengannya. 

Selanjutnya Allah menciptakan manusia yang lain, yang Dia buat dari tulang 

rusuk manusia sebelumnya. Akhirnya, manusia itu menemukan penolong yang 

sepadan dengan dia, yang dibentuk dari tulangnya sendiri. Setelah ini barulah 

ada penyebutan laki-laki dan perempuan. Dari sini kita dapat melihat bahwa 

Allah adalah penolong di atas manusia. hewan adalah penolong dibawah 

manusia. dan perempuan adalah penolong yang sepadan. Jadi laki-laki dan 

perempuan hakikatnya diciptakan untuk saling tolong-menolong dalam 

penghormatan yang penuh akan martabat masing-masing. Tidak ada salah satu 

pihak yang harus melayani pihak lain, tetapi keduanya harus saling menolong 

dalam kekurangan dan kelebihan masing-masing. Begitu juga dalam pembagian 

tugas dalam keluarga, semuanya harus didasarkan pada prinsip keadilan dan 

kesetaraan. Sehingga pria dan wanita dapat saling berbagi suka maupun duka. 

 

Bagaimana dalam keluarga kita selama ini, apakah masih ada indikasi 

ketidaksetaraan antara pria dan wanita? Antara suami dan istri, anak perempuan 

dan laki-laki? Mari kita keluarga-keluarga kristen menjadi pelopor dalam 

masyarakat untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan bermartabat. 

Mungkin di sana-sini masih ada kekurangan, tetapi Tuhan akan selalu 

menguatkan kita. Selamat membangun kesetaraan, Tuhan memberkati. 

 

*** 
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Rancangan  Kotbah 27 Februari 2011 

Minggu kedelapan sesudah Epifani 
Warna Hijau 
Bacaan: Matius 6: 25-34 

 

BERBAGI DAN BERMARTABAT 
 
Tujuan: 

Agar jemaat memiliki rasa cukup untuk berbagi kepada sesama tanpa kuatir 

dan cemas 

 

PENJELASAN TEKS 
 
Dalam mempelajari perikop ini, kita mulai dengan mempelajari terlebih dahulu 

apa yang Yesus larang dan apa yang Yesus kehendaki. Dalam bagian ini Yesus 

dengan tegas melarang kita kuatir. Yesus bukannya membela sikap hidup yang 

malas, boros, sembrono, tanpa pikir dan kurang perhitungan; Yesus melarang 

sikap hidup tidak hati-hati dan penuh ketakutan, kecemasan dan kekuatiran, 

yang menyingkirkan semua kesukacitaan hidup. 

 

Perikop yang terdiri dari sepuluh ayat ini mengemukakan tujuh macam alasan 

dan argumen untuk melawan dan menyingkirkan kekuatiran: 

1. Ayat 25, Yesus menunjukkan bahwa Allah yang memberi kita hidup, bila Ia 

yang memberi kita hidup maka Ia pun akan memberikan hal-hal lain yang 

nilainya lebih rendah dibanding hidup itu. Kalau Ia pemberi hidup, maka kita 

percaya bahwa Ia pun akan memberikan makanan untuk mempertahankan 

hidup itu. Kalau Ia memberikan tubuh kepada kita, maka kita dapat percaya 

bahwa Ia pun akan memberikan pakaian untuk menutup tubuh kita. Jadi 

kalau Allah memberi kita hidup, maka kita dapat percaya bahwa Ia pun tidak 

akan melupakan hal-hal lain yang diperlukan untuk menunjang hidup 

tersebut. 

2. Ayat 26, Yesus berbicara tentang burung. Burung-burung itu tidak pernah 

kuatir dalam hidupnya, tidak pernah berusaha menimbun barang-barang 

untuk masa depan yang belum jelas dan tidak nampak; meskipun demikian 

hidupnya berjalan terus. Pesan yang hendak disampaikan Yesus adalah 

bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai kekuatiran. Dalam kehidupan 
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burung-burung itu sama sekali tidak ada ketegangan akan masa depan yang 

belum nampak seperti yang ada pada manusia. Mereka juga tidak berusaha 

untuk mengamankan diri dengan cara menumpuk harta benda kekayaan 

untuk persediaan masa depan seperti manusia. 

3. Ayat 27, Yesus membuktikan bahwa di dalam keadaan yang bagaimanapun 

kekuatiran itu tidak ada gunanya. 

4. Ayat 28-30, Yesus berbicara tentang bunga. Bunga bakung di ladang adalah 

bunga yang indah warna-warninya. Di daerah Palestina bunga bakung itu 

hanya bisa bertahan satu hari saja. Namun demikian bunga ini menunjukkan 

keindahan yang melebihi keindahan busana para raja. Kalau bunga tersebut 

mati maka tidak ada gunanya lagi kecuali untuk dibakar. Kalau Allah 

memberikan keindahan kepada bunga yang hidupnya pendek, betapa lebih 

besar keindahan yang Ia berikan kepada manusia. Kemurahan Allah yang 

begitu limpah diberikan kepada bunga yang hanya hidup sehari itu 

hendaknya tidak boleh dilupakan oleh manusia ciptaan tertinggi Allah. 

5. Argumen yang sangat mendasar untuk melawan kekuatiran. Yesus 

mengatakan bahwa kekuatiran hanya ada pada orang yang belum mengenal 

Allah. Kekuatiran pada dasarnya adalah ketidakpercayaan pada Allah. 

Ketidakpercayaan seperti ini hanya bisa difahami pada orang-orang yang 

belum mengenal Allah saja. 

6. Yesus menemukan dua cara untuk mengusir kekuatiran. Pertama, ialah 

mencari dan memusatkan seluruh perhatian pada Kerajaan Allah. Cara untuk 

mengalahkan kekuatiran adalah dengan menerima kehendak Allah serta 

memusatkan perhatian kita untuk melakukan kehendak Allah. Kedua, dalam 

hidup ini disadari bahwa kasih yang besar dapat mengalahkan segala hal 

yang lain. Berdasarkan itulah maka Yesus sangat yakin, bahwa kekuatiran 

dapat disirnakan apabila Allah menjadi kekuatan yang menguasai seluruh 

hidup kita. 

7. Ayat 34, Akhirnya Yesus mengatakan kekuatiran itu dapat dikalahkan kalau 

kita dapat memberlakukan gaya hidup yang baik dari hari ke hari. Yesus 

menasehatkan agar manusia menangani tuntutan dan persoalan tiap hari 

sebagaimana adanya saja, tanpa mengkuatirkan masa depan yang belum 

jelas dan hal-hal lain yang mungkin tidak pernah akan terjadi. 

 

KONTEKS MASA KINI 
 

1. Tuntutan untuk terus mengikuti perkembangan zaman (globalisasi) 

mendorong orang untuk meraih apa yang diinginkan atau yang dicita-
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citakan. Ketika yang diinginkan atau yang dicita-citakan tidak berhasil maka 

orang menjadi pesimis dan tumbuh benih kekuatiran dalam dirinya. 

2. Berbagai kebutuhan hidup masyarakat mendesak orang untuk cenderung 

mementingkan dirinya sendiri dalam rangka segera mencapai apa yang 

diimpikannya secara pribadi. Hal yang demikian bisa membuat orang untuk 

fokus hanya pada dirinya dan tidak terbuka ruang dalam hatinya untuk 

menanamkan nilai-nilai berbagi pada sesama. “ketika aku berbagi, aku 

menjadi kuatir apakah bisa memenuhi kebutuhanku atau malah rugi.” 

3. Tuntutan biaya studi yang besar membuat para orang tua mengalami 

pergumulan dalam rumah tangga sehingga mencari penghasilan tambahan 

dengan cara yang kurang baik dan benar.  

4. Di beberapa tempat terjadi rasa kurang aman dan nyaman dalam beraktifitas 

karena banyak isu penculikan, pencurian dan pembegalan oleh pihak-pihak 

tertentu.  

5. Musim hujan yang panjang di tahun 2010 yang lalu, membuat sebagian 

besar petani merasa kuatir bila akan terjadi musim panas yang panjang di 

tahun ini yang berakibat persediaan bahan makanan habis karena tidak bisa 

menanami lahannya. 

 

USULAN RANCANGAN KHOTBAH 
 

Pendahuluan 

Khotbah diawali dengan pernyataan “rasa kuatir merupakan salah satu 

penyebab orang menjadi kurang bersyukur dan tidak mau peduli pada orang 

lain”. Rasa kuatir yang mendominasi hidup atau diri seseorang membuat orang 

tersebut memfokuskan perhatiannya pada diri sendiri karena didorong 

kekuatirannya itu. Lalu Pengkhotbah masuk pada Penjelasan teks. 

 

Lanjutkan kotbah saudara dengan menjelaskan sikap Yesus terhadap kekuatiran 

dan apa yang harus dilakukan dalam mengganti kekuatiran dengan optimisme 

bahwa Allah senantiasa memelihara kehidupan. 

 

ISI 

Pengkhotbah mengutip atau mengambil beberapa penjelasan teks di atas atau 

menemukan uraian-uraian menarik dari referensi lain. Misalnya menjelaskan 

bahwa:  

1. Yesus dengan tegas melarang kita kuatir.  
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2. Yesus melarang sikap hidup tidak hati-hati dan penuh ketakutan, 

kecemasan dan kekuatiran, yang menyingkirkan semua kesukacitaan 

hidup.  

3. Yesus menunjukkan bahwa Allah yang memberi kita hidup, bila Ia yang 

memberi kita hidup maka Ia pun akan memberikan hal-hal lain yang 

nilainya lebih rendah dibanding hidup itu. Kalau Ia pemberi hidup, maka 

kita percaya bahwa Ia pun akan memberikan makanan untuk 

mempertahankan hidup itu. Kalau Ia memberikan tubuh kepada kita, maka 

kita dapat percaya bahwa Ia pun akan memberikan pakaian untuk menutup 

tubuh kita. 

4. Yesus berbicara tentang burung. Pokok yang hendak dikatakan Yesus 

adalah bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai kekuatiran. Bagi 

Yesus dalam keadaan yang bagaimanapun kekuatiran itu tidak ada 

gunanya. 

5. Di daerah Palestina bunga bakung itu hanya bisa bertahan satu hari saja. 

Kalau Allah memberikan keindahan kepada bunga yang hidupnya pendek, 

betapa lebih besar keindahan yang Ia berikan kepada manusia. Kekuatiran 

pada dasarnya adalah ketidakpercayaan pada Allah.  

6. Ada dua cara untuk mengatasi kekuatiran:  

 Pertama, ialah mencari dan memusatkan seluruh perhatian pada 

Kerajaan Allah. Cara untuk mengalahkan kekuatiran adalah dengan 

menerima kehendak Allah serta memusatkan perhatian kita untuk 

melakukan kehendak Allah. 

  Kedua, dalam hidup ini disadari bahwa kasih yang besar dapat 

mengalahkan segala hal yang lain. 

 

Relevansikan khotbah saudara dengan konteks masa kini.  

 
Penutup 

Pengkhotbah mendorong jemaat agar saling menyemangati satu dengan yang 

lain untuk memperlihatkan cinta kasihnya kepada Tuhan dengan tidak kuatir 

dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan pemberi hidup dan berkat yang lain.  

 

Pengkhotbah memberikan apresiasi kepada jemaat bahwa meskipun 

pergumulan dan masalah selalu datang menerpa tapi jemaat masih memiliki 

kesadaran untuk mau berbagi dengan sesama sebagai bukti bahwa kalau dia 

berbagi berarti dia tidak kuatir akan keadaan diri dan masa depannya...berbagi 

adalah salah satu bentuk ekspresi sukacita seseorang. 
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*** 

 
Contoh Khotbah Lengkap 
Tanggal,  27 Pebruari 2011 
 

BERBAGI DAN BERMARTABAT 
 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

“Salah satu penyebab orang menjadi kurang bersyukur dan tidak mau 

peduli pada orang lain disebabkan rasa kuatir”. Rasa kuatir yang 

mendalam akan sesuatu membuat orang tersebut cenderung fokus hanya 

pada masalahnya dan tertutup kemungkinan untuk memperlihatkan 

pedulinya pada orang-orang sekitarnya. 

 

Pada hari ini kita akan melihat bagaimana sikap Yesus terhadap Hal 
Kekuatiran dan selanjutnya kita akan melihat apa yang harus dilakukan 

dalam rangka menggantikan rasa kekuatiran dengan optimism dalam 

menjalani kehidupan. 

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Dalam bagian bacaan firman Tuhan ini Yesus dengan tegas melarang kita 

untuk tidak kuatir. Artinya bahwa Yesus bukannya membela sikap hidup 

yang malas, boros, sembrono, tanpa pikir dan yang kurang perhitungan 

melainkan Yesus melarang sikap hidup tidak hati-hati dan penuh 

ketakutan, kecemasan dan kekuatiran, yang menyingkirkan semua 

kesukacitaan hidup. Kesukacitaan hidup akan dialami apabila orang 

tersebut mampu menyingkirkan rasa takut, cemas dan kekuatiran 

hidupnya. 

 

Yesus meyakinkan umatNya dengan menunjukkan bahwa Allah Bapa 

adalah Pemberi kehidupan kita. Apabila IA yang memberi kita hidup 

maka IA pun akan memberikan hal-hal lain yang nilainya lebih rendah 

dibanding hidup itu. Kalau IA pemberi hidup, maka kita percaya bahwa 

IA pun akan memberikan makanan untuk mempertahankan hidup 
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pemberianNya itu. Kalau IA memberikan tubuh kepada kita, maka kita 

dapat percaya bahwa IA pun akan memberikan pakaian untuk menutup 

tubuh kita. Jadi kalau Allah memberi kita hidup, maka kita dapat percaya 

bahwa IA pun tidak akan melupakan hal-hal lain yang diperlukan untuk 

menunjang hidup tersebut. 

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Yesus memberikan gambaran kepada kita dengan mengambil beberapa 

contoh. Dalam hal ini Yesus berbicara tentang burung. Burung-burung 

tidak pernah kuatir dalam hidupnya, tidak pernah berusaha menimbun 

barang-barang untuk masa depan yang belum jelas dan tidak nampak. 

Meskipun demikian hidupnya berjalan terus.  

Inti atau pokok yang hendak Yesus katakan adalah bahwa mereka 

(burung-burung) itu sama sekali tidak mempunyai kekuatiran. Dalam 

kehidupan burung-burung itu sama sekali tidak ada ketegangan akan 

masa depan yang belum nampak seperti yang ada pada manusia. Mereka 

juga tidak berusaha untuk mengamankan diri dengan cara menumpuk 

harta benda kekayaan untuk persediaan masa depan seperti manusia. 

Oleh karena itu bagi Yesus dalam keadaan yang bagaimanapun 

kekuatiran itu tidak ada gunanya. 

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Selain berbicara tentang kebutuhan mendasar yakni makanan, Yesus pun 

mengangkat hal mendasar lain yakni tentang pakaian. Yesus berbicara 

tentang bunga bakung di ladang yang indah warna-warninya. Di daerah 

Palestina bunga bakung itu hanya bisa bertahan satu hari saja. Namun 

bunga ini menunjukkan keindahan yang melebihi keindahan busana para 

raja. Kalau bunga tersebut mati maka tidak ada gunanya lagi kecuali 

untuk dibakar. Kalau Allah memberikan keindahan kepada bunga yang 

hidupnya pendek, betapa lebih besar keindahan yang IA berikan kepada 

manusia. Kemurahan Allah yang begitu limpah diberikan kepada bunga 

yang hanya hidup sehari itu hendaknya tidak boleh dilupakan oleh 

manusia yang adalah mahkota ciptaan Allah. 

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 
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Melihat realita kehidupan manusia yang demikian tentang hal kekuatiran 

maka Yesus menyampaikan dua cara untuk menggantikan kekuatiran 

dengan sikap optimis.  

Pertama, ialah mencari dan memusatkan seluruh perhatian pada 

Kerajaan Allah. Cara untuk mengalahkan kekuatiran adalah dengan 

menerima kehendak Allah serta memusatkan perhatian kita untuk 

melakukan kehendak Allah.  

Kedua, dalam hidup ini disadari bahwa kasih yang besar dapat 

mengalahkan segala hal yang lain.  

Berdasarkan itulah maka Yesus sangat yakin, bahwa kekuatiran dapat 

disirnakan apabila Allah menjadi kekuatan yang menguasai seluruh 

hidup kita dan kita menjadi pribadi yang memiliki kasih yang besar 

dalam hidup. 

 

Yesus mengatakan kekuatiran itu dapat dikalahkan kalau kita dapat 

memberlakukan gaya hidup yang baik dari hari ke hari. Yesus 

menasihatkan agar manusia menangani tuntutan dan persoalan tiap hari 

sebagaimana adanya saja, tanpa mengkuatirkan masa depan yang belum 

jelas dan hal-hal lain yang mungkin tidak pernah akan terjadi. 

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Zaman yang berkembang dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat 

sebagai dampak globalisasi, mendorong orang untuk meraih apa yang 

diinginkan atau yang diharuskan untuk dimilikinya. Namun ketika yang 

diinginkan atau yang dicita-citakan tidak berhasil, maka orang menjadi 

pesimis dan tumbuh benih kekuatiran dalam dirinya.  

Kebutuhan hidup yang semakin banyak mendorong orang cenderung 

mementingkan dirinya sendiri dalam rangka mencapai apa yang 

diimpikannya secara pribadi. Hal yang demikian bisa membuat orang 

berfokus hanya pada dirinya dengan pemikiran “ketika aku berbagi, aku 

menjadi lebih sulit memenuhi kebutuhanku atau malah rugi”dengan 

demikian orang menjadi tertutup hatinya untuk berbagi.  

 

Selain itu tuntutan biaya studi anak yang besar membuat para orang tua 

mengalami pergumulan dalam rumah tangga sehingga kadangkala 

mencari penghasilan tambahan dengan cara yang tidak benar.  Di 
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beberapa tempat banyak orang merasa kurang aman dan nyaman dalam 

beraktifitas akibat banyak penculikan, pencurian dan pembegalan oleh 

pihak-pihak tertentu. Hal ini membuat orang menjadi cemas dan kuatir 

akan dirinya dan keluarganya. Musim hujan yang panjang di tahun 2010 

yang lalu, membuat sebagian besar petani merasa kuatir kalau-kalau akan 

terjadi musim panas yang panjang di tahun ini yang berakibat persediaan 

bahan makanan habis karena tidak bisa menanam atau mengolah sawah 

atau lahannya. Atau karena cuaca ekstrim (cuaca yang cepat berubah) 

membuat petani menjadi ragu untuk menanam. 

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 

Sebagai umat yang beriman kepada Tuhan, marilah kita saling 

menguatkan dan saling meyakinkan satu sama lain dengan demikian 

cinta kasih Tuhan dapat kita rasakan, dengan keyakinan bahwa Tuhan 

pemberi hidup akan selalu memberikan berkat dan memelihara 

kehidupan kita. Keyakinan bahwa Tuhan sumber kehidupan yang akan 

senantiasa memberkati kita, kiranya mendorong kita untuk saling berbagi 

dengan sesama.  

Tuhan memberkati. Amin. 

 

Daftar Urutan Liturgi 

Ny Pembukaan :  KJ. 3 :1-2  PKJ. 216 :1-3 

Nats Pembimbing :  Mazmur 134:1-3 

Ny Jemaat  :  KJ. 352 :1-2  PKJ. 221 :1-2 

Berita Anugerah :  1 Petrus 4:7-11 

Ny Peneguhan  :  KJ. 408 :1-2  PKJ. 258 :1-2 

Ny Respon  :  KJ. 402 :1-3  PKJ. 190 :1-2 

Nats Persembahan :  2 Korintus 8:4-5 

Ny Persembahan :  KJ. 393 :1 dst  PKJ. 146 :1 dst 

Ny Penutup  :  KJ. 440 :1-2  PKJ. 241:1-3 

 

 

*** 
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Rancangan Kotbah, 6 Maret 2011 

Minggu Transfigurasi 
Warna Putih 
Bacaan: Mazmur 2:1-12 

 

“RELA MENDERITA” 
 
Tujuan: 

1. Agar jemaat tahan menderita dalam menghadapi pergumulan hidup 

yang semakin berat ini. 

2. Jemaat meneladani pengorbanan Tuhan Yesus yang tahan menderita 

bagi umat manusia 

 

PENJELASAN TEKS 
 
Mazmur 2 ini merupakan nyanyian mazmur yang berhubungan dengan 

kehidupan raja-raja Israel dalam melawan raja-raja kafir/raja-raja dunia dan 

menegaskan kuasa dan wewenangnya sebagai raja yang diurapi dan diangkat 

sebagai anak Allah (pasal 2:7).  Nyanyian ini juga termasuk jenis mazmur raja 

yang dinyanyikan apabila ada pergantian tahta raja. 

 

Dalam mazmur ini terbagi menjadi empat bait dan setiap bait terdiri dari tiga 

ayat yaitu: ayat 1-3, menggambarkan tentang kesepakatan bangsa-bangsa dan 

raja-raja dunia melawan Tuhan dan yang diurapiNya; ayat 4-6, merupakan 

pernyataan tentang reaksi Tuhan atas kesepakatan tersebut. Ayat 7-9, 

merupakan pernyataan raja tentang kekuasaan yang diberikan Tuhan kepadanya 

dan ayat 10-12, merupakan peringatan raja kepada raja/pemimpin dunia untuk 

bertindak bijaksana dan beribadah kepada Tuhan agar terhindar dari murka 

Tuhan.  

 

Ayat 1-3 ini diawali dengan suatu pernyataan kehendak sang raja melihat 

kegaduhan bangsa-bangsa tetangga yang berada di bawah taklukannya. Para 

raja bangkit berkumpul dan mengadakan satu kesepakatan untuk membebaskan 
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diri dari kungkungan hidup sebagai orang yang dibelenggu. Tindakan yang 

demikian ini menurut (Daud) raja Isreal merupakan suatu tindakan yang sia-sia 

dan pasti akan gagal karena tindakan ini melawan Tuhan dan yang diurapiNya. 

Raja Israel adalah raja yang diurapi Tuhan. Karena dengan pengurapan raja ini 

memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Tuhan (1 Samuel 26:9). Hal 

ini terlihat dalam 1 Samuel 16:13 bahwa Daud, sesudah pengurapan oleh 

Samuel dikuasai oleh Roh Tuhan. Walaupun ayat-ayat ini menimbulkan 

pertanyaan, namun sejarah membuktikan bahwa hanya dibawah pemerintahan 

Daud dan Salomo, Israel tampil sebagai suatu kerajaan dengan menundukkan 

banyak kerajaan disekitarnya. Umat Israel memandang rajanya sebagai  

“putera/Anak Allah” karena raja adalah raja yang dilantik oleh Allah sehingga 

sebagai “putera/Anak Allah” (bandingkan 2 Samuel 7:14). Seorang raja yang 

menduduki takhta kerajaan karena kehendak Tuhan di dunia maka kekuasaan 

Tuhan berlaku atas bangsa-bangsa dan raja dunia yang diberikan kepadanya. 

Oleh karena itu ayat-ayat ini bersifat pernyataan Iman; suatu pernyataan Iman 

yang diucapkan oleh setiap raja Israel pada pemahkotaanya/penobatannya. 

 

Ayat 4-6, merupakan permufakatan/kesepakatan raja-raja dunia melawan “yang 

diurapi Tuhan” adalah suatu tindakan melawan Tuhan sendiri sehingga Tuhan 

Sang Raja Agung, yang memperhatikan pemberontakan raja-raja dunia ini;  

menertawakan mereka (bandingkan Mazmur 37:13). Bahkan Allah bukan saja 

menertawakan mereka tetapi akan menyatakan kekuasanNya (ayat 5), dengan 

memberitahukan kepada mereka siapakah raja Israel  itu (ayat 6). Bahwa bukan 

manusia yang melantik raja Israel itu, tetapi Tuhan sendiri dan bukan di 

sembarang tempat tetapi “di Sion, gunungKu yang Kudus”, yaitu kota yang 

direbut oleh Daud dan merupakan tempat Bait Allah disana.(bandingkan Mikha 

3:12). Artinya bahwa di Sion-lah tempat kota kediaman Allah. 

 

Ayat 7-9 ini sebagai suatu keputusan Tuhan yang ditegaskan oleh Tuhan dalam 

penobatan seorang raja Israel bahwa : “PuteraKu/AnakKulah, engkau pada hari 

ini Aku telah memperanakkan engkau”, artinya bahwa Raja adalah Putera 

Tuhan dan Tuhan adalah Bapanya, (bandingkan 2 Samuel 7:14), sehingga Raja 

memiliki hak dan kewajiban istimewa sebagai suatu perjanjian. Oleh karena itu 

perjanjian ini sebagai hubungan Bapa dan anak dimana dari pihak Tuhan ada 

janji dan kesetiaan, sedangkan dari raja ada hak  yang diberikan dan kewajiban 

yang dituntut sehingga raja dapat memohon dari Tuhan segala sesuatu untuk 

menaklukkan segala kekuatan dan kuasa raja-raja dunia. 
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Ayat 10-12 ini merupakan suatu penyataan bahwa setelah raja menjelaskan 

siapakah dia yang sebenarnya dalam hubungannya dengan Tuhan, maka dia 

memberikan suatu peringatan dan ajakan kepada raja-raja dunia untuk bertindak 

bijaksana, artinya membiarkan dirinya ditegur dan diajar supaya mereka 

“mengabdi” (mengakui Tuhan sebagai Allah) kepada Tuhan dengan takut dan 

sungguh-sungguh. Dan juga kepada seluruh bumi diserukan untuk mengabdi 

kepada Tuhan “dengan sukacita” artinya juga mengakui dan menyadari akan 

keagungan Tuhan. Raja-raja dunia diajak untuk mengabdi kepada Tuhan dengan 

menghentikan segala usaha dan rencana untuk melawan Tuhan, supaya mereka 

tidak binasa oleh murka Tuhan. Kemerdekaan atau kebebasan yang mau 

diperoleh bukanlah terletak pada pemberontakan melawan Tuhan, tetapi dalam 

mencari perlindungan kepadaNya; berbahagialah semua orang yang berlindung 

kepadaNya. 

 

Dengan demikian pengalaman dan pergumulan para raja dalam menghadapi 

sikap dan tindakan raja-raja dunia ini yang ditetapkan oleh Allah merupakan 

suatu pengalaman bagi kita saat ini dalam menghadapi pergumulan hidup yang 

nyata saat ini. 

 

Jikalau nyanyian raja ini dihubungkan dengan Perjanjian Baru, merupakan suatu 

gambaran akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri sebagai “putera 

Allah” yang terpenuhi secara sempurna di dalam Diri Tuhan Yesus Kristus. 

Yesus dari Nazaret diberi kekuasaan untuk menduduki takhta kerajaan Daud, 

bapak leluhurNya. Dia disebut sebagai “putera Allah yang Mahatinggi”(Lukas 

1:32). Melalui penderitaan yang dihadapi sampai kebangkitanNya, Allah 

bersabda kepadaNya: “PuteraKu/AnakKu Engkau! Aku telah memperanakan 

Engkau pada hari ini!” (KPR 13:33). 

 

Oleh karena itu seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah 

menyatakan kehendakNya didalam Yesus melalui penderitaanNya untuk 

menebus dosa manusia. 

 

KONTEKS MASA KINI 
 

1. Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan hadir ditengah-tengah kehidupan 

yang penuh pergumulan. Banyak orang yang merasa semakin sulit untuk 

hidup sejahtera. Kebutuhan semakin meningkat dalam kehidupan sehari-

hari, tetapi pendapatan tetap, tidak bertambah. Sementara itu semakin sulit 

untuk mendapatkan pekerjaan. 



Sumber Air Hidup GKSBS 

83 
 

2. Situasi dan kondisi yang demikian ini menjadi pergumulan dan senantiasa 

ada di dalam kehidupan setiap manusia. Tetapi kenyataannya pergumulan 

yang menjadi penderitaan hidup ini dapat dilalui sampai saat ini. Ini 

menandakan bahwa belas kasih Allah senantiasa hadir ditengah-tengah 

kehidupan jemaat yang menderita ini.  

3. Demikian juga Dalam minggu-minggu sengsara ini jemaat perlu menyadari 

dan merenungkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sebagai 

Anak Allah dalam rangka karya penyelamatan dunia. 

4. Apresiasi bagi jemaat yang selama ini dengan setia dan tetap bertahan  

dalam menghadapi berbagai macam penderitaan namun tidak 

menyebabkan goncangan iman apalagi melarikan diri dari pengharapan 

kepada Allah dan senantiasa tetap berlindung kepadaNya. 

 

SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
 
Pendahuluan 

 

Pengkhotbah mengawali khotbahnya dengan ilustrasi yang berkaitan dengan 

penderitaan. Atau membangun komunikasi dengan petanyaan : adakah anggota 

jemaat yang pernah mengalami penderitaan atau pergumulan hidup yang sangat 

berat dan mampu mengatasinya atau keluar dari penderitaan itu? Ataupun dalam 

keadaan yang demikian mampu menghibur orang lain? 

 

Isi  

Pengkotbah dapat menyampaikan penjelasan teks dengan menjelaskan sebagai 

berikut: 

- Hubungan antara raja-raja dunia dengan kekuasaan Tuhan dan yang 

diurapiNya. 

- Reaksi Tuhan atas kesepakatan tersebut. 

- Pernyataan raja atas kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya 

- Pernyataan Tuhan kepada raja-raja dunia untuk bertindak bijaksana. 

- Gambaran penderitaan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. 

 

Penutup  

Ajaklah jemaat untuk selalu rela, siap dan tahan menderita sebagai orang 

Kristen penderitaan  baik iman maupun pergumulan-pergumulan hidup lainnya. 

Akhiri khotbah dengan menekankan kembali bahwa semua orang yang 
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berlindung kepadaNya, akan mampu menghadapi penderitaan hidup karena 

kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. 

 

*** 

 

 
Contoh  Kotbah Jadi 
Tanggal, 6 Maret 2011 
 

RELA MENDERITA 
 
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 

Kalau kita berbicara tentang penderitaan, manusia itu paling takut mengalami 

penderitaan, walaupun hidupnya sering menderita. Adakah diantara kita sebagai 

jemaat Tuhan pernah mengalami penderitaan atau pergumulan hidup yang 

sangat berat dan mampu mengatasi atau keluar dari penderitaan itu? Ataupun 

dalam keadaan yang demikian, mampu menghibur orang lain? 

 

Melalui minggu pra Paskah yang ke - 1 ini, kita diajak untuk merenungkan 

kembali karya pengorbanan dan penderitaan Tuhan Yesus Kristus ini sebagai 

pelajaran sekaligus teladan dan penguatan bagi kita dalam menghadapi berbagai 

pergumulan hidup kita ketika dalam penderitaan. Melalui kesaksian firman 

Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 2 ini  merupakan sebuah pergumulan dan 

tugas dari raja Israel sebagai putera Allah untuk mengingatkan raja-raja dunia 

akan kekuasaan dan kesetiaan Tuhan. 

 

Mazmur pasal 2 ini, menggambarkan kepada kita tentang sikap dan tindakan 

raja Israel dalam menghadapi raja-raja dunia yang bersepakat ntuk melawan 

kekuasaan raja Israel yang merupakan suatu pemberontakan kepada Tuhan 

karena raja merupakan putera Tuhan yang diangkat oleh Tuhan sendiri di 

tempat kekuasaan Tuhan yaitu Sion sebagai tempat kediaman Tuhan. Dia 

diangkat  untuk menjadikan bangsa-bangsa milik pusakanya.  

 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus  

Nyanyian mazmur ini diawali dengan suatu pernyataan kehendak sang raja 

melihat kegaduhan bangsa-bangsa tetangga yang berada di bawah taklukannya. 
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Para raja bangkit berkumpul dan mengadakan satu kesepakatan untuk 

membebaskan diri dari kungkungan hidup sebagai orang yang dibelenggu. 

Tindakan yang demikian ini menurut raja Isreal merupakan suatu tindakan yang 

sia-sia dan pasti akan gagal karena tindakan ini melawan Tuhan dan yang 

diurapiNya. Raja ialah yang diurapi Tuhan. Karena dengan pengurapan raja ini 

memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Tuhan dan bebas dari 

hukuman (1 Samuel 26:9). Hal ini terlihat dalam 1 Samuel 16:13 bahwa Daud, 

sesudah pengurapan oleh Samuel dikuasai oleh Roh Tuhan. Umat Israel 

memandang rajanya sebagai  “putera/Anak Allah” karena raja adalah raja yang 

dilantik oleh Allah sehingga sebagai “putera/Anak Allah” (bandingakan 2 

Samuel 7:14). Seorang raja menduduki takhta kerajaan Tuhan di dunia maka 

kekuasaan Tuhan atas bangsa-bangsa dan raja dunia diberikan kepadanya. Oleh 

karena itu ayat-ayat ini bersifat pernyataan Iman; suatu pernyataan Iman yang 

diucapkan oleh setiap raja Israel pada pemahkotaanya/penobatannya. 

 

Selanjutnya juga permufakatan/kesepakatan raja-raja dunia melawan “yang 

diurapi Tuhan” adalah suatu tindakan melawan Tuhan sendiri sehingga Tuhan 

Sang Raja menertawakan mereka. Bahkan Allah bukan saja menertawakan 

mereka tetapi akan menyatakan kekuasanNya (ayat 5), dengan memberitahukan 

kepada mereka siapakah raja Israel  itu (ayat 6). Pemazmur meyakini bahwa 

bukan manusia yang melantik raja Israel itu, tetapi Tuhan sendiri dan bukan di 

sembarang tempat tetapi “di Sion, gunung Tuhan yang Kudus”, yaitu kota yang 

direbut oleh Daud dan merupakan tempat Bait Allah disana. Artinya bahwa di 

Sion-lah tempat kota kediaman Allah.  

 

Oleh karena itu perjanjian Allah dengan raja-raja Israel ini sebagai hubungan 

Bapa dan anak dimana dari pihak Tuhan ada janji dan kesetiaan, sedangkan dari 

raja ada hak  yang diberikan dan kewajiban yang dituntut sehingga raja dapat 

memohon dari Tuhan segala sesuatu untuk menaklukkan segala kekuatan dan 

kuasa raja-raja dunia. Maka ia memberikan suatu peringatan dan ajakan kepada 

raja-raja dunia untuk bertindak bijaksana artinya membiarkan dirinya ditegur 

dan diajar supaya mereka “mengabdi” (mengakui Tuhan sebagai Allah) kepada 

Tuhan dengan takut dan sungguh-sungguh. Dan juga kepada seluruh bumi 

diserukan untuk mengabdi kepada Tuhan “dengan sukacita” artinya juga 

mengakui dan menyadari akan keagungan Tuhan. Raja-raja dunia diajak untuk 

mengabdi kepada Tuhan dengan menghentikan segala usaha dan rencana untuk 

melawan Tuhan, supaya mereka tidak binasa oleh murka Tuhan. Kemerdekaan 

atau kebebasan yang mau diperoleh bukanlah terletak pada pemberontakan 
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melawan Tuhan, tetapi dalam mencari perlindungan kepadaNya; berbahagialah 

semua orang yang berlindung kepadaNya. 

  

Saudara-saudara, 

Nyanyian raja ini dihubungkan dengan Perjanjian Baru, merupakan suatu 

gambaran akan penderitaan Tuhan Yesus Kristus itu sendiri sebagai “putera 

Allah” yang terpenuhi secara sempurna di dalam Diri Tuhan Yesus Kristus. 

Yesus dari Nazaret diberi kekuasaan untuk menduduki takhta kerajaan Daud, 

bapak leluhurNya. Dia disebut sebagai “putera Allah yang Mahatinggi”(Lukas 

1:32). Melalui penderitaan yang dihadapi sampai kebangkitanNya, Allah 

bersabda kepadaNya: “PuteraKu/AnakKu Engkau! Aku telah memperanakkan 

Engkau pada hari ini!” (KPR 13:33). Penderitaan yang dijalani oleh Yesus 

Kristus sebagai Putera Allah ini merupakan penderitaan yang berat dan harus 

dijalani seorang diri.  

 

Oleh karena itu seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah 

menyatakan kehendakNya didalam Yesus melalui penderitaanNya untuk 

menebus dosa manusia. 

  

Saudara-saudara sekalian, 

Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan hadir ditengah-tengah kehidupan yang 

penuh pergumulan. Banyak orang yang merasa semakin sulit untuk hidup 

sejahtera. Kebutuhan semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi 

pendapatan tetap, tidak bertambah. Sementara itu semakin sulit untuk 

mendapatkan pekerjaan. Situasi dan kondisi yang demikian ini menjadi 

pergumulan dan senantiasa ada di dalam kehidupan setiap manusia. Tetapi 

kenyataannya pergumulan yang menjadi penderitaan hidup ini dapat dilalui 

sampai saat ini. Ini menandakan bahwa belas kasih Allah senantiasa hadir 

ditengah-tengah kehidupan jemaat yang selalu berlindung kepadaNya. 

 

Tabahkanlah hati Saudara ketika mengalami penderitaan. Yakinlah bahwa Allah 

pasti akan bertindak membela dan melepaskan Saudara ! Dialah yang memiliki 

Saudara. Dia Pula yang akan  menyelamatkan Saudara, dan memberi Saudara 

kelegaan. Ingatlah sabda Tuhan kita Yesus Kristus, “Marilah kepada-Ku, semua 

yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.” 

(Matius 11:28). Amin. 

 

Nas Pembimbing  : Mazmur 118 :8-9 

Berita Anugerah : Kpr 13:32-35 
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Nats Persembahan : Roma 12:1 

Lagu-Lagu: 

1. PKJ 13 

2. PKJ 179 

3. PKJ 15 

4. PKJ 178 

5. PKJ 216 

6. PKJ 282 

*** 

Rancangan Kotbah 19 Juni 2011 

Minggu Trinitas 1  
Warna Hijau 
Bacaan: Galatia 5: 16-26 
 

ROH KUDUS MEMBERI KEKUATAN 
UNTUK BERSYUKUR 

 
PENGANTAR 
Surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di kawasan Galatia, 

daerah pegunungan dan pedesaan. Jemaat Kristen ini mayoritasnya adalah 

berlatarbelakang Yahudi di samping non-Yahudi. Sang penulis yaitu Paulus 

adalah seorang Yahudi, namun dilahirkan dan dibesarkan di daerah Tarsus. 

Paulus dididik sebagai ahli taurat Yahudi dan merasakan bagaimana beratnya 

tekanan hidup dalam usaha melakukan hukum taurat secara sempurna. Hidup 

seperti itu adalah hidup yang kaku, karena hukum telah memperbudak manusia. 

Namun, disisi lain, Paulus pun merasakan bagaimana kacaunya hidup orang 

Yunani yang tidak mempunyai dan tidak mengenal hukum, karena adanya 

kemerdekaan tanpa batas. Di sinilah timbul permasalahan. Golongan orang-

orang Kristen yang berasal dari Yunani harus disunat dulu sebelum dibaptis dan 

harus memenuhi hukum taurat. Bagi orang Yahudi, bersunat atau melakukan 

hukum taurat merupakan suatu kebanggaan, sebagai umat pilihan Yahwe. 

 

PENJELASAN TEKS  
Ada hal penting yang diangkat oleh Paulus dalam nas ini, yaitu pertentangan 

dalam diri manusia yang hidupnya menurut Roh dan menurut daging (ay.16-

17). Inilah yang membuat orang ragu-ragu dan berpendirian ganda. 
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Berikut ini saya mencoba membagi perikop ini dalam lima bagian yaitu: 

Ayat 16-17 : menjelaskan tentang pertentangan yang ada dalam diri manusia    

                         yaitu hidup menurut Roh dan hidup menurut daging. 

Ayat 18 : Jika manusia mau memberi dirinya hidup menurut Roh, maka       

sesungguhnya mereka telah dibebaskan dari kungkungan hukum  

taurat. 

Ayat 19-21 : Hasil dari pilihan manusia yang hidupnya dipimpin oleh  

kedagingan. 

Ayat 22-23    : Hasil dari pilihan manusia yang hidupnya dipimpin oleh  Roh. 

Ayat 24-26: Pengharapan dan petunjuk bagi manusia yang mau hidupnya   

dipimpin oleh Roh. 

 

KONTEKS MASA KINI 
 

Kita sering mendengar orang mengatakan bahwa zaman ini adalah “zaman 

edan”. Artinya begitu parahnya suasana kehidupan saat ini. Sebagian orang 

bertingkah laku tidak menggunakan akal sehat. Betapa tidak, anak baru duduk 

di kelas 2 SMP diperkosa bergantian oleh 6 pemuda. Ibu yang mengandung 

anak dari hubungannya dengan anak kandungnya sendiri. Seorang ayah yang 

tega menghamili anak kandungnya sendiri, perampokan terjadi di siang bolong 

bahkan di tempat yang padat dan ramai seperti di pasar, saling serang dan  

saling membunuh antar kelompok yang bertikai dan nyawa sudah tidak 

berharga lagi. Rakyat terus menderita sementara para pejabat dan penguasa 

negeri ini tidak memperdulikannya. Bahkan wakil-wakil rakyat sibuk 

mengumpulkan harta dan mencari kesenangan pribadi dan kelompok.  

 

Namun di sisi lain kita juga melihat perilaku-perilaku yang bijak yang 

dilakukan oleh sebagian orang baik secara pribadi maupun kelompok Lembaga 

Sosial Masyarakat (LSM). Seorang ibu yang dengan segala keterbatasnya mau 

untuk menolong anak-anak jalanan. Para relawan yang dengan sukacita 

membantu saudara-saudara yang tertimpa bencana; baik bencana banjir, gunung 

meletus, gempa dan lain-lain. Orang-orang yang bersedia untuk menjadi 

mediator bagi kelompok-kelompok yang bertikai.    

 

 

SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
 

Pendahuluan 
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Khotbah dapat dimulai dengan menceritakan sebuah judul lagu dari NKB 

(Nyanyian Kidung Baru) no.178. “ Ambil dunia, b’riku Yesus….”. Jelaskan 

bagaimana sang pencipta lagu ini begitu menghayati bahwa Yesuslah hal yang 

terpenting dalam hidup ini. Begitu berartinya Yesus bagi dirinya sehingga ia 

menolak segala kenikmatan dunia ini. Bertanyalah kepada jemaat, bagaimana 

dengan kita? Jangan-jangan kita inginkan hal yang sebaliknya, “Ambil Yesus, 

b’riku dunia”.   

 

 

 

Isi Khotbah 

Pengkhotbah menjelaskan Galatia 5:16-26, yang berbicara tentang dua 

pertentangan yang ada dalam diri manusia dan menjadi pilihan bagi manusia 

tersebut serta berbagai konsekwensi dari pilihan yang akan diambil. 

Pengkhotbah dapat membandingkan dengan konteks saat ini dengan 

memberikan contoh-contoh yang terjadi di sekitar kita. 

 

Penutup 

Ajaklah jemaat untuk menyadari bahwa hidup dalam kedagingan membuat kita 

merasa tidak ada kedamaian, tidak berarti dan selalu penuh dengan kekurangan. 

Namun sebaliknya, jika kita hidup menurut Roh maka kita merasakan bahwa 

hidup ini begitu indah dan berarti. Berkat Tuhan selalu mengalir setiap saat bagi 

kita.       

  

*** 
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Contoh  Khotbah Jadi  
Tanggal  19 Juni 2011 
 

ROH KUDUS MEMBERI KEKUATAN 
UNTUK BERSYUKUR 

 
Syallom, 

Bapak, ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan,  

Ada sebuah lagu dari NKB (Nyanyian Kidung Baru) no.178. yang berjudul “ 

Ambil dunia, b’riku Yesus….”. Lagu ini bercerita tentang seseorang, yang tidak 

lain adalah sang pencipta lagu tersebut yaitu Fanny J. Cosby yang begitu setia 

kepada Yesus sampai ia rela melepaskan kenikmatan dunia. Ia merasa Yesus 

selalu setia bersama dia dan selalu menepati janji-Nya.   

 

Saudara-saudariku yang di kasihan Tuhan Yesus Kristus, 

Kehidupan manusia selalu dilingkupi oleh pilihan. Memilih yang baik atau yang 

jahat, hidup dalam “terang” atau dalam “gelap”. Begitu juga di saat ini kita 

disuruh untuk memilih, hidup menurut “Roh” ataukah menurut “daging”. 

Sebagaimana dalam bacaan kita di saat ini, bahwa dalam diri manusia terjadi 

pertentangan antara keinginan daging dan keinginan Roh. Nah, Supaya kita 

tidak salah memilih maka sebaiknya kita tahu, apa itu hidup menurut daging 
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dan apa itu hidup menurut Roh. Dalam bacaan kita, juga dijelaskan 

konsekwensi dari pilihan kita. Dalam ayat  18 dijelaskan bahwa jika manusia 

mau memberi dirinya hidup menurut Roh, maka sesungguhnya mereka telah 

dibebaskan dari kungkungan hukum  taurat dan hasil dari hidup yang dipimpin 

oleh Roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, 

kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan dan penguasaan diri (ay.22-23).  

 

Konsekwensinya adalah tidak bertentangan dengan hukum termasuk hukum 

taurat pada saat itu. Sementara, jika manusia mau dirinya hidup menurut daging, 

maka mereka hidup dalam pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan 

berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri 

sendiri dan lain-lain (ay.19). Konsekwensi dari hidup seperti ini adalah Tidak 

mendapatkan bagian dalam Kerajaan Allah. Dengan demikian manakah yang 

harus kita pilih. Hidup menurut Roh ataukah hidup menurut daging. 

 

 

Bapak, ibu saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, 

Jika kita melihat kehidupan zaman ini maka sebagian orang lebih senang hidup 

menurut daging. Hal itu kita saksikan secara langsung maupun lewat media 

elektronik dan media massa, sehingga terkadang kita mendengar orang 

mengatakan zaman ini adalah “zaman edan”. Zaman di mana sebagian orang 

tidak lagi menggunakan akal sehat. Ada anak yang baru duduk di kelas 2 SMP 

diperkosa bergantian oleh 6 pemuda. Ibu yang mengandung anak dari 

hubungannya dengan anak kandungnya sendiri. Seorang ayah yang tega 

menghamili anak kandungnya sendiri, perampokan yang terjadi di siang bolong 

bahkan di tempat yang padat dan ramai seperti pasar. Saling serang dan  saling 

membunuh antar kelompok yang bertikai, bahkan nyawa sudah tidak berharga 

lagi. Rakyat yang terus menderita sementara para pejabat dan anggota dewan 

sibuk mengumpulkan harta dan mencari kesenangan sendiri dan kelompok.  

 

Namun demikian, di sisi lain masih ada sebagian orang yang mau hidupnya 

dipimpin oleh Roh. Kita melihat seorang ibu yang dengan segala 

keterbatasannya mau untuk menolong anak-anak jalanan dangan membangun 

panti asuhan. Para relawan yang dengan sukacita membantu saudara-saudara 

yang tertimpa bencana,  baik bencana banjir, gunung meletus, gempa dan lain-

lain. GKSBS sebagai lembaga gerejapun tidak tinggal diam. Lewat team 

penanggulangan bencana yang dibentuknya, ikut terlibat langsung dalam 

berbagai aksi sosial dan pendampingan bagi para korban; seperti di Aceh, 

bengkulu, dan lain-lain. Kita juga melihat tokoh-tokoh yang dengan kerelaan 
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hati bersedia menjadi mediator bagi kelompok-kelompok yang bertikai demi 

terciptanya damai sejahtera.  

 

Bapak, ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, 

Begitu juga dengan perikop yang kita baca di saat ini, Paulus mengungkapkan 

adanya pertentangan dalam diri manusia yaitu hidup menurut Roh dan hidup 

menurut daging (ay.16-17). Menurut Paulus karena ada pertentangan inilah 

yang membuat orang ragu-ragu dan berpendirian ganda. Terkadang hidupnya 

menurut Roh, namun terkadang hidupnya menurut daging. Paulus mengakui 

betapa ia tidak terlepas dari daya tarik dua kekuatan: yang baik dan yang jahat. 

 

Lewat Firman Tuhan di saat ini, Paulus ingin mengingatkan agar setiap orang 

percaya mampu memerdekakan dirinya dari keinginan-keinginan yang 

membawa seseorang kepada dosa. Keinginan-keinginan manusiawi yang 

egonya tinggi, cenderung melupakan dan mengabaikan janji setia Tuhan. 

Manusia yang hidupnya menurut “daging” adalah mereka yang hidup dalam 

pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, 

perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri dan lain-lain (ay.19). 

Kehidupan seperti ini akan sangat sulit membuat orang untuk mengucap syukur, 

karena hidupnya dipenuhi oleh keinginan-keinginan daging yang selalu merasa 

“kurang”. Konsekwensi dari hidup seperti ini adalah tidak mendapatkan bagian 

dalam Kerajaan Allah.  

 

Namun sebaliknya, bahwa sesungguhnya setiap orang percaya mempunyai satu 

pegangan bagi dirinya, yakni Tuhan yang berkenan memilihnya untuk berada 

dalam lingkup kasih karunia-Nya. Inilah yang membuat kita selamat dari 

cengkeraman kuasa dosa dan maut. Dalam lingkup baru ini, kita akan 

mengalami tuntunan Roh Kudus sehingga akan ada kasih, sukacita, damai 

sejahtera dan seterusnya.   

 

Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 

Saya yakin bahwa saudara sekalian adalah orang-orang yang telah menjadi 

milik Kristus. Namun harus disadari bahwa perjuangan untuk pembaharuan 

hidup itu berproses terus menerus. Oleh sebab itu, janganlah kita membuka 

ruang sekecil apapun untuk dosa berdiam  di dalam hati kita. Namun 

sebaliknya, kita harus menyalibkan hawa nafsu dan keinginan-keinginan 

“duniawi”. Kita harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh kudus supaya ada 

sukacita, ada ungkapan syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas berkat dan 

pertolongan-Nya yang baru setiap pagi. Biarlah pengalaman kehidupan dan 
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iman dari Rasul Paulus ini, boleh menjadi inspirasi bagi kehidupan kita di saat 

ini. Sehingga menjalani kehidupan ini kita boleh berkata “ Ambil dunia, b’riku 

Yesus”. Ambillah dunia yang fana dan berikan kepadaku Yesus yang kekal. 

Tuhan menolong kita, amin.  

 

Nats Pembimbing : 1 Kor.15 : 56-58 

Berita Anugerah : Kol.2 : 9-11 

Nats Persembahan : 1 Taw. 29 : 13-14 

 

Pujian 

KJ.     18 : 1,2    

PKJ.     2:             

KJ.    178: 1,2     

PKJ.  201: 1, 2 

KJ.    299 : 1 - ….. 

KJ.    346 : 1, 2 

Rancangan Kotbah 26 Juni 2011 

Minggu Trinitatis 2 
Warna Hijau 
Bacaan Matius 25 : 14-30 
  

BEKERJA, BERGUNA DAN BERMARTABAT 
 

Tujuan :  

1. Jemaat memahami bahwa bekerja adalah bagian dari penghargaan/ 

pemanfaatan terhadap anugrah Tuhan. 

2. Jemaat memahami bahwa bekerja, berguna merupakan sebab utama 

untuk bermartabat. 
 

PENJELASAN  TEKS 
 

1. Talenta sekarang sering dipakai sebagai persamaan kata berkah, 

kemampuan, potensi atau kekhususan. Sebenarnya Talenta adalah ukuran 

untuk satuan berat atau satuan uang. 1 Talenta dalam satuan mata uang 

adalah seharga 6000 Dinar dan 1 Dinar kira kira sekarang bernilai 35-40 

Ribu Rupiah.Jadi satu talenta kira-kira berkisar Rp 210.000.000- Rp 

240.000 Kata talenta sekarang ini menunjuk pada bakat alam. Jadi jika 

seseorang mempunyai talenta artistik, dia akan sangat kreatif dan sangat 
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dikagumi karen a mempunyai talenta ini. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, 

kata talenta menunjuk pada kesatuan mata uang yang menggambarkan 

sejumlah uang. Di dalam perumpamaan ini kita berpikir berkenaan dengan 

upah pekerja tahunan. Jumlah yang dipercayakan tuan kepada hamba-

hambanya sangat besar. 

2. Menurut Injil Matius, Yesus mengalamatkan percakapan ten tang akhir 

zaman (pasal 24) kepada mur id-rnuri d-Nya dan melanjutkannya dengan 

beberapa perumpamaan yang berhubungan dengan kedatangan-Nya 

kembali. Semua percakapan ini terjadi dua atau tiga hari sebelum 

peringatan hari raya Paskah (Matius 26:2).  

 

PENJELASAN PERIKOP 
 

1. Seorang yang kaya memanggil hamba-hambanya bersama-sama dan 

memberitahu mereka bahwa dia akan ke luar negeri untuk jangka waktu 

yang lama. Berdasarkan kebiasaan timur hamba adalah rekan sekerja.  

Delapan talenta dia percayakan kepada ketiga hambanya. Tuan itu men 

genal hamba-hambanya dan belajar menghargai kemampuan mereka dan 

yakin bahwa mereka bisa dipercayai untuk mengurus kekayaannya. Dia 

berharap agar mereka menjalankan uangnya, sehingga sekembalinya nanti 

dia dapat menghargai mereka karena pekerjaan mereka meningkatkan aset 

keuangannya. Jadi dia memberi hamba yang pertama lima talenta, hamba 

yang kedua dua talent a, dan hamba yang ketiga hanya satu talenta.  

2. Hamba yang pertama menjalankan lima talenta dan sesudah beberapa lama 

jumlahnya menjadi sepuluh talenta. Demikian juga dengan hamba yang 

menerima dua talenta. Tetapi, hamba yang diberi satu talenta takut 

menjalankan uang itu. Mungkin dia merasa diremehkan karena hamba-

hamba yang lain telah dipercaya dengan jumlah uang yang lebih banyak. 

Dia mengenal tuannya sebagai orang yang kejam yang menuntut 

pertambahan. Tetapi keuntungan yang didapat dari satu talenta lebih kecil 

dibandingkan dengan yang lima atau dua talenta yang diberikan kepada 

hamba-hamba yang lain. Dia tidak melakukan apa-apa dengan uang itu 

kecuali menguburkannya di dalam tanah . Di dalam tanah pasti aman. 

Sekembali tuannya dia dapat memberikan kepadanya jumlah semula yaitu 

satu talenta. 

3. Akhirnya, sesudah jangka waktu yang lama, tuan itu kembali dan 

memanggil hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan . Hari 

perhitungan telah tiba dan masing-masing hamba diminta untuk 

melaporkan uang yang telah dipercayakan kepadanya.  
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4. Hamba yang pertama datang bukan hanya dengan lima talenta yang dia 

terima, tetapi juga dengan lima talent a yang dihasilkannya. Dia 

mengembalikan kepada tuannya jumlah modal dan juga keuntungannya, 

semuanya berjumlah sepuluh talenta. Dia memberi tuannya sejumlah besar 

uang. Hal ini menyatakan bahwa tanpa keraguan sedikit pun, dia patut 

diberi kepercayaan oleh tuannya. Dia tidak meminta perhatian untuk 

dirinya sendiri, tetapi dia hanya meminta tuannya memperhatikan 

tambahan lima talenta yang dihasilkannya. 

5. Respons tuan itu cocok dengan kesetiaan hambanya. Tuan itu murah hati di 

dalam pujiannya dan memberi hadiah kepada hamba itu. Pertama, tuan itu 

berseru "Baik sekali" di dalam pujiannya terhadap perbuatan hambanya 

yang sangat baik.  Kedua, dia menyebut hambanya "baik dan setia." 

Ketiga, dia memberikan hambanya tanggung jawab dalam banyak hal. Dan 

keempat, dia mengundang hamba itu duduk semeja dengan tuannya dan , 

merayakan hasilnya dengan sebuah pesta.  Duduk semeja dengan tuannya 

mengimplikasikan kesederajatan. Hamba yang kedua datang ke hadapan 

tuannya dengan dua talenta dan tambahan dua talent . Hamba ini juga tidak 

meminta perhatian kepada dirinya sendiri tetapi kepada talenta yang dia 

dapatkan. Tuan itu tidak berkurang kemurahan hatinya terhadap hamba 

yang kedua ini dibandingkan dengan hamba yang pertama. Sama seperti 

hamba yang pertama, semua hadiah yang diberikan berdasarkan kepada 

kesetiaan yang telah ditunjukkan. Tuan tersebut terbukti sangat murah hati. 

6. Ketika giliran hamba yang ketiga untuk memberikan perhitungan, 

suasananya berubah. Bukannya mengembalikan uang yang dipercayakan 

kepadanya seperti yang dilakukan oleh hamba-hamba yang lain, hamba ini 

mengeluarkan sedikit perkataan. Dia tidak memuji tuannya karena 

kemurahan hati yang telah ditunjukkan kepada kedua hambanya. Tetapi dia 

menggambarkan tuannya sebagai orang yang kejam, yang menuai di mana 

dia tidak menabur dan memungut di tempat di mana dia tidak menabur. 

Karena hamba ini takut menanggung resiko, dia menggali lubang di dalam 

tanah dan menguburkan uangnya. Seolah-olah dia mengatakan kepada 

tuannya: "Mengapa tuan tidak percaya sepenuhnya kepada saya dengan 

hanya memberi saya satu talenta? Apa yang bisa saya lakukan dengan uang 

ini, mengingat bahwa jika ada keuntungan saya tidak akan melihat jumlah 

yang banyak? Untuk membalas perlakuanmu, maka saya memutuskan 

untuk tidak melakukan apapun dengan uang itu" . 

Perkataannya ditandai dengan kontradiksi. Dia gagal memahami kebaikan 

tuannya, tetapi memandangnya berdasarkan sifatnya yang iri dan egois. 

Dia merasa diremehkan, tetapi di dalam perkataannya sendiri dia 
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mengatakan bahwa dia takut menjalankan uang itu. Dia tidak 

menggunakan talenta itu untuk mendapatkan keuntungan, tetapi 

kelihatannya dia hanya membuat argumentasi supaya dia aman. Dia ingin 

menyampaikan sebuah pesan bahwa dia tidak menghilangkan semua atau 

sebagian uang tuannya. Secara eksplisit dia mengatakan bahwa talenta itu 

milik tuannya. Dia telah menyimpannya dengan aman.  

Tetapi juga menyimpan talenta dan menguburnya di dalam tanah berarti 

menghalangi tuan itu mendapatkan untung.  

7. Penampilan hamba yang ketiga dengan satu talenta menyadarkan tuannya 

bahwa dia salah menilai karakter hamba ini, bahwa kepercayaan yang dia 

berikan kepada hamba ini salah, dan bahwa tuan itu harus memberikan 

hukuman, bukannya memberi hadiah.  

8. Respons tuan itu terhadap alasan yang lemah dari hambanya karena 

kelambanannya bertentangan dengan responsnya kepada kedua hambanya 

yang lain. Pertama, kata-kata pujian tidak dapat diucapkan. Kedua, tuan itu 

menyebut hamba ini jahat dan malas. Ketiga, tuan itu mencaci kelambanan 

dan ketidaksetiaannya. Dan keempat, tuan itu menyuruh hambanya 

disingkirkan dari hadapannya untuk selama-lamanya. Dengan perkataan 

dari mulutnya sendiri hamba ini diadili.  

9. Hamba ini mengetahui bahwa tuannya mengharapkan usaha-usaha terbaik 

yang dapat digunakan hamba-hambanya. Kenyataannya, tuan itu berharap 

menuai hasil di temp at di mana dia tidak menabur. Ketika kesempatan 

terbuka, dia hadir. Dengan memberikan standar-standar ini, dia menjadi 

orang yang kejam di mata hambanya yang  

malas.  Meskipun hamba yang malas itu telah menyatakan secara eksplisit 

bahwa satu talenta itu adalah milik tuannya, perkataan tuannya itu 

merupakan kesudahan hubungan an tara tuan dan hamba. Kerjasama 

dengan kedua hamba yang lain tetap berlanjut, tetapi hamba yang ketiga 

tahu bahwa dia bukan lagi sebagai rekan sekerja. Sekarang tuan itu tertuju 

pada hambanya dan berusaha mendapatkan apa yang sudah menjadi 

haknya, yaitu peningkatan hasil yang diharapkan. "Tetapi siapa yang tidak 

mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya . 

Karena itu tuan tersebut mengambil milik hambanya. Hamba itu tidak 

berguna bagi tuannya. Dia dibuang ke dalam kegelapan (menurut perkataan 

Yesus yang terkenal)  "di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." 

10. Perumpamaan tentang talenta disusun dalam kerangka kerja pengajaran 

Yesus ten tang kedatangan-Nya kembali. Sama seperti gadis-gadis 

pengiring pengantin itu menunggu, demikian juga hamba-hamba yang 

menerima uang tuannya itu bekerja. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa 
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selama Yesus tidak ada, pengikut-pengikut-Nya diharapkan rajin bekerja 

dengan karunia-karunia yang Dia percayakan kepada mereka. Pengikut-

pengikut-Nya bertanggung jawab kepada-Nya pada waktu Dia datang 

kembali. Karena perkataan-perkataan seperti "turutlah dalam kebahagiaan 

tuanmu" dan "campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam 

kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak 

gigi," Yesus mengisyaratkan bahwa perkataan ini bukan semata-mata 

perkataan dari tuan itu. Kata-kata ini adalah perkataan-Nya sendiri yang 

menunjuk kepada hari penghakiman.  

 

PENJELASAN KONTEKS 
 

1. Sub Thema GKSBS: Panggilan persaudaraan untuk hidup berbagi, 

bermartabat dalam hidup bersama. Penjelasan tentang ini sudah cukup 

banyak dalam khotbah khotbah sebelumnya. Dalam perikope ini 

penekanan ada pada kata bermartabat. Khususnya tentang proses 

bagaimana martabat itu dihasilkan dari sebuah sikap. 

2. Bekerja dipahami sebagai berkat Tuhan. Namun berkat bekerja tersebut 

lebih dilihat sebagai alat/ media saluran berkat material (ekonomis). Di 

sini bekerja bukan tujuan pada dirinya. Dalam paham yang demikian, 

tidak bekerja asal tercukui secara material dianggap tidak salah. Tetapi 

jika demikian manusia hanyalah alat produksi ekonomi semata. Padahal 

bekerja juga mempunyai tujuan pada dirinya, yakni untuk 

mengembangkan/ pertanggung-jawaban akan apa yang telah diberikan 

Tuhan.  

3. Dalam paham yang sangat  ekonomis di atas, cara kerja (malas dan rajin) 

dilihat sebagai persoalan tekhnis (proses) saja yang  kurang perlu 

dibandingkan hasil. Karena itu banyak orang yang berpenghasilan ilegal 

tanpa peduli prosesnya.  

4. Jika kita mengumpulkan arti martabat dari berbagai sisi, maka persamaan 

kata yang ada mungkin lebih banyak bernuansa  “unggul” status sosial. 

Pencarian akan arti bermartabat ini penting diambil dari teks-teks khotbah 

agar tidak terjebak dalam makna bermartabat yang semu. Arti 

bermartabat hendaknya dimaknai ulang dengan mengakomodir  teks yang 

dibaca. Teks Alkitab banyak berbicara tentang martabat yang  selalu 

dikaitkan dengan sikap perilaku dan bathin. 

 

SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
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1. Pengkhotbah (sesudah membaca teks) memfokuskan diri pada 

pertanyaan: “Bagaimana yang diinginkan oleh Yesus agar jemaat merasa 

bermartabat”.  

2. Agar Khotbah ini menjadi berita sukacita, maka inti pemberitaannya 

adalah; Tuhan telah memberikan talenta agar kita berguna. Realitas hidup 

memang memperlihatkan jumlah talenta yang diberi. Namun apapun 

realitanya, setiap orang menerima cukup. Tuhan mencukupkan kita agar 

berguna dan bermartabat.   

3. Susunan khotbah dapat dimulai dari berbagai sudut, tergantung situasi 

“terkini” jemaat. Ambilah contoh yang sangat dekat dalam hati dan 

suasana pikiran jemaat. Misalnya yang lagi “trend”  Pernikahan, mulailah 

dengan suasana pernikahan dan hubungkan dengan Pesta yang 

diumpamakan oleh Yesus. Bisa juga tentang pekerjaan, harga-diri atau 

yang lain. (Contoh di bawah ini masuk dari kata malas dan rajin) 

4. Sebaiknya tidak mengulang perumpamaan ini dengan waktu yang lama, apabila 

diduga jemaat sudah cukup akrab dengan perumpamaan ini.  

*** 

Contoh Khotbah Jadi 
Tanggal, 26 Juni 2011 
 

BEKERJA, BERGUNA DAN BERMARTABAT 
 

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 

Orang yang rajin bekerja akan sukses dalam hidup. Ia akan sejahtera karena 

logikanya, orang yang rajin lebih mengetahui bagaimana mendapatkan hasil 

yang lebih baik. Seperti pepatah yang sudah berusia lama mengatakan rajin 

pangkal pandai. Sebaliknya malas pangkal bodoh. Orang yang  rajin akan 

pandai, yang malas akan bodoh.  Tetapi kita tidak akan serta merta mengiyakan 

kalau orang yang rajin itu baik (tidak-jahat) atau malas itu jahat . Tidak ada 

kaitannya antara rajin dan baik, malas dan jahat. (Malas ya malas aja, tidak 

jahat), Tetapi Yesus mengatakan kepada orang yang malas  dengan sebutan 

malas dan juga jahat. Yesus mengatakan kepada orang yang tidak mau bekerja 

“Hai Kamu yang malas dan Jahat”.  

 

Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 

Jika kita disebut orang malas. Kita mungkin tersinggung tetapi tidak sampai 

sakit hati yang mendalam. Kita sendiri terkadang sering mendengar dan 
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mengatakan kata ini.  Ah Malas Lah. Kita menganggap bahwa  malas hanyalah 

berkaitan dengan sedikit melakukan sesuatu. Malas hanyalah persoalan cara 

kerja bukan persoalan dosa atau tidak dosa. Tetapi kita tidak akan mudah 

menerima kalau kita disebut jahat.  Masak bermalas-malasan itu jahat atau 

dosa?  

Tetapi Yesus mengatakan sekali lagi orang yang malas itu juga sekaligus jahat.  

Ketika dalam perumpamaan yang kita dengar, ada hamba yang hanya 

menyimpan berkat/ talenta pemberian tuannya, tidak mengusahakannya, tidak 

mengembangkannya dengan alasan tidak menguntungkan, hanya sedikit atau 

alasan–alasan yang lain, Yesus mengatakan  melalui peran Tuan dalam 

perumpamaan ini  “ Hai Hamba yang  malas dan jahat. 

Yesus tidak mendengarkan Hamba yang beralasan ini. Malah justru 

memojokkannya dengan alasannya itu sendiri. Tidak ada kesempatan untuk 

berdalih kepada orang yang nyata-nyata menyia-nyiakan anugrah yang telah 

diberikanNya.  Kita tidak dapat mengatakan kepada Tuhan, ah malaslah Tuhan, 

saya cuma punya satu talenta biarin ajalah.  Saudara-saudara yang dikasihi 

Tuhan, ketika kita membuat suatu alasan yang  merendahkan berkat Tuhan yang 

kita terima, baik itu karena kita anggap sedikit, atau kita anggap tidak sama 

dengan yang lain yang kita anggap lebih, atau karena memang tidak mau 

bekerja, Tuhan merasa kecewa dan marah. 

Bukan persoalan banyak atau sedikit talenta yang membuat kita mau 

mengupayakan pengembangan talenta dan berkat yang kita terima, karena 

sebenarnya tidak ada talenta yang sedikit. Kalau kita cermati dengan baik dan 

mau berhitung, tidak ada orang yang kekurangan talenta atau berkat dalam 

hidupnya. Coba kita lihat berapa sebenarnya nilai satu talenta, yang diterima 

oleh hamba yang terakhir. Memang ada yang mendapat lima, ada yang 

mendapat dua talenta dan hamba yang terakhir ini satu talenta. Berapa harga 

satu talenta. Mari kita buka kamus Alkitab yang ada dibagian belakang Alkitab 

kita. Di sana tertulis, satu talenta atau talenta itu sama dengan sejumlah  6000 

dinar. 1 Talenta sama dengan 6000  Dinar. Dan saudara-saudara yang dikasihi 

Tuhan,satu dinar itu sama dengan upah pekerja satu hari. Ingat tentang upah 

pekerja harian dalam perumpamaan yang lain. Kalau sekarang upah pekerja 

harian itu sekitar 40 ribu, maka 40 ribu kali 6000   sama dengan 240 juta. Maka 

talenta yang paling kecil yang diterima hamba dalam perumpamaan ini 

sebenarnya berharga 240 juta.  Saya kira kita semua mengamini bahwa kita 

semua mendapat talenta dari Tuhan. Amin? Dan bagi kita yang merasa 

pemberian Tuhan dalam hidup kita sangat kecil atau paling kecil, kita 

sebenarnya minimal mendapat 240 jt. Lebih dari cukup untuk mengucap 

syukur, lebih dari cukup untuk melakukan sesuatu, lebih dari cukup...  
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Tetapi mengapa Yesus mengatakan Jahat?  Saudara- saudara yang dikasihi 

Tuhan.  Ungkapan (atau umpatan) malas dan Jahat yang dilontarkan oleh Yesus 

karena  hamba tersebut mengecewakan dan tidak berguna.  Tidak berguna bagi 

Tuhan dan itu juga berarti tidak berguna bagi sesama. Ini titik belok 

pemahaman dari sesuatu yang terlihat tekhnis (cara kerja) kepada sikapreligius 

(berkaitan dengan Tuhan) maka malas itu jahat dan dosa karena tidak 

mengoptimalkan apa yang diberikan Tuhan. Yesus memandang rendah orang 

yang tidak menghargai dan mengembangkan pemberianNya yang sebenarnya 

cukup dan bisa dikembangkan tetapi justru dibungkus dalam sikap malas.  

Maka etos kerja seorang Kristen  dalam bekerja adalah karena Kita diberi 

anugrah, potensi, bakat, kemampuan, materi, pikiran yang harus dikembangkan 

karena kita harus berguna. Ketika kita berguna inilah kita punya martabat 

(dignity).  Ini juga yang hilang dari orang yang bermalas-malasan yang disebut 

juga jahat oleh Yesus. Kehilangan martabat dan  kehilangan kebergunaan. Kita 

bermartabat karena kita berguna. 

Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan, maka bekerjalah.  Kita pasti bisa, 

menemukan hal-hal yang bisa kita kembangkan agar kita bisa berguna 

dihadapan Tuhan dan itu yang membuat kita menemukan martabat.  Bekerja 

tidak semata-mata mencari keuntungan untuk diri sendiri, tetapi agar kita bisa 

berguna untuk Tuhan dan Sesama.  Bekerjalah, karena kita telah dititipkan 

berkat dan talenta yang bisa kita pakai.  

Terkadang kita kehilangan motivasi dalam bekerja, merasa diperas tenaga dan 

pemikiran dan tidak tahu tujuan akhir dari bekerja. Kesaksian Firman ini 

mengubah visi kita dalam bekerja, mendapatkan sisi keberagamaan dalam 

bekerja. Bekerja ternyata bukanlah persoalan duniawi, tetapi lebih dari itu. Kita 

bekerja agar berguna dan bermartabat. Amin.  

 

 

Kelengkapan Liturgi 

Nats Pembimbing  : Amsal 22 : 29 

Nats Persembahan : Mzm 50 : 14-15 

KJ 10 :1,2,4 

KJ 380: 1-3 

KJ 392:1-3 

KJ 363: 1-dst 

KJ 428:1-3 
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