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Khotbah Jangkep Minggu, 1 Januari 2012 
Minggu Pertama Tahun Baru Masehi (P) 

 

AKU MELIHAT KESELAMATAN YANG 

DARI PADA-NYA 
 

Bacaan I: Yesaya 61:10-62:3; Tanggapan: Mazmur 148 
Bacaan II: Galatia 4:4-7; Bacaan III: Injil Lukas 2:22-40 

 

Tujuan: 
Jemaat peka terhadap karya penyelamatan Allah dan mampu merespon 

dengan hidup hormat, percaya, setia, mewartakan keselamatan, hidup benar, 
dan membawa sukacita. 

 
 

 Dasar Pemikiran 

Keselamatan adalah anugerah Sang Pencipta. Keselamatan membawa 
sukacita. Keselamatan memampukan manusia untuk mewujudkan keadilan dan 
kebenaran. Keselamatan juga mendorong manusia untuk memuliakan nama 
Tuhan dan mewartakan keselamatan kepada orang lain. 

 

 Keterangan Tiap Bacaan 

Yesaya 61:10-62:3 
Keselamatan digambarkan sebagai pakaian. Sedangkan kebenaran 

digambarkan sebagai jubah dan pancaran tumbuh-tumbuhan. Hal ini 
menggambarkan karya Allah menyelamatkan umat-Nya dan membuat mereka 
hidup dalam kebenaran. Semua itu dilakukan karena Ia sangat mengasihi umat-
Nya, seperti mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Segala 
perbuatan Allah ini akan membuat bangsa-bangsa melihat kemuliaan-Nya dan 
memuji Dia. 

 

Mazmur 148 
Mazmur ini berisi ajakan kepada bumi, langit, dan seluruh isinya, bukan 

hanya pribadi atau suatu komunitas manusia untuk memuji TUHAN. Yang 
menjadi dasar pujian itu adalah karena TUHAN-lah yang menciptakan segala 
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sesuatu, keagungan-Nya mengatasi segala langit, dan Ia meninggikan tanduk 
umat-Nya. 

 

Galatia 4:4-7 
Rasul Paulus menekankan mengenai posisi manusia sebagai anak. Posisi 

sebagai anak ini diterima pertama-tama melalui Anak-Nya yang diutus Bapa 
menjadi manusia. Selanjutnya Anak-Nya diutus untuk masuk ke dalam hati 
manusia sehingga mampu mengenali Allah sebagai Abba, Bapa. Menjadi anak 
berarti menjadi ahli waris, bukan lagi hamba.  

 

Lukas 2:22-40 
Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Dia menyatakan seruan 

sukacita karena telah melihat Penyelamat yang dijanjikan Allah, yang akan 
membuat segala bangsa melihat kemuliaan Allah. Sedangkan Hana adalah 
seorang nabiah yang selalu beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ia pun 
mengenali Yesus sebagai penyelamat Yerusalem (=Israel). Keduanya 
mengabarkan karya penyelamatan Allah. 

 

Renungan atas Bacaan 
Setiap orang berharap hidupnya selamat, baik hidup di dunia ini terlebih 

dalam hidup sesudah kematian. Segala cara diupayakan untuk memperoleh 
keselamatan. Salah satunya adalah dengan sebaik dan setepat mungkin 
menjalankan perintah agama. Namun Rasul Paulus dan kesaksian Simeon serta 
Hana menunjukkan bahwa hal itu salah. Keselamatan adalah anugerah Allah. 
Allah berinisiatif dan berkarya untuk menyelamatkan manusia. Ia mengutus 
Anak-Nya lahir menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Yang perlu 
dilakukan oleh manusia adalah menerima anugerah itu. 

Sebagai orang yang menerima anugerah, tentu perlu merespon. Belajar 
dari bacaan-bacaan hari inilah respon-respon yang bisa kita lakukan: 
1. Menyadari diri sebagai anak karena Roh Anak-Nya telah diutus ke dalam 

hati manusia sehingga bisa berseru, ”Ya Abba, ya Bapa!” Sebagai anak kita 
harus hormat, percaya, dan setia. Sudahkah kita melakukannya? 

2. Seperti Simeon dan Hana, membagikan keselamatan yang telah kita terima 
sehingga semakin banyak orang yang mengenal karya penyelamatan Allah. 
Sudahkah kita mau berbagi? 

3. Keselamatan saja tidak cukup, itu hanya pakaian. Harus dilengkapi dengan 
kebenaran yang adalah jubah. Namun kebenaran itu pun harus tulus, 
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memancar dari dalam diri, seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, 
bukan terpaksa atau dengan pamrih. 

4. Sukacita karena diselamatkan harus mengalir pula kepada sesama tidak 
terbatas suku, bangsa, dan agama. Bahkan lebih jauh lagi, mengalir kepada 
semua ciptaan Tuhan seperti ajakan pemazmur. 
Keempat hal di atas akan membawa sukacita yang penuh bagi diri kita, 
orang lain, dan ciptaan lain. Pada akhirnya semua akan percaya diri 
menjalani hidup sambil berseru, ”Aku melihat keselamatan yang daripada-
Nya” kemudian membagikannya kepada orang lain. Amin. 
 

Harmonisasi Bacaan Leksionari 
Allah adalah pencipta segala hal di bumi ini. Dia pula yang merancangkan 

keselamatan bagi seluruh ciptaan. Untuk menerimanya, orang perlu mengenali 
karya keselamatan itu. Selanjutnya merespon dengan hidup hormat, percaya, 
setia, mewartakan keselamatan, hidup benar, dan membawa sukacita. 

 

Pokok dan Arah Pewartaan 
Terbuka dan peka untuk mengenali karya penyelamatan Allah 

memampukan jemaat untuk merespon dengan hidup hormat, percaya, setia, 
mewartakan keselamatan, hidup benar, dan membawa sukacita. 

 

 Rancangan Bacaan Alkitab: 

Berita Anugerah     : Markus 10:45 
Petunjuk Hidup Baru : Matius 7:12 
Nats Persembahan : Mazmur 117 
 

 Rancangan Nyanyian Pujian: 

Nyanyian Pembuka : KJ 143:1,2 
Nyanyian Penyesalan : KJ 23:1-3 
Nyanyian Kesanggupan : KJ 375 
Nyanyian Persembahan  : KJ 293:1- 
Nyanyian Penutup : KJ 128:1,2 
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 Khotbah Jangkep  

 

AKU MELIHAT KESELAMATAN YANG DARI PADA-NYA 
Jemaat yang dikasihi Tuhan, 

etiap orang berharap hidupnya selamat. Baik kehidupan di dunia ini, 
terlebih kehidupan setelah kematian. Segala daya upaya dilakukan 
supaya selamat. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan 

melakukan perintah-perintah agama dengan beranggapan bahwa hal itu 
membawa keselamatan.  

Namun pemahaman yang demikian itu dipatahkan oleh Rasul Paulus 
ketika mengirim surat kepada jemaat di Galatia. Rasul Paulus menekankan 
bahwa keselamatan yang diterima oleh manusia adalah karena anugerah 
Tuhan. Dia menuliskan bahwa Allah mengutus Anak-Nya lahir dari perempuan 
yang berada di bawah hukum Taurat untuk menebus semua manusia yang 
takluk kepada hukum. 

Pemahaman yang dituliskan oleh Rasul Paulus tadi tentu bukan sekadar 
pikiran atau pendapatnya pribadi. Memang dahulu ia adalah penganiaya 
pengikut Kristus. Namun pada akhirnya ia malah menjadi salah satu pekabar 
Injil Yesus yang setia. Tentunya ia yang dahulu adalah penganiaya jemaat 
belajar banyak dari para murid yang telah terlebih dahulu percaya, terutama 
para saksi mata. Tentunya Rasul Paulus juga mendengar ceria mengenai saat 
Yesus dibawa ke Bait Allah saat masa persembahan anak sulung. Saat ketika 
Simeon dan Hana mewartakan bahwa keselamatan telah datang. 

Simeon adalah orang yang saleh dan benar. Tuhan sendiri yang 
menyatakan kepadanya mengenai keselamatan yang akan datang. Sedangkan 
Hana adalah nabiah atau nabi perempuan yang setia beribadah dengan 
berpuasa dan berdoa. Keduanya dekat dengan Allah sehingga mengenali karya 
penyelamatan yang Allah lakukan. Pernyataan Simeon dan Hana menegaskan 
bahwa keselamatan adalah anugerah. 

Lama sebelum itu, pengenalan bahwa keselamatan adalah anugerah telah 
diberikan kepada orang-orang Israel. Penulis kitab Yesaya telah menunjukkan 
bahwa Allah memperlakukan Israel sebagai mempelai perempuan-Nya. 
Tentunya seorang mempelai laki-laki akan memperlakukan mempelai 
perempuan dengan penuh kasih. Semata-mata karena kasih, bukan karena jasa 
yang telah dilakukan oleh mempelai perempuan. 

Ketiga hal tadi menunjukkan dan menegaskan bahwa keselamatan adalah 
anugerah, artinya hadiah. Anugerah atau hadiah tidak perlu dikejar atau dicari. 

S 
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Yang perlu dilakukan adalah menerimanya. Sekalipun sebuah hadiah sudah 
disodorkan ke depan muka kita, kalau kita tidak menerimanya, kita tidak akan 
memiliki barang yang dihadiahkan itu, bukan? Demikian halnya dengan 
keselamatan. Manusia harus menerimanya. Simeon dan Hana mencontohkan 
hal itu. Mereka percaya dan peka terhadap karya Allah, sehingga mengenali 
penyelamatan yang datang. Keselamatan kita saat ini sama halnya: anugerah 
dan harus diterima. 

 
Jemaat yang dikasihi Tuhan, 
Saat kita menerima keselamatan dari Allah tentu tidak cukup apabila 

kemudian kita hanya berdiam diri. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, yang 
bisa kita pelajari dari bacaan-bacaan kita tadi. 
1. Rasul Paulus menyebutkan bahwa Allah mengutus Roh Anak-Nya masuk 

ke dalam hati manusia sehingga mereka bisa berseru, ”Ya Abba, ya Bapa!” 
  Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa saat kita percaya dan 
menerima keselamatan anugerah Allah, kita menjadi anak. Yang namanya 
anak itu ya hormat, percaya, dan setia kepada orang tuanya. Demikian 
halnya saat Allah adalah Bapa kita. Kita harus menghormati Allah. Bukan 
malah menjadikan-Nya ’pembantu’ yang setiap saat harus melakukan 
permintaan kita. Kita harus percaya kepada-Nya. Bukan malah selalu 
meminta pertolongan, tetapi ragu, kemudian pada saat yang sama 
mengandalkan diri sendiri atau mencari pertolongan dari roh-roh lain. Kita 
harus setia kepada-Nya. Orang tua tidak akan pernah mengkhianati 
anaknya, selalu mencarikan yang terbaik. Kita pun tidak boleh 
mengkhianati Allah sebagai Bapa kita, apalagi kalau hanya karena hal-hal 
kesenangan duniawi seperti jodoh dan jabatan. 

2. Saat Simeon dan Hana melihat Yesus, mereka tidak tinggal diam. Mereka 
mengekspresikan sukacita mereka dengan cara memberitahukannya 
kepada orang-orang yang ada di Bait Allah saat itu. 
 Yang dilakukan oleh Simeon dan Hana itu mengajarkan bahwa 
keselamatan yang dianugerahkan kepada kita tidak boleh hanya kita miliki 
sendiri. Keselamatan itu harus kita bagikan kepada orang lain; tujuannya 
supaya banyak orang mengetahui karya penyelamatan Allah sehingga bisa 
menentukan respon mereka terhadapnya.  

3. Penulis kitab Yesaya menggambarkan keselamatan adalah pakaian dan 
kebenaran adalah jubahnya. Namun di sisi lain kebenaran juga memancar 
seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan. 
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 Pakaian selalu melekat dan jubah melindungi serta menghiasinya. 
Keselamatan akan selalu melekat dengan disertai oleh kebenaran. Itu 
berarti orang yang telah diselamatkan harus hidup dalam kebenaran. 
Berani membela kebenaran dan hidup secara benar pula. Namun 
kebenaran itu tidak cukup hanya melekat dari luar seperti jubah. 
Kebenaran itu harus memancar dari diri, artinya saat kita melakukan 
kebenaran harus dengan tulus, bukan dengan keterpaksaan atau pamrih. 

4. Penulis kitab Yesaya dan Pemazmur sama-sama menunjukkan bahwa 
akibat dari adanya keselamatan adalah puji-pujian sukacita. Puji-pujian itu 
berasal dari segala bangsa, bahkan segala ciptaan Tuhan. 
 
Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa sukacita karena diselamatkan 

harus mengalir kepada semua orang. Tidak boleh dibatasi oleh suku, bangsa, 
bahkan agama. Sukacita kita harus membawa sukacita pula bagi mereka. Lebih 
jauh, tidak hanya semua orang, juga semua ciptaan. Tidak baik apabila manusia 
bersukacita karena merasa diselamatkan, tetapi diwujudkan dengan cara-cara 
yang merusak alam. 

 
Jemaat yang dikasihi Tuhan, 
Tahun baru 2012 dimulai hari ini. Tahun baru sering diidentikkan dengan 

semangat dan harapan baru, namun juga dengan masalah baru. Semua itu pasti 
mewarnai, sama seperti pada tahun yang baru saja kita tinggalkan. Namun saat 
semua hal tadi dilakukan, kita bisa yakin, tidak ada lagi orang yang ragu akan 
keselamatan hidupnya. Tidak ada lagi yang ketakutan dan khawatir. Melainkan 
setiap orang akan dengan berani dan kepala tegak melangkah melanjutkan 
kehidupannya. Setiap orang akan dengan percaya diri menjalani hidup. Dan 
semua akan dengan tegas menyatakan, ”Aku melihat keselamatan yang 
daripada-Nya” kemudian membagikannya kepada orang lain. Amin. (thie) 
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Khotbah Jangkep Minggu, 1 Januari 2012 
Minggu Sepisan Warsa Enggal Masehi (P) 

 

KAWULA SUMEREP KAWILUJENGAN 

INGKANG MIJIL SAKING PADUKA 
 

Waosan I: Yesaya 61:10-62:3; Tanggapan: Jabur Masmur 148 
Waosan II: Galati 4:4-7; Waosan III:  Injil Lukas 2:22-40 

 

Ancas: 
Pasamuwan mangretosi pakaran kawilujenganipun Gusti Allah lan nanggapi 
kanthi sikep urmat, pitados, setya, pawarta kawilujengan, gesang leres lan 

mbabar kabingahan. 
 

 Rancangan Waosan Kitab Suci: 

Pawartos Sih Rahmat : Markus 10:45 
Pitedah Gesang Anyar : Mateus 7:12 
Pangatag Pisungsung : Jabur Masmur 117 

 

 Rancangan Kidung Pamuji: 

Kidung Pamuji : KPK BMGJ 215:1,2 
Kidung Panalangsa : KPK BMGJ 43:1-3 
Kidung Kasanggeman : KPK BMGJ 78:1,2 
Kidung Pisungsung : KPK BMGJ 186:1- 
Kidung Panutup : KPK BMGJ 168:1-3 
 
 

 Khotbah Jangkep  

 

KAWULA SUMEREP KAWILUJENGAN INGKANG MIJIL SAKING PADUKA 
 

Pasamuwan ingkang dipun tresnani dening Gusti. 
aben tiyang gadhah pikajeng supados gesangipun wilujeng, dadosa 
gesang ing donya punika makaten ugi gesang sasampunipun pejah. 
Sadaya pambudidaya dipun lampahi supados wilujeng. Salah S 



12 Khotbah Jangkep Januari s/d Juni 2012  
 

 

 

satunggaling cara ingkang dipun udi inggih punika kanthi netepi angger-
anggering agama, pamawasipun nindakaken prakawis makaten punika saged 
ndhatengaken kawilujengan. 

Ananging pamawas ingkang makaten dipun tampik dening Rasul Paulus ing 
seratipun kangge pasamuwan ing Galati. Rasul Paulus nelakaken bilih 
kawilujengan punika peparingipun Gusti. Rasul Paulus nyerat bilih Gusti Allah 
ngutus ingkang Putra supados saking wanita ingkang kawengku ing angger-
anggering Toret, kababar Juru Wilujeng ingkang nebus sadaya manungsa 
ingkang sampun kawengku ing angger-anggering Toret. 

Pamanggih ingkang kados makaten temtu sanes pamanggihipun Rasul 
Paulus piyambak. Pancen rumiyin Rasul Paulus punika tiyang ingkang remen 
nganiaya pandherekipun Gusti Yesus, nanging salajengipun malah dados salah 
satunggaling murid ingkang setya martosaken Injil; temtu kemawon 
piyambakipun sinau saking para murid sanesipun, utaminipun para murid 
ingkang nekseni piyambak gesangipun Sang Kristus. Rasul Paulus ugi mangretos 
cariyos bab Gusti Yesus ingkang dipun bekta dening tiyang sepuhipun dhateng 
Padaleman Suci,  temahan Simeon lan Hana sami martosaken bilih 
kawilujengan sampun nyata. 

Simeon punika tiyang ingkang mursid lan ngabekti dhateng Allah. Gusti 
Allah piyambak ingkang nelakaken dhateng piyambakipun bilih kawilujengan 
badhe mijil. Dene Hana punika nabi wanita ingkang siyang dalu ngabekti kanthi 
nindakaken siyam lan ndedonga. Tiyang kekah punika gadhah sesambetan sae 
lan celak kaliyan Gusti Allah temahan sami sumerep pakaryan kawilujenganipun 
Allah. Pratelanipun Simeon lan Hana ugi nandhesaken bilih kawilujengan 
punika peparing. 

Dangu saderengipun, tiyang-tiyang Israel sampun sami dipun wucal bilih 
kawilujengan punika peparingipun Gusti. Panyerat kitab Yesaya nelakaken bilih 
Allah mawang Israel minangka panganten putri, dene Panjenenganipun 
panganten kakung. Temtu kemawon panganten kakung badhe nresnani 
panganten putri kanthi sawetahipun, boten amargi panganten putri sampun 
damel kasaenan, nanging namung amargi katresnanipun. 

Tigang prakawis kala wau nelakaken bilih kawilujengan punika peparing. 
Peparing boten saged dipun oyak utawi dipun padosi. Peparing punika 
sagedipun dipun tampi. Sanadyan sampun dipun paringaken ing ngajeng kita, 
menawi boten kita tampi rak nggih boten saged dados gadhahan kita, ta? 
Makaten ugi menggahipun kawilujengan. Manungsa kedah nampi. Simeon lan 
Hana paring tuladha anggenipun sami titen lan pitados bab pakaryanipun Allah, 
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temahan sumerep bab mijilipun kawilujengan. Kawilujengan kita sapunika 
inggih sami, peparing ingkang kedah kita tampi. 

 
Pasamuwan ingkan dipun tresnani dening Gusti, 
Nalika kita nampi kawilujengan saking Gusti temtu boten cekap menawi 

lajeng kendel kemawon. Saking waosan-waosan wau kita sinau sekawan 
prakawis, inggih punika: 
1. Rasul Paulus nyerat bilih Allah ngutus Rohipun Kang Putra dhateng 

saklebeting manah kita temah kita saged munjuk, ”Abba, Rama!” 
 Prakawis punika nelakaken dhateng kita bilih menawi kita pitados lan 
nampi kawilujengan peparingipun Gusti, kita dados putranipun Gusti. 
Ingkang namanipun putra punika inggih kedah urmat, pitados, lan setya 
dhateng tiyang sepuhipun. Makaten ugi dhateng Allah minangka Rama 
kita. Kita kedah urmat dhateng Allah. Boten malah ndadosaken 
Panjenenganipun ’batur’ ingkang kedah sadhek sanyet maringaken 
prakawis ingkang kita pengini. Kita ugi kedah pitados dhateng 
Panjenenganipun,  boten malah mangu-mangu nalika nyuwun pitulungan 
temah pados pitulungan dhateng roh-roh sanesipun. Ugi kedah setya, dene 
tiyang sepuh boten badhe nyelaki putranipun; makaten ugi Gusti Allah. 
Mila sampun ngantos kita nyelaki Allah, punapa malih menawi namung 
amargi bab kadonyan kados jodho utawi pangkat. 

2. Nalika Simeon lan Hana kepanggih kaliyan laren alit asmanipun Yesus, 
tiyang kekalih kasebat boten namung kendel kemawon. Lajeng sami 
nelakaken kabingahanipun lumantar martosaken dhateng tiyang-tiyang 
ingkang sami wonten ing papan punika. 
 Ingkang dipun tindakaken dening Simeon lan Hana punika mucalaken 
bilih kawilujengan ingkang pinaringaken punika ampun ngantos namung 
kita wawas hak utawi darbek kita piyambak. Kawilujengan punika kedah 
kita wartosaken dhateng tiyang sanes. Ancasipun supados sangsaya kathah 
tiyang ingkang sami sumerep bab kawilujengan temahan sami saged 
nanggapi. 

3. Ingkang nyerat kitab Yesaya nggambaraken kawilujengan kados dene 
busana, dene kaleresan punika jubah. Nanging ing sisih sanes, kaleresan 
punika ugi tuwuh kados dene bumi ingkang medalaken tetuwuhan. 
Busana punika tansah tumempel ing raga lan jubah njagi sarta damel 
langkung sae. Kawilujengan pancen badhe tansah tumempel ing gesang 
ingkang dipun sarengi kaliyan kaleresan. Punika ateges, tiyang ingkang 
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sampun dipun wilujengaken kedah gesang ing saklebeting kaleresan. 
Wantun mbelani ingkang leres lan gesang leres, nanging boten cekap 
menawi namung tumempel saking njawi. Kaleresan punika kedah tuwuh 
saking dhiri, tegesipun nindakaken kaleresan punika kedah tulus, boten 
kanthi kapeksa, punapa malih gadhah pamrih. 

4. Ingkang nyerat kitab Yesaya dan Juru Masmur sami nelakaken bilih 
kawilujengan ndhatengan pepujen kabingahan. Pepujen punika dhateng 
saking sadaya bangsa, malah kepara sadaya titah. 
 Prakawis punika ngemutaken bilih kabingahan amargi sampun 
wilujeng kedah sumrambah dhateng sadaya tiyang. Mboten pareng dipun 
watesi bangsa, menapa malih agama. Kabingahan punika kedah damel 
sesami kita ugi bingah. Langkung lebet malih, mboten namun sesami 
manungsa, nanging sesami titahipun Gusti. Mboten sae menawi manungsa 
sami bingah-bingah amargi sampun wilujeng, nanging kanthi cara-cara 
ingkang ngrusak alam. 
 
Pasamuwan ingkang dipun tresnani dening Gusti, 
Warsa anyar 2012 kawiwitan dinten punika. Warsa anyar asring dipun 

tegesi minangka wekdal tuwuhing pangajeng-ajeng ingkang anyar, sinaosa ing 
sauruting taun punika mesthi wonten momotan ingkang anyar ugi. Sadaya 
prakawis dadosa bingah lan sisah, temtu badhe kita panggihi, kados dene ing 
warsa ingkang nembe kita pengkeraken. Nanging menawi sekawan prakawis 
wau kita lampahi, kita saged yakin bilih boten badhe wonten malih tiyang 
ingkang mangu-mangu bab kawilujenganipun lan boten wonten ingkang ajrih 
nglajengaken gesang. Kosok wangsulipun, badhe sami tatag nglampahi gesang 
sinambi ngaturaken, ”Kula sumerep kawilujengan ingkang mijil saking Gusti”. 
Amin. (thie) 
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Khotbah Jangkep Minggu, 8 Januari 2012  
Minggu Epiphany (P) 

 

BERTOBAT DAN HIDUP DALAM ROH 

ALLAH 
 

Bacaan I: Kejadian 1:1-5; Tanggapan: Mazmur 29 
Bacaan II: Kisah Para Rasul 19:1-7; Bacaan III: Injil Markus 1:4-11 

 

Tujuan: 
Jemaat bersedia untuk terus menerus hidup dalam pertobatan dan  

senantiasa menerima Roh Kudus sehingga hidupnya  
berada dalam kuasa Roh Allah.  

 
 

 Dasar Pemikiran  

Orang Kristen kadang kurang menyadari dan menghayati makna baptisan 
yang telah pernah diterimanya sehingga hidupnya makin lama makin terasa 
hambar bahkan jauh dari Tuhan. Menghayati kembali makna baptisan dapat 
menjadikannya hidup lebih dekat dengan Tuhan. 
 

 Keterangan Tiap Bacaan  

 

Kejadian 1:1-5 (Roh Allah mendatangkan keteraturan dan keadaan yang baik) 
Ayat-ayat ini berbicara tentang penciptaan langit dan bumi dimana Roh 

Allah hadir untuk menguasai, mengatur dan mengubah kekacauan (bahasa 
Ibraninya: tohuwabohu) menjadi sesuatu yang teratur dan baik. Di sini 
dinyatakan bahwa kuasa FirmanNya mampu menciptakan terang di tengah-
tengah kegelapan, yaitu terang yang bukan berasal dari matahari (karena 
benda-benda penerang baru diciptakan pada hari keempat (ayat 14-19) tetapi 
adalah terang yang sesungguhnya, yang berasal dari FirmanNya. 
 

Mazmur 29 (Di dalam Tuhan ada kekuatan yang dahsyat) 
Mazmur ini berisi puji-pujian kepada Tuhan Sang penguasa kehidupan. Di 

sini dinyatakan bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan yang dahsyat. 
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KekuatanNya yang dipersonifikasikan hanya sebagai suara ini digambarkan 
seperti guntur yang mampu mematahkan pohon aras, yang membuat gunung 
libanon melompat-lompat, menyemburkan nyala api dan membuat padang 
gurun gemetar. Kepada Tuhan yang demikian inilah, umat layak memohon 
kekuatan, berkat dan kesejahteraan. 
 

Kisah Para Rasul 19:1-7 (Baptisan dalam nama Yesus) 
Bagian ini berisi pernyataan Rasul Paulus yang membedakan antara 

baptisan Yohanes dan baptisan dalam nama Yesus. Baptisan Yohanes adalah 
pembaptisan orang yang telah bertobat (yang menyesali dosa-dosanya dan 
ingin mengungkapkan kebulatan hati mereka untuk mengakhiri dosa-dosa itu – 
ayat 4), sedangkan baptisan dalam nama Yesus lebih dari itu, yaitu bahwa 
mereka juga akan menerima karunia dan kuasa Roh Kudus.  
 

Markus 1:4-11 (Baptisan Yesus adalah baptisan Roh Kudus) 
Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan dan membaptis orang agar 

memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan (ayat 4-8). Ia juga memberitakan 
kedatangan orang yang lebih berkuasa dari dirinya, yaitu Yesus Kristus, yang 
akan membaptis dengan Roh Kudus, Roh yang dapat membersihkan kehidupan, 
diri dan hati seseorang. Kuasa yang Yesus miliki itu dinyatakan dalam peristiwa 
baptisan Yesus dimana Allah sendiri menyatakan „Engkaulah Anak-Ku yang 
kukasihi, kepadaMulah Aku berkenan.“ 
  

Renungan Atas Bacaan 
Ada pemahaman yang salah tentang baptisan di GKJ dan juga bahwa anak-

anak Tuhan seringkali tidak sepenuhnya memahami atau lupa atau tidak 
memelihara dalam hati makna baptisan yang telah diterima sehingga hidup 
mereka tidak berbeda dengan orang lain. Saat ini kita diingatkan akan makna 
baptisan yang kita terima yaitu bahwa baptisan kita adalah baptisan Yesus 
Kristus yang tidak hanya mengandung arti pertobatan dan anugerah 
pengampunan serta keselamatan dari Tuhan, tetapi juga terkait dengan karunia 
Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini tidak melulu termanifestasi dalam kebaktian 
yang meriah dengan pujian pop rohani atau iringan band tetapi dalam seluruh 
kehidupan manusia. 

Kuasa Roh Kudus memampukan manusia untuk menjadi manusia baru 
seperti ciptaan Tuhan mula-mula yang semuanya baik adanya. Dan itu terjadi 
karena karya pengorbanan Kristus untuk menebus manusia. Hanya dengan 
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keterbukaan terhadap karunia itu maka manusia dapat menerima Roh Kudus 
yang berkuasa memperbaharui hati, jiwa, akal budi dan seluruh kehidupan 
manusia. Keterbukaan disini adalah termasuk kesanggupan untuk mengaku 
dosa dan senantiasa hidup dalam pertobatan sehingga hidupnya ditunutun 
oleh Roh Allah. Ia menjadikan manusia hidup teratur, baik dan dapat 
memancarkan maksud Tuhan mula-mula yaitu kebaikan dan keteraturan. 
Kiranya Tuhan memampukan  kita untuk senantiasa hidup dalam pertobatan 
sehingga Roh Allah mempunyai tempat di hati kita dan berkarya dalam hidup 
kita, amin.  
 

Harmonisasi/Benang Merah Bacaan Leksionari 
Keempat teks di atas menunjukkan pentingnya peran Roh Allah dalam 

kehidupan manusia dan dunia ini. Oleh karena itu baptisan kristen tidak hanya 
berkaitan dengan pertobatan tetapi juga pemberian karunia Roh Kudus.   
 

Pokok dan Arah Pewartaan  
Allah sejak semula dan terus menerus menghendaki kebaikan dalam 

kehidupan manusia dan hal itu Ia nyatakan melalui panggilan untuk hidup 
dalam pertobatan senantiasa dan dalam tuntunan RohNya.  
 

 Rancangan Bacaan Alkitab: 

Berita Anugerah : I Petrus 2:9-10 
Petunjuk Hidup Baru : Galatia 2:19-20 
Nats Persembahan : Roma 12:1 
 

 Rancangan Nyanyian Pujian: 

Nyanyian Pembukaan : KJ 10:1,2 
Nyanyian Penyesalan : KJ 27:1,2 
Nyanyian Kesanggupan : KJ 363:1,2 
Nyanyian Persembahan : KJ 365b:1- 
Nyanyian Penutup : KJ 309:1,2 
 

 Khotbah Jangkep  
 

 Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, 
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ebagai orang GKJ kadangkala kita mendapatkan ledekan dari 
saudara-saudara seiman lainnya dengan memlesetkan kepanjangan 
GKJ menjadi Gereja Kurang Jelas atau dengan mengatakan bahwa di 

GKJ tidak ada Roh Kudus. Klaim-klaim semacam ini diberikan kepada GKJ 
karena mereka beranggapan bahwa kebaktian yang diselenggarakan oleh GKJ 
tidak semangat, jemaat menyanyikan pujian dalam tempo lambat dan tidak 
gegap gempita seperti mereka. Mereka beranggapan bahwa yang 
mendapatkan Roh Kudus hanyalah mereka yang ibadah atau kebaktiannya 
disertai tepuk tangan, musik pop rohani, dengan bahasa Roh, dll. 

Di satu sisi, ejekan seperti ini kiranya dapat menjadi koreksi bagi GKJ untuk 
terus menerus memperbaiki dan mengembangkan kebaktian-kebaktian yang 
diselenggarakannya. Tetapi di sisi yang lain, kita perlu mengkritisi apa yang 
disampaikan itu dan tidak perlu berkecil hati. Kalau ada orang yang 
mengatakan bahwa hanya dirinya sendiri atau gerejanya sendiri saja yang 
mempunyai Roh Kudus maka hal itu adalah suatu kesombongan rohani. Dan itu 
artinya bukan dari Roh Kudus. Selain itu ada hal lain yang menarik, yaitu adanya 
anggapan bahwa baptisan gereja-gereja mainstream (gereja arus utama, 
seperti misalnya GKJ, GKI, GPIB, GKJW, dll) tidak afdol karena tidak disertai 
dengan baptisan Roh. Apakah benar apa pernyataan yang seperti ini? 

 
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 
Baptisan GKJ adalah juga baptisan Roh Kudus. Ia bukan sekedar “baptisan 

Yohanes“ tetapi adalah “baptisan Yesus“. Ia tidak hanya berkaitan dengan 
pertobatan yang mendatangkan pengampunan dosa, tetapi juga berkaitan 
dengan pemberian karunia Roh Kudus. Yohanes Pembaptis mengatakan dalam 
Markus 1:8 “Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia (Yesus) akan 
membaptis kamu dengan Roh Kudus.“ Roh inilah yang akan membersihkan 
kehidupan, diri dan hati seseorang.  

Hal yang senada juga disampaikan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul 19:1-
7. Bagian ini berisi pernyataan Rasul Paulus yang membedakan antara baptisan 
Yohanes dan baptisan dalam nama Yesus. Dikatakan dalam ayat 4 bahwa 
baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat (yang 
menyesali dosa-dosanya dan ingin mengungkapkan kebulatan hati mereka 
untuk mengakhiri dosa-dosa itu), sedangkan baptisan dalam nama Yesus lebih 
dari itu, yaitu bahwa mereka juga akan menerima karunia dan kuasa Roh 
Kudus.  

S 
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Karya Roh Kudus tidak harus nampak dalam kebaktian yang gegap 
gempita. Roh Kudus berkenan hadir dimana-mana dan melalui apa saja yang Ia 
kehendaki. Kuasa Roh Kudus juga nyata melalui buah yang dihasilkan oleh 
orang percaya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sayang, kehidupan orang 
Kristen, orang yang telah dibaptis, kadang atau bahkan seringkali tidak berbeda 
dengan kehidupan orang lain. Banyak orang Kristen yang hanya kristen KTP 
(Kristen Tanpa Pertobatan), yang hidupnya seenaknya sendiri bahkan menjadi 
batu sandungan bagi orang lain. Atau ada orang yang nampaknya beribadah, 
gencar memberikan kesaksian di dalam kebaktian-kebaktian, gemar memuji 
Tuhan; tapi hidupnya berpusat hanya pada dirinya sendiri. Ia berpikir bahwa ia 
sudah dikategorikan sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan ketika ia 
merasakan kelimpahan, mendapat untung yang besar dalam berdagang. Ia 
sama sekali tidak menyadari bahwa dibalik untung besar yang diperolehnya, 
ada orang yang tidak diuntungkan karena usahanya mencari untung yang besar 
itu.  

Seorang pendeta yang baru saja pulang dari studi di luar negeri 
mempunyai pengalaman yang membuatnya bersedih hati karena 
kesejahteraan penduduk yang tidak merata di tanah air sendiri. Yang situasinya 
sangat berbeda dengan di luar negeri dimana ia pernah tinggal beberapa waktu 
lamanya. Pengalamannya demikian: Dalam sebuah perjalanan pulang dari 
pelayanannya, seorang pendeta yang mengendarai sepeda motor merasakan 
kesedihan yang mendalam dan ingin menangis, karena melihat ada dua orang 
bapak-bapak yang duduk di atas tumpukan karung-karung yang berisi kapur 
bahan bangunan, yang diangkut oleh sebuah mobil pickup. Kedua bapak ini 
wajah dan badannya penuh dengan kapur putih dan terlihat seperti kera 
hanoman yang tertunduk karena kelelahan. Mereka pun tidak mengenakan 
helm pengaman dan itu berarti bahwa keselamatan mereka terancam. Melihat 
hal itu, si pendeta berpikir: “Kalau seandainya bos dari bapak-bapak tadi adalah 
orang Kristen yang setiap hari Minggunya bersemangat dalam memuji Tuhan 
dan bangga dengan berkat melimpah yang ia terima, maka hal itu sungguh 
keterlaluan dan pantas diprihatinkan“.  Bos yang seperti ini termasuk orang 
yang salah dalam memahami iman dan kehidupan kekristenan. Dia termasuk 
orang yang egois, yang beribadah supaya dirinya sendiri diberkati tanpa 
berusaha memikirkan dan menjadi berkat bagi orang lain.  

 
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 
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Mengapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Ada banyak pergumulan hidup di 
dunia ini yang bisa menjauhkan manusia dari Tuhan dan membuatnya lupa 
bahwa ia adalah orang pilihan yang telah dibaptis/dimeteraikan sebagai anak-
anak Tuhan. Selain itu bisa terjadi bahwa baptisan dan Sidhi (Pengakuan 
Percaya) hanya menjadi sebuah ritual, sebuah tradisi yang turun temurun yang 
tidak lagi dihayati dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin karena pemahaman 
teologis yang salah bahwa yang penting adalah mencari dan mendapat berkat 
Tuhan dan tidak perduli pada nasib orang lain, termasuk nasib pegawai atau 
orang-orang yang dipercayakan kepadanya.  

Dalam kesempatan ini, kita diingatkan pada makna baptisan yang kita 
terima. Baptis tidak hanya menjadi pijakan bagi kita untuk menerima 
keselamatan dari Tuhan, tetapi juga untuk menjalani hidup baru, hidup dalam 
terang Roh Kudus. Baptisan mengingatkan kita pada pertobatan mula-mula 
yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Pertobatan itu adalah salah 
satu ungkapan iman kepada Yesus Kristus yang hendak menyatakan bahwa 
“saya akan meninggalkan kehidupan yang lama dan siap memasuki kehidupan 
yang baru, kehidupan yang diselamatkan dan disertai oleh Kristus”. Melalui 
pertobatan yang sungguh-sungguh, Tuhan berkenan memberikan kuasa Roh 
Kudus yang akan membersihkan hati, akal budi dan kehidupan manusia 
seutuhnya, juga yang memampukan orang untuk perduli dan mengasihi 
sesama. Dan pertobatan seperti itu tidak hanya sekali seumur hidup tetapi 
harus terus menerus dilakukan agar manusia senantiasa hidup dalam kuasa 
Roh Allah.  

Barang siapa hidup dalam terang Roh Allah, ia akan mengalami hidup yang 
terkontrol, yang dikuasai oleh pengendalian diri, yang teratur dan baik. Dan 
itulah yang dikehendaki Tuhan. Sejak semula, Ia melalui Roh-Nya telah 
menciptakan semuanya baik dan teratur. Kej 1:1-5 menyaksikan tentang hal ini. 
Diceritakan di situ bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi dan bahwa Allah 
melalui Firman dan Roh-Nya menguasai, mengatur dan mengubah kekacauan 
(bahasa Ibraninya: tohuwabohu) menjadi sesuatu yang teratur dan baik. 
Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tetap menghendaki yang baik 
itu sehingga Ia mengirimkan AnakNya yang tunggal untuk memulihkan keadaan 
manusia agar kembali baik.  

Melalui Kejadian 1:1-5 kita juga diingatkan bahwa kuasa Firman Tuhan 
mampu menciptakan terang di tengah-tengah kegelapan. Dan terang yang 
dimaksudkan di sini bukan terang yang berasal dari matahari (karena benda-
benda penerang baru diciptakan pada hari keempat (ayat 14-19) tetapi adalah 
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terang yang sesungguhnya, yang berasal dari FirmanNya. Itu artinya bahwa Ia 
mampu menciptakan terang dalam hidup kita. Seandainya hidup kita dikuasai 
oleh kegelapan karena persoalan hidup yang datang silih berganti atau masa 
lalu yang kelam, maka kinilah saatnya untuk datang kepada Tuhan Sang Sumber 
Terang itu agar hidup kita menjadi terang.  

Mazmur 29 mengokohkan kita bahwa Dialah Tuhan yang layak menjadi 
tempat untuk memohon kekuatan, berkat dan kesejahteraan. Kekuatan Tuhan 
yang dipersonifikasikan hanya sebagai suaraNya, disaksikan oleh Pemazmur, 
seperti guntur yang mampu mematahkan pohon aras, yang mampu membuat 
gunung libanon melompat-lompat, yang mampu menyemburkan nyala api dan 
membuat padang gurun gemetar. Sebuah kekuatan yang dahsyat yang mampu 
melakukan apa saja. Allah melalui Roh-Nya bergerak dan berkarya secara aktif 
untuk memberi kehidupan, terang dan keteraturan dalam hidup manusia dan 
alam semesta Amin. 
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Khotbah Jangkep Minggu, 8 Januari 2012  
Minggu Epiphany (P) 

 

MRATOBAT LAN GESANG ING 

PANUNTUNING ROHING ALLAH 
 

Waosan I: Purw. Dumadi 1:1-5; Tanggapan: Jabur 29 
Waosan II: Lelakone Para Rasul 19:1-7; Waosan III: Injil Markus 1:4-11 

 

Tujuan: 
Pasamuwan gesangipun kasuwun tansah ing salebeting pamratobat lan tansah 

nampeni pangrehipun Sang Roh Suci, saengga gesangipun karegem ing 
panguwaosing Roh Allah.  

 

 Rancangan Waosan Kitab Suci: 

Pawartos Sih Rahmat : I Petrus 2:9-10 
Pitedah Gesang Enggal : Galati 2:19-20 
Pangatag Pisungsung : Rum 12:1 
 

 Rancangan Kidung Pamuji: 

Kidung Pambuka : KPK 28:1-3 
Kidung Panelangsa : KPK 52: 1,2 
Kidung Kasanggeman : KPK 141:1,2 
Kidung Pisungsung : KPK 187:1- 
Kidung Panutup : KPK 139:1,2 
 

 Khotbah Jangkep: 

 
Pasamuwan kinasih ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus, 

inangka pasamuwan GKJ, kita kadhangkala dipun pepoyok 
dening sedherek-sedherek sanes. Wonten ingkang mlesetaken 
GKJ dados Greja Kurang Jelas utawi bilih GKJ boten kadunungan 

Roh Suci. Pepoyok ingkang kados mekaten tuwuh amargi sami gadhah 
panganggep bilih pangibadah ing GKJ boten greget/semangat, anggenipun sami 
ngidung lelet boten kados greja-greja sanes ingkang kekidunganipun kairingan 

M 
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musik band. Sadherek-sadherek punika nggadhahi pamawas bilih namung 
pangibadah ingkang ngagem musik pop rohani lan ingkang ing pasamuwan 
sami ngucapaken basa roh ingkang kadunungan Roh Suci. 

Ing sasisih, pepoyok punika saged dados pepenget dhateng GKJ supados 
tansah migatosaken indhaking pangabektinipun. Ananging ing sisih sanes, kita 
prelu mrenahaken pamawas ingkang kados mekaten lan boten perlu alit ing 
manah. Menawi wonten tiyang ingkang nganggep dhirinipun utawi grejanipun 
piyambak ingkang kadunungan Roh Suci, sejatosipun tiyang punika kagolong 
tiyang ingkang gumunggung. Lan ingkang kados mekaten boten tuwuh saking 
Roh Suci. Kejawi punika, wonten bab ingkang narik kawigatosan kita inggih 
punika panganggep bilih baptisanipun greja-greja mainstream (arus utama, 
kadosta GKJ, GKI, GPIB, GKJW, lsp.) boten nengsemaken amargi boten 
kinanthenan baptisan Roh Suci. Sesambetan kaliyan bab punika, ingkang dados 
pitakenan inggih punika, punapa panganggep ingkang kados mekaten punika 
leres?  

 
Para sedherek ingkang kinasih ing patunggilanipun Gusti, 
Baptisan GKJ punika kawastanan ugi baptisan ing Roh Suci. Baptisan 

punika boten namung “baptisan Yokanan” ananging “baptisan Yesus”, ingkang 
boten namung sesambetan kaliyan pitobat ingkang ndhatengaken 
pangapuntening dosa krana sih rahmatipun Gusti ananging ugi ngengingi 
peparing Roh Suci. Yokanan Pambaptis ing Markus 1:8 nelakaken: “Aku mbaptis 
kowe nganggo banyu, nanging Panjenengane bakal mbaptis kowe kalawan Roh 
Suci.” Lah Roh punika ingkang ngresiki manah lan gesanging manungsa. 

Bab punika inggih ugi dipun ngendikakaken dening Lukas ing Lelakone Para 
rasul 19:1-7. Perangan punika isi pratelanipun Rasul Paulus ingkang 
mbedakaken baptisan Yokanan lan baptisan ing asmanipun Gusti Yesus. Ing 
ayat 4 dipun ngendikakaken bilih baptisanipun Yokanan punika baptisanipun 
tiyang ingkang sampun mratobat, ingkang nelangsani dosa-dosanipun lan 
kepengin nelakaken sedyanipun mungkasi dosa-dosanipun punika. Dene 
baptisan ing asmanipun Gusti Yesus ngandhut teges langkung lebet saking 
punika, inggih punika bilih tiyang ingkang dipun baptis ugi badhe tampi 
peparing Roh Suci.  

Pakaryan Roh Suci boten kedah dipun ketingalaken lumantar tata 
pangabekti ingkang rame ingkang ngangge pepujen pop rohani, ngangge basa 
Roh, lsp. Roh Suci kepareng rawuh ing pundia kemawon lan lumantar punapa 
kemawon ingkang kakersakaken dening Panjenenganipun. Panguwaosing Sang 
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Roh Suci ugi katitik lumantar woh ingkang dipun wedalaken dening tiyang 
pitados ing gesang padintenan. Ananging eman, dene gesangipun tiyang 
Kristen, tiyang ingkang dipun baptis, kadhangkala utawi malah asring boten 
beda kaliyan tiyang sanes. Kathah tiyang Kristen ingkang namung Kristen KTP 
(Kristen Tanpa Pitobat), ingkang gesangipun sasekecanipun piyambak malah 
dados sela sandhungan kangge tiyang sanes. Utawi wonten tiyang ingkang 
kadosipun ngibadah kanthi tumemen, asring nelakaken paseksi ing pangibadah-
pangibadah, remen memuji Gusti, ananging gesangipun namung kaeneraken 
dhateng dhirinipun piyambak. Tiyang ingkang kados mekaten nggadhahi 
pemanggih bilih piyambakipun sampun kagolong tiyang ingkang karenan ing 
ngarsanipun Gusti amargi pinaringan berkah ingkang matumpa-tumpa 
lumantar bathi ingkang kathah saking anggenipun dagang. Tiyang punika saestu 
boten ngrumaosi bilih menawi piyambakipun pikantuk bathi ingkang kathah, 
punika ateges wonten tiyang ingkang tuna. 

Satunggalipun Pandhita ingkang nembe wangsul saking pasinaon ing 
ngamanca gadhah pengalaman ingkang ndadosaken sedhih manahipun amargi 
kesejahteraan ingkang boten warata ing negari Indonesia punika. Kawontenan 
ingkang dipun prangguli saestu beda kaliyan kawontenan ing negari sanes 
ingkang tumemen anggenipun migatosaken keselamatan kerja, kesejahteraan 
tumrap ing sedaya tiyang, lsp. Pengalamanipun punika mekaten: Ing satengah-
tengahing margi nalika wangsul saking peladosan, Pandhita wau ngraosaken 
sedhih sanget lan kepengin ngedalaken luh amargi mrangguli wonten bapak 
kalih ingkang lenggah ing sanginggilipun tumpukan karung ingkang isi kapur 
ingkang dipun angkut dening satunggaling mobil pickup. Praupan/wajah lan 
badanipun bapak kekalih punika kebak kapur pethak satemah ketingal kados 
kethek hanoman ingkang lenggah lungkrah tanpa daya. Kamangka anggenipun 
lenggah punika boten ngangge helm. Kawilujenganipun bapak kekalih punika 
kaancam amargi  boten sami migatosaken keselamatan kerja. Ningali ingkang 
kados mekaten, Pandhita  wau gadhah pangangen-angen: ”Menawi ingkang 
dados juraganipun bapak kekalih punika tiyang Kristen ingkang saben 
minggunipun ngabekti kanthi semangat memuji Gusti lan bombong amargi 
kathahipun rejeki ingkang dipun tampi, mila punika satunggaling kaprihatosan. 
Si juragan punika kalebet tiyang ingkang klentu anggenipun nyumerepi bab 
kapitadosan lan gesang minangka tiyang Kristen. Piyambakipun kalebet tiyang 
ingkang egois, ingkang ngibadah supados binerkahan kangge dhirinipun 
piyambak.“ 

 



 

 Khotbah Jangkep Januari s/d Juni  2012  

 
25 

 

Para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, 
Kenging punapa saged kelampahan ingkang kados mekaten? Kathah 

prekawis ing gesang punika ingkang ndadosaken manungsa tebih saking Gusti 
lan kesupen bilih piyambakipun punika tiyang pinilih ingkang sampun  dipun 
baptis dados para putranipun Gusti. Kejawi punika, saged kelampahan bilih 
baptisan punapa dene sidhi kelampahanipun namung pinangka ritual/upacara 
lahiriah kemawon, satunggaling tradisi ingkang turun tumurun lan boten dipun 
raos-raosaken kanthi lebet malih. Utawi bok bilih amargi pangretosan ingkang 
lepat bilih ingkang wigatos punika ngupadi lan pikantuk berkah saking Gusti 
tanpa preduli kaliyan nasibipun tiyang sanes, kalebet nasibipun pegawai utawi 
karyawanipun.  

Ing wekdal punika kita kaengetaken dhateng tegesing baptis. Baptis boten 
namung dados pancadan anggen kita tampi kawilujengan saking Gusti, 
ananging ugi pancadan kangge nglampahi gesang enggal, gesang ingkang 
kapadhangan dening Sang Roh Suci. Baptis ngengetaken kita dhateng 
pamratobat, ingkang sepisanan ingkang kedah dipun tindakaken dening tiyang 
pitados. Pamratobat punika dados salah satunggaling pratelaning kapitadosan 
kita dhateng Gusti Yesus Kristus ingkang nelakaken bilih kita badhe nilar gesang 
lami lan cumadhang dhateng gesang anyar, gesang ingkang kawilujengaken lan 
katuntun dening Gusti. Lumantar pitobat ingkang tumemen, Gusti kersa 
maringi panguwaosing Sang Roh Suci ingkang badhe ngresiki manah, akal budi 
lan sawetahing gesanging manungsa, ugi ingkang nyagedaken manungsa saged 
preduli lan nresnani sesami. Lan pitobat ingkang kados mekaten boten namung 
kaping sepisan ananging kedah tansah dipun tindakaken supados manungsa 
saged tansah gesang ing panguwaos lan panuntunipun Rohing Gusti Allah.  

Sinten ingkang gesang ing panguwaosing pepadhanging Roh Allah badhe 
ngalami gesang ingkang tumata, sae lan dipun kendhaleni dening tuntunaning 
Sang Roh piyambak. Lan gesang ingkang kados mekaten punika ingkang dipun 
kersakaken dening Gusti Allah. Wiwit sakawit Gusti lumantar Rohipun sampun 
nitahaken sedaya sae lan tumata. Purwaning Dumadi 1:1-5 neksekaken 
ngengingi bab punika. Kacariyosaken bilih Gusti nitahaken langit lan bumi lan 
bilih Gusti Allah lumantar Pangandika lan Rohipun nguwaosi, nata lan ngewahi 
ingkang semrawut dados sae lan tumata. Malah sanadyan manungsa 
dhumawah ing dosa, Gusti tetep ngersakaken ingkang sae punika ngantos 
Panjenenganipun maringi Kang Putra ontang-anting supados mulihaken 
kawontenaning manungsa satemah saged wangsul dados sae malih.  
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Lumantar Purwaning Dumadi 1:1-5 kita ugi kaengetaken bilih 
panguwaosing Pangandikanipun Gusti kuwawi nitahaken pepadhang ing 
satengah-tengahing pepeteng. Lan ingkang kasebat pepadhang ing ngriki sanes 
pepadhang ingkang saking srengenge ananging pepadhang ingkang sejatos, 
amargi srengenge lan sanes-sanesipun nembe dipun titahaken ing dinten 
ingkang kaping sekawan (ayat 14-19). Punika ateges bilih Gusti Allah kawasa 
nitahaken pepadhang ing gesang kita. Menawi gesang kita dipun kuwaosi 
dening pepeteng amargi prekawising gesang ingkang tansah ngreridhu lan 
amargi pengalaman ingkang kapengker ingkang kita alami, sapunika kita 
kaengetaken supados marek ing ngarsanipun Gusti sumbering pepadhang 
punika supados gesang kita dados padhang.  

Mazmur 29 ngekahaken bilih Panjenenganipun punika Gusti ingkang 
pantes dados pangungsen kita. Namung dhumateng Panjenenganipun kita 
saged nyuwun kekiyatan, berkah lan karaharjan. Kekiyatan lan panguwaosing 
Gusti ingkang katelakaken pinangka swanten ing Mazmur 29 punika 
kagambaraken kadya gludhug ingkang  damel wit eres ing Libanon sami 
mlumpat-mlumpat, ingkang kuwawi nyemburaken latu ingkang mulat-mulat 
lan dadosaken pasamuwan horeg.  Punika nggambaraken kekiyatan ingkang 
ngedab-edabi ingkang kuwawi nindakaken punapa kemawon. Gusti Allah 
lumantar Rohipun tansah makarya maringi gesang sejatos, pepadhang lan bab-
bab ingkang sae lan tumata ing gesanging manungsa lan jagad punika, amin. 
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Khotbah Jangkep Minggu, 15 Januari 2012   
Minggu Pembaptisan Tuhan (P) 

 

HIDUP DALAM HIKMAT ALLAH 
 

Bacaan I:  I Samuel 3:1-10 (11-20); Tanggapan:  Mazmur 139:1-6; 13-18;  
Bacaan II:  I Korintus 6:12-20; Bacaan III: Injil Yohanes 1:43-51 

 

 Dasar Pemikiran 

Hikmat atau kebijaksanaan Allah itu kadang sulit untuk dimengerti 
manusia. Mengapa Allah dalam hikmatNya memilih saudara dan saya, menjadi 
pertanyaan yang patut kita renungkan.  Allah memilih  tentu bukan tanpa 
tujuan. Ada tujuan yang indah atas Hikmat Allah tersebut. Jadi setiap orang 
yang telah dipilih Allah harus bersikap dan berperilaku baik dalam hidupnya 
sebagai bentuk tanggung jawabnya menanggapi panggilan Allah. 

 

 Keterangan Tiap Bacaan 

I Samuel 3:1-10 (11-20) 
Sungguh merupakan keistimewaan bagi Samuel jika ia dipanggil oleh 

Tuhan. Kenapa bukan anak-anak Eli, namun dirinya? Tuhan memiliki Hikmat 
atau kebijaksanaan tersendiri. Kehendak Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Jika 
Tuhan memilih Samuel, tentu ada tujuan. Samuel menanggapi panggilan ini dan 
dia hidup dalam Hikmat Allah. 

 

Mazmur 139:1-6; 13-18 
Pemazmur mengakui Kemahatahuan Allah. Dimanapun dan dalam kondisi 

apapun, Allah mengetahui yang dikerjakan manusia. Tidak ada yang bisa 
dirahasiakan, karena Allahpun sanggup melihat isi hati dan pikiran manusia. 
Terlalu ajaib, dan manusia tidak gaduk untuk memahami itu semua. Manusia 
hanya bisa bersyukur menyaksikan keajaiban Allah yang seperti itu. 

 

I Korintus 6:12-20 
“Muliakanlah Allah dengan tubuhmu”, demikian Rasul Paulus menasihati 

mereka. Allah telah membangkitkan Kristus dan Allah juga akan 
membangkitkan mereka dalam kuasaNya. Mereka telah lunas dibeli sehingga 
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mereka dan setiap orang yang telah menerima kuasaNya patut mengisi 
hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Percabulan dan perbuatan 
dosa lain hanya akan mencemarkan Nama Allah. 

 

Injil Yohanes 1:43-51 
Yesus memanggil Filipus dan Natanael menurut Hikmat dan 

KebijaksanaanNya. Apa yang menjadi alasan Ia memilih mereka? Tidak 
dijelaskan. Yang mengetahui secara pasti hanyalah Yesus. Yang jelas mereka 
telah terpilih. Terpilih dengan cara yang unik. "Kami telah menemukan Dia,,,," 
begitu kata Filipus. Sedang Natanael merespon panggilan tersebut dengan 
pernyataan "Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!" 

 

Renungan atas Bacaan 
Hidup dalam Hikmat Allah, demikian tema khotbah kita hari ini. Hidup 

dalam hikmat Allah berarti menjalani hidup sebagai insan yang dipilih Allah. Hal 
ini mungkin dapat kita perjelas dengan sebuah pertanyaan demikian; “Kalau 
kita telah dipilih Allah berdasarkan HikmatNya, bagamanakah sekarang kita 
harus hidup dalam dunia ini?” 

Filipus dan Natanael adalah dua orang yang berbahagia. Perjumpaannya 
dengan Tuhan Yesus menjadi peristiwa penting dalam hidup mereka. Bagi 
mereka, Pribadi Yesus adalah sosok yang dinanti. Perhatikan ketika Filipus 
bersaksi, “Kami telah menemukan Dia, yang disebut oleh Musa dalam kitab 
Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret” Bagi Filipus, 
Yesus adalah pribadi yang dinantikannya. Ia percaya tentang siapa Yesus 
sebelum lebih banyak lagi orang percaya kepadaNya. 

Menyusul setelah Filipus adalah Natanael. Natanael mengenal Pribadi 
Yesus dari Filipus. Semula Natanael tidak percaya akan cerita Filipus. Namun 
setelah berjumpa dan menyaksikan sendiri kemahatahuan Yesus tentang 
dirinya. Natanael memiliki sikap yang sama dengan Filipus saat mengetahui 
siapa sebenarnya Yesus. "Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!" 
demikian rasa percaya Natanael diungkapkan. 

Filipus dan Natanael dipilih untuk menjadi pengikut Yesus. Mereka telah 
ditemukan. Bukan mereka yang menemukan, namun yang benar adalah Tuhan 
Yesus yang lebih dahulu menemukan mereka. Hidup mereka sekarang menjadi 
milik Tuhan. Sekarang mereka harus hidup dalam Hikmat Tuhan.  
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Mungkin saat ini kita bisa kembali mengingat saat-saat Tuhan menemukan 
dan memanggil kita menjadi pengikutnya. Bagikan kepada yang lain kisah kita 
tersebut! Kalau kita merasa sejak kecil sudah menjadi pengikut Tuhan, di saat 
kapan kita secara sadar dan dewasa menerima panggilan tersebut? Seperti 
apakah wujud nyata kita hidup di dalam hikmat Tuhan? 

 

Harmonisasi/Benang Merah Bacaan Leksionari 
Samuel dipilih Allah, seperti halnya Filipus dan Natanael dipilih oleh Tuhan 

Yesus menjadi pengikutnya. Mereka dipilih berdasarkan Hikmat Allah. Pilihan 
semacam itu meluas diterimakan kepada setiap orang percaya termasuk 
jemaat Korintus. Memuliakan Tuhan dengan menjaga kekudusan tubuh, 
menjadi hal yang penting dalam rangka menanggapi hikmat Allah yang telah 
diberikanNya kepada setiap orang percaya (termasuk jemaat Korintus) 
 

Pokok dan Arah Pewartaan 
Setiap warga gereja menyadari bahwa Allah telah memanggil dan 

menemukan dirinya. Dengan demikian warga gereja mampu menjalankan 
hidup suci yang berkenan kepadaNya.  
 

 Rancangan Bacaan Alkitab: 

Berita Anugerah  : Roma 8:28-29 
Petunjuk Hidup Baru  : II Petrus 1:10 
Nats Persembahan  : Roma 12:1,2 
  

 Rancangan Nyanyian Pujian: 

Pujian Pembukaan  : KJ No. 355:1,2 
Pujian Penyesalan  : KJ No. 353:1,2 
Pujian Kesanggupan  : KJ No. 395:1-3 
Pujian Persembahan  : KJ No. 393:1- 
Pujian Penutup  : KJ No. 352:1,2 
 

 Khotbah Jangkep 

 
Saudara-saudara Yang dikasihi Tuhan, 
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ilipus dan Natanael adalah dua orang yang berbahagia. 
Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus menjadi peristiwa penting 
dalam hidup mereka. Bagi mereka, Pribadi Yesus adalah sosok yang 

dinanti. Perhatikan ketika Filipus bersaksi, “Kami telah menemukan Dia, yang 
disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak 
Yusuf dari Nazaret”. Bagi Filipus, Yesus adalah pribadi yang dinantikannya. Ia 
kemudian percaya tentang siapa Yesus sebelum lebih banyak lagi orang 
percaya kepadaNya. 

Menyusul setelah Filipus adalah Natanael. Natanael mengenal Pribadi 
Yesus dari Filipus. Semula Natanael tidak percaya akan cerita Filipus. Apalagi 
ketika sosok Pribadi yang diceritakan Filipus tersebut muncul dari Nazaret, 
daerah dimana penduduknya kebanyakan bukan dari kalangan terpelajar, 
namun terpinggir dan banyak yang berperilaku buruk. Ia sempat mengatakan 
"Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?". Natanael yang semula 
ragu-ragu akan kesaksian Filipus, akhirnya percaya manakala berjumpa dan 
menyaksikan sendiri kemahatahuan Yesus tentang dirinya. Natanael memiliki 
sikap yang sama dengan Filipus saat mengetahui siapa sebenarnya Yesus. 
"Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!" demikian rasa percaya 
Natanael diungkapkan. 

Mereka bangga karena berhasil berjumpa dengan Yesus. Mereka bertemu 
dengan Anak Allah yang hidup, Seorang Raja seperti yang dinubuatkan oleh 
para Nabi. Kebanggaan mereka menjadi semakin lengkap manakala keduanya 
tidak hanya berjumpa, namun dipanggil menjadi pengikutNya. 

Tidak dijelaskan mengapa Tuhan Yesus memilih mereka menjadi pengikut. 
Bukankah banyak orang lain yang telah dijumpaiNya? Mengapa Tuhan Yesus 
memutuskan untuk pergi ke Galilia dan menemukan mereka disana? Semua 
pasti ada alasannya. Yang jelas perjumpaan itu ternyata bukan dimulai dari 
Filipus dan Natanael, namun terjadi atas hikmat dan inisiatif Tuhan Yesus 
sendiri. Tuhan sudah menentukan mereka berdasar penilaian yang sulit untuk 
dipahami oleh manusia.  

Filipus dan Natanael dipilih untuk menjadi pengikut. Mereka telah 
ditemukan. Jadi bukan mereka yang menemukan, namun yang benar adalah 
Tuhan yang lebih dahulu menemukan. Hidup mereka sekarang menjadi milik 
Tuhan. Sekarang mereka harus hidup dalam Hikmat Tuhan. Mengenai 
bagaimana mereka harus menjalani panggilan tersebut, itu bisa didapat 
kemudian. Yang penting sekarang mereka telah dipanggil. Proses yang panjang 

F 
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masih harus mereka lalui sebelum pada akhinya mereka bisa menjalani hidup 
seperti yang dikehedaki oleh Tuhan. 

Banyak orang yang masih menanti waktu yang tepat untuk menjadi 
seorang pengikut yang sejati. Umumnya mengemukakan alasan bahwa dirinya 
belum siap. Dalam hidupnya masih ada perbuatan-perbuatan buruk yang 
belum dapat ditinggalkan. “Nanti, kalau sudah mapan!”, “Nanti, kalau sudah 
tua!”, demikian selalu saja alasan itu terkemuka. “Jangan hari ini, mungkin esok 
nanti aku memulainya”, ungkapan spt ini juga muncul dari dalam hatinya. 

Filipus dan Natanael tidak demikian dalam menanggapi panggilan Tuhan. 
Bagi mereka, Yesus adalah Raja. Sehingga dalam menanggapi pilihan Tuhan, 
mereka meresponnya dengan begitu sangat antusias dan bukan dengan sikap 
yang biasa-biasa saja. Filipus dan Natanael mengetahui siapa yang datang 
untuk menjumpai mereka. Dipilih Tuhan berarti anugerah dalam hidup mereka. 
Walaupun belum mengetahui apa yang harus mereka lakukan sebagai 
pengikut, namun mereka yakin bahwa nanti Tuhan Yesuslah yang akan 
membentuk hidup mereka. 

Jadi kunci keberhasilan menjadi orang-orang pilihan Tuhan adalah 
kesiapsediaan mau dituntun dan dibentuk olehNya. Sangat disayangkan jika 
seseorang hanya menerima pilihan tersebut namun kemudian menunda-nunda 
atau bahkan tidak bersedia hidup untuk dituntun dan dibentuk oleh Tuhan. 

Lihatlah Samuel yang masih muda itu. Ia tidak mengetahui apa-apa 
tentang Tuhan (ayat 7). Dia dijumpai Allah dalam Hikmat dan KebijaksanaaNya. 
Samuel dipilih untuk dipersiapkan. Waktunya masih lama untuk menjadi 
seorang hamba yang berkarya besar. Namun ia menanggapi panggilan Allah 
tersebut. Sejak dini dia harus terlibat dalam proses karya Allah. Allah 
membentuknya, dan dari hari ke hari Samuel semakin cakap menjadi orang 
yang hidup dalam Hikmat Allah. 

Rupanya sekarang kita menjadi tahu, bahwa Tuhan memilih untuk sebuah 
rencana besar yang dipersiapkanNya. Mengenai mengapa Allah memilih si A, si 
B dan si C, itu semua dalam Hikmat dan Kebijaksanaan Tuhan. Yang pasti 
mereka dipilih untuk dipersiapkan menjadi hamba-hambaNya yang tangguh. 
Dipilih bukan berdasar kecakapan dan kekayaan, namun dipilih untuk siap 
dibentuk menjadi insan yang berguna bagi Tuhan. 

Hidup dalam Hikmat Allah, demikian tema khotbah kita hari ini. Hidup 
dalam hikmat Allah berarti menjalani hidup sebagai insan yang dipilih Allah. 
Dipilih berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan Allah sendiri. Hal ini mungkin 
dapat kita perjelas dengan sebuah pertanyaan demikian; “Kalau kita telah 
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dipilih Allah berdasarkan HikmatNya, bagamanakah sekarang kita harus hidup 
dalam dunia ini?” 

Menjawab pertanyaan tesebut, mungkin kita akan mengatakan demikian; 
“Kalau Allah telah memilih saya, maka saya akan menjalani hidup ini dengan 
baik. Menjauhkan diri dari percabulan, kebohongan, fitnah, pertengkaran dan 
perbuatan buruk lainnya. Dan bukan hanya sekedar menjauhkan diri dari 
perbuatan-perbuatan seperti itu, namun saya juga akan menciptakan karya-
karya positif dan kreatif  dalam hidup ini”. Tidak bijaksana bukan, kalau kita 
mengaku dipilih, namun dalam praktek hidup kita justru mencemarkan Nama 
Baik Allah.  

Proses mau dibentuk agar bisa menjadi seseorang yang hidup dalam 
hikmat Allah perlu mendapat perhatian. Proses pembentukan tersebut tentu 
tidak berjalan instan namun berkesinambungan dan terus-menerus. Para murid 
Yesus-pun membutuhkan proses ini. Setelah dipilih, mereka terus dibentuk 
dengan pengajaran dan teladan Kristus hingga akhirnya mampu menjalankan 
kehidupan mereka dengan penuh tanggung jawab. 

Mampu menjalankan kehidupan yang bertanggung jawab seperti inilah 
yang diharapkan Rasul Paulus ada pada jemaat di Korintus. Menjadi jemaat 
Kristus yang dewasa, yang dapat  membedakan mana yang baik, yang berguna 
dan yang membangun adalah kerinduan yang diungkapkan dalam suratnya. 
Mereka telah mengenal Kristus, dipilih dan percaya menjadi jemaatNya yang 
kudus. Kehidupan yang telah lama jangan lagi mewarnai hidup mereka. 
Kehidupan lama yang penuh dengan percabulan serta barbagai macam bentuk 
dosa harus mereka lepaskan dan berbalik mengikatkan diri kepada Tuhan. 

Ya, berbaliklah kepada Tuhan! Demikian seruan yang juga harus kita 
dengarkan. Berbaliklah untuk mengikatkan diri kepada Tuhan. Ingatlah bahwa 
Tuhan telah mencari, menemukan dan memanggil saudara dan saya. 
Berpikirlah! Bahwa pilihan tersebut tidak salah. Saudara dan saya dipilih supaya 
kita mampu. Mampu untuk apa? Mampu untuk melakukan perintah-perintah 
dan menjauhi larangan-laranganNya. Saatnya, kita bisa mengawali hidup kita 
menjadi lebih berarti. Tinggalkan perbutan-perbuatan buruk kita dan masukilah 
kehidupan baru menjadi pengikut Tuhan yang sejati, sekarang dan seterusnya.  
Amin. 
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Khotbah Jangkep Minggu, 15 Januari 2012    
Minggu Pembaptisan Gusti (P) 

 

GESANG WONTEN ING 

KAWICAKSANANIPUN GUSTI 
 

Waosan I:  I Samuel 3:1-10 (11-20); Tanggapan:  Jabur 139:1-6; 13-18; 
 Waosan II:  I Korinta 6:12-20;  Waosan III: Injil Yokanan 1:43-51 

 

 Rancangan Waosan Kitab Suci: 

Pawartos Sih Rahmat  : Rum 8:28-29 
Pitedah Gesang Enggal  : II Petrus 1:10 
Pangatag Pisungsung  : Rum 12:1,2 
 

 Rancangan Kidung Pamuji: 

Kidung Pambuka  : KPK-BMGJ no. 28:1-5 
Kidung Paqnelangsa  : KPK-BMGJ no. 50:1,2 
Kidung Kesanggeman  : KPK-BMGJ no. 171:1,2 
Kidung Pisungsung  : KPK-BMGJ no. 110:1- 
Kidung Panutup  : KPK-BMGJ no. 78:1,2 

 

 Khotbah Jangkep 

 
Para Sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, 

ilipus lan Natanael sajakipun dados tiyang ingkang kepareng nampi 
kabingahan ingkang mirunggan. Pitepanganipun kaliyan Gusti Yesus 
dados bab ingkang wigati ing gesangipun. Miturut kekalihipun, Gusti 

Yesus punika minangka Pribadi ingkang dipun antu-antu. Bab punika katitik 
saking paseksinipun Filipus nalika sampun pinanggih Gusti, "Aku wis ketemu 
karo wong sing disebut déning Nabi Musa ing Kitab Torèt, sing uga disebut 
déning para nabi ana ing Kitabé Para Nabi. Wong kuwi jenengé Yésus, anaké 
Yusuf, wong Nasarèt." Mekaten anggenipun Filipus mbabar paseksi ing bab 
Panjenenganipun awit karana pitadosipun dhumateng Gusti Yesus. 

Paseksinipun Filipus ingkang kados mekaten katampi dening Natanael 
kanthi cetha. Sandyan ing sakawit Natanael boten pitados, sareng sampun 

F 
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pinanggih piyambak kaliyan Gusti Yesus, Natanael pitados. Panganggepipun 
Natanael jebul mleset. Miturut piyambakipun boten bade wonten tiyang sae 
mijil saking Nasaret. "Saka Nasarèt apa ana barang sing becik?" Mekaten 
anggenipun ngremehaken tiyang-tiyang Nasaret, ingkang pancen sanes 
golonganipun tiyang ingkang moncer. Sareng pinanggih Gusti, Natanael boten 
beda kaliyan Filipus anggenipun mratelakaken raos pitadosipun; "Guru, 
Panjenengan menika Putraning Allah! Ratunipun bangsa Israèl!" 

Kekalihipun, dadosa Filipus punapa dene Natanael ngraosaken bingah 
dene sampun pinanggih kaliyan Gusti Yesus. Kekalihipun pinanggih kaliyan 
Putraning Allah, inggih Ratuning bangsa Israel ingkang sampun kaweca dening 
para Nabi. Raos bingah kekalihipun sangsaya jangkep nalika Gusti Yesus 
ngersakaken dados para pandherekiPun. 

Boten katrangaken kenging punapa Gusti ngersakaken kekalihipun dados 
para pandherekipun. Sejatinipun kathah tiyang sanes ingkang langkung sae, 
nanging kenging punapa kedah netepaken panggalih sumedya tindak dhateng 
Galilea lan manggihaken kekalihipun wonten ing ngriku? Sedaya punika mesthi 
wonten ancasipun. Ingkang wigati estunipun sanes Filipus lan Natanael ingkang 
kasil manggihaken Gusti Yesus, nanging Gusti Yesus ingkang kersa manggihi lan 
milih kekalihipun dados pandherekipun. Anggenipun Gusti nemtokaken pilihan, 
kanthi alandhesan kawicaksanan saha karsanipun Gusti Yesus ingkang boten 
saged dipun jajagi dening manungsa.  

Filipus lan Natanael sampun kapilih. Gesangipun samangke dados 
kagunganipun Gusti. Kekalihipun samangke gesang miturut karsa lan 
kawicaksananipun Gusti. Ngengingi kados pundi nglampahi gesang miturut 
kawicaksananipun Gusti, punika prekawis ingkang saged dipun sinau. Sinambi 
mlampah dados para pandherekipun Gusti, kekalihipun saged ngangsu kawruh 
ngantos kepareng dados pandherek ingkang nyondongi ing karsanipun Gusti. 

Kathah tiyang ingkang dumugi samangke taksih nyrantos wekdal ingkang 
pas anggenipun sumadya dados pandherek ingkang sejati. Kathah-kathahipun 
ngaturaken pawadan bilih piyambakipun dereng sumanggem. Ing gesangipun 
rumaos taksih kathah pandamel ingkang awon lan taksih dereng saged dipun 
tilaraken. “Benjang kemawon menawi sampun mapan gesangipun”, “Mangke 
kemawon menawi sampun pensiun, samangke dereng rumiyin”. Makaten, 
wonten kemawon pawadan ingkang kalairaken. “Dinten punika kula dereng 
sumanggem, bok manawi benjing kula saged miwiti”, lha kapan anggenipun 
miwiti menawi ukara punika ingkang dados paugeranipun. 
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Filipus lan Natanael boten makaten anggenipun nanggapi timbalanipun 
Gusti. Kanggenipun Filipus lan Natanael, Gusti Yesus punika Ratuning umat. 
Mila anggenipun nampi timbalanipun Gusti, kekalihipun nanggapi kanthi suka 
bingah.  Filipus lan Natanael mangretos saestu sinten ingkang rawuh manggihi 
kekalihipun. Kekalihipun sampun kapilih. Kapilih ateges kaparingan kanugrahan 
ingkang mirunggan tumrap gesangipun. Sanadyan sami dereng mangretos 
punapa ingkang kedah katindakaken minangka pandherek, nanging kekalihipun 
yakin bilih Gusti Yesus ingkang nganthi lampah lan mranata gesangipun. 

Dados, bok bilih punika ingkang minangka kunci sembadanipun para umat 
pilihanipun Gusti. Sumanggem, sumadya ndherek, lan purun katuntun, punika 
ingkang wigati. Eman menawi tiyang namung purun kapilih nanging endha 
utawi ngulur wekdal anggenipun purun katuntun lan katata dening Gusti. 

Sumangga kita sami migatosaken lare Samuel. Sejatosipun piyambakipun 
boten mangertos punapa-punapa bab sinten punika Panjenenganipun (ayat 7). 
Samuel dipun panggihi Gusti Allah miturut karsa lan kawicaksananipun Gusti. 
Samuel kapilih supados purun kacawisaken. Wekdalipun taksih lami ngantos 
Samuel mangkenipun kepareng dados abdipun Gusti ingkang agung. Sanadyan 
rumaos taksih cubluk, nanging wiwit alit mila Samuel sampun kedah cawe-cawe 
ing pakaryanipun Allah. Gusti inggih karsa nengga ngantos dumugi wekdalipun 
Samuel saged dados pribadi ingkang saged gesang miturut karsanipun Gusti. 

Sampun cetha samangke kanggenipun kita. Bilih anggenipun Gusti 
ngersakaken kita minangka para pilihanipun awit wonten prakawis ageng 
ingkang sampun kapranata dening Panjenenganipun. Ngengingi bab kenging 
punapa Gusti ngersakaken si A, B lan si C, sedaya punika wonten ing pamengku 
lan kawicaksananipun Gusti. Ingkang baken inggih punika sinten ingkang 
kapilih, punika kacawisaken minangga para abdinipun ingkang tanggon. 
Ingkang sami kapilih boten awewaton kapinteran, kawasisan lan kasugihanipun, 
nanging kapilih miturut kersanipun Gusti supados samekta kasalin gesangipun 
dados pribadi ingkang migunani tumrap kaluhuraning asmanipun Gusti. 

Gesang wonten ing kawicaksananipun Gusti, makaten jejer khotbah ing 
dinten punika. Gesang ing salebeting kawicaksananipun Gusti ingkang mekaten 
ateges nglampahi gesang minangka pribadi ingkang sampun dipun kersakaken 
dados abdi pilihanipun. Menawi Gusti sampun sacara mirunggan netepaken 
kita dados pilihanipun, kados pundi anggen kita nglampahi gesang ing jagad 
punika? 

Mangsuli pitakenan punika, bok bilih kita lajeng pratela mekaten; “Rahayu 
awakku wus dipilih dening Gusti. Aku saiki arep nglakoni apa bae sing becik. 
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Tumindak sing rusuh, cabul, goroh, pitenah, padudon lan sakehe bab sing ala, 
ora bakal tak lakoni. Lan aku ora ngamungake kanggo ngadohi bab-bab iku, 
nanging aku kudu bisa sangsaya pinter anggonku olah kabecikkan ing donya 
iki”. Mekaten sikep ingkang sae. Boten prayogi menawi sampun kapilih miturut 
kawicaksananipun Gusti nanging gesangipun ngucemaken asmanipun Gusti.  

Purun katuntun lan kaeneraken supados saged dados abdinipun ingkang 
mumpuni temtunipun mbetahaken laku (proses). Naminipun laku temtu 
mbetahaken wekdal ingkang boten sekedhap. lakunipun dangu lan lumampah 
sangsaya sae. Para sekabatipun Gusti ugi mbetahaken lampah ingkang kados 
mekaten. Sasampunipun kapilih, para sekabat punika taksih kedah nampi 
piwulang lan patuladhan saking Sang Kristus ngantos saged nglampahi 
timbalanipun Gusti kanthi tanggel jawab. 

Saged nglampahi gesang kanthi tanggel-jawab kados mekaten ingkang ugi 
dipun kersakaken Rasul Paulus tumrap Pasamuwan ing Korinta. Pasamuwan 
Korinta ingkang dumados saking para pepilihanipun Gusti kaajab saged sacara 
dewasa mbedakaken bab-bab ingkang sae saking ingkang awon. Kanthi 
mekaten saged mujudaken gesang sesarengan klayan ayem lan tentrem 
jumbuh kaliyan timbalanipun minangka pasamuwan ingkang suci. Cara gesang 
ingkang lami kados ta tumindak cabul lan tumindak-tumindak ingkang 
kawengku ing dosa kedah katilar lan wangsul purun kacencang gesangipun ing 
pangrehipun Gusti. 

Inggih kados makaten kedahipun. Saben tiyang ingkang sampun pinilih 
kedah wangsul napaki marginipun Gusti. Sumangga sami ngengetana bilih Gusti 
ingkang sampun madosi, manggihaken lan nimbali kita. Sumangga kita 
eningaken lan pitados bilih pilihanipun Gusti punika boten klentu. Panjenengan 
dalasan kula kapilih supados saged nindakaken ayahan peparingipun. 
Wancinipun kangge kita miwiti gesang ingkang anyar sinarengan tumapaking 
tahun anyar punika. Wancinipun ngginakaken gesang supados langkung 
maedahi kagem Gusti lan sesami. Tumindak ingkang awon, sampun 
samesthinipun kita tilar. Sampun wancinipun kita ngrasuk gesang anyar wonten 
ing  timbalanipun Gusti; inggih minangka abdinipun ingkang setya samangke 
lan salajengipun. Amin. 
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Khotbah Jangkep Minggu, 22 Januari 2012 
Minggu Biasa II (H) 

 

BERTOBATLAH DAN GUNAKAN WAKTU 
 

Bacaan I: Yunus 3:1-5,10; Tanggapan: Mazmur 62:6-13 
Bacaan II: I Korintus 7:29-3; Bacaan III: Injil Markus 1:14-20 

 

Tujuan: 
Jemaat diajak untuk mempergunakan waktu dalam hidupnya 

sebagai kesempatan untuk bertobat. 
 
 

 Dasar Pemikiran 

Pertobatan itu pasti membuahkan pengampunan. Asal dilakukan dengan 
penuh menyesalan dan tidak pura-pura pasti pengampunan diberikan Allah 
kepadanya. Dosa apapun itu, termasuk saat hatinya melekatkan diri kepada 
barang dan kebiasaan fana di dunia ini. Saatnya untuk kembali kepada Allah, 
demikian suara yang diserukan para nabi dan rasul-Nya. Waktu yang ada 
sekarang ini menjadi sangat berharga bagi setiap orang yang berkenan dipakai 
Allah untuk menyatakan berita pengampunan tersebut kepada dunia. 

 

 Keterangan Tiap Bacaan 

Yunus 3:1-5,10 
Niniwe diampuni. Berita pengampunan Allah yang dibawa Yunus ternyata 

diperhatikan. Semua orang, termasuk anak-anak bertobat. Kesungguhan 
pertobatan Niniwe menyebabkan Tuhan berkenan. Tuhan mengurungkan 
hukuman atas Niniwe. 

 

Mazmur 62:6-13 
Pemazmur mengakui bahwa hanya pada Allah saja ia tenang. Tidak ada 

yang lain, selain hanya Allah yang menjadi gunung batu dan keselamatan 
hidupnya. Jangan melekatkan hati kepada harta! Demikian nasihatnya. itu 
semua diakui sebab baginya Allah adalah setia, namun Allah adalah yang juga 
siap membalas setiap orang menurut perbuatannya. 
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I Korintus 7:29-31 
Cara hidup yang wajar-wajar saja dan sederhana, mungkin itu yang hendak 

disampaikan oleh Rasul Paulus. Jangan menganggap berlebihan atas apa yang 
terjadi dan yang dimiliki di dunia ini karena semuanya itu akan sirna. 

 

Markus 1:14-20 
Yesus memanggil beberapa orang untuk dijadikan penjala manusia. 

Mereka yang dipanggil berani meninggalkan kemapanan selama ini. 
Meninggalkan Ayah dan keluarga untuk menjadi murid-murid Kristus 
menyatakan berita pengampunan kepada banyak orang yang akan 
dijumpainya. 

 

Renungan Atas Bacaan 
Menjadi orang itu baiklah yang wajar-wajar saja, begitu falsafah jawa 

mengatakan. Kalau berhasil ‘aja dumeh’ kalau gagal ‘aja aleman’. Wajar-wajar 
saja bukan berarti tidak memiliki sikap dan keberanian menghadapi kenyataan. 
Wajar-wajar saja ditempatkan dalam rangka hidup bersama dan kenyataan 
akan keterbatasan yang dimilikinya. Setinggi-tingginya langit masih ada langit 
diatasnya. Jangan merasa memiliki segalanya karena semuanya yang ada ini 
akan kita tinggalkan. Wajar-wajar saja berarti juga ajakan supaya kita tidak 
perlu merasa menjadi orang yang paling gagal dan paling menderita di dunia 
ini.  

Ajakan Rasul Paulus ini perlu kita pahami secara positif. Bahwa memang 
betul semua yang ada didunia ini sebenarnya akan berlalu; termasuk istri, 
suami, juga harta dan barang-barang berharga yang kita miliki. Semuanya, 
tanpa terkecuali. Sehingga Pemazmur dalam Mazmur 62:11 menuliskan; jika 
hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. 

Mungkin di sinilah letak kegagalan Niniwe. Orang-orangnya tidak mampu 
menempatkan hatinya kepada Allah namun lebih kepada kepuasan nafsu 
duniawi. 

Namun syukur ada Yunus yang masih mau diutus sehingga berita 
pengampunan dari Allah dapat mereka dengar dan menjadikan mereka 
melakukan pertobatan massal. Bukankan begitu juga Tuhan Yesus memanggil 
Yakobus, Yohanes, Simon dan Andreas kala itu untuk menjadi sarana 
pewartaan akan pengampunan Allah kepada umat manusia? 
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Jadi bagaimana dengan saudara? Hal yang perlu kita lakukan bersama 
adalah bertobat. Menyesali segala bentuk dosa dan kesalahan adalah tindakan 
yang mulia. Sulit rasanya mengajak bertobat secara massal seperti dilakukan 
penduduk Niniwe. Baiklah, kita jangan melihat atau menunggu yang lain. 
Mulailah dari diri kita sendiri, kemudian keluarga. Mulailah sekarang! Daripada 
besok atau lusa, mulailah sekarang! Gunakanlah waktu kita untuk menjadi 
saluran berkat pengampunan Allah! Lihatlah! Ladang sudah menguning, namun 
penuai-penuainya masih sedikit.. 

 

Harmonisasi/Benang Merah Bacaan Leksionari 
Pertobatan membuahkan pengampunan. Semua orang sejatinya harus 

bertobat dari kesalahannya. Melekatkan diri pada harta dan kenyamanan hidup 
yang berlebihan mengakibatkan keberadaan Allah dikesampingkan. Tuhan 
tidak berkenan terhadap hal tersebut. Tuhan memanggil setiap orang untuk 
mau terlibat memberikan kesadaran dan berita pengampunan kepada dunia. 
Para Nabi dan Rasul sudah memulainya. Mereka menggunakan waktu untuk 
menyatakan berita pengampunan kepada lebih banyak orang. 
 

Pokok dan Arah Pewartaan 
Sekaranglah waktunya bertobat! Dan gunakanlah waktu yang singkat ini 

untuk menjadi alat Tuhan menyatakan berita pertobatan kepada yang masih 
mengeraskan hati.  
 

 Rancangan Bacaan Alkitab: 

Berita Anugerah  : Matius 12:41 
Petunjuk Hidup Baru  : Matius 6:19 
Persembahan  : Roma 12:1,2 
 

 Rancangan Nyanyian Pujian: 

Nyanyian Pembukaan  : KJ. 1:1, 2 
Nyanyian Penyesalan  : KJ. 358:1, 2, 8 
Nyanyian Kesanggupan   : KJ. 246:1, 3 
Nyanyian Persembahan  : KJ. 450:1- 
Nyanyian Penutup  : KJ. 428:1,5 
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 Khotbah Jangkep 

 
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 

erasaan hati kita seringkali cepat berubah. Kadang ada dalam 
suasana bahagia, dan kadang sebaliknya. Perasaan yang timbul 
biasanya sebagai akibat situasi yang dialami. Seperti misalnya; 

seorang anak akan merasa gembira jika apa yang dia inginkan dapat terpenuhi. 
Kegembiraan si anak bahkan tidak dapat disembunyikan. Dari mulai berteriak 
“Hore!” sampai ekspresi gerak tubuh melompat atau bertepuk tangan. Namun 
selang bebarapa waktu, ia menangis manakala merasa terancam, haus atau 
mengantuk.  

Sebenarnya, perasaan yang cepat berubah seperti itu juga ada pada 
pribadi orang dewasa. Bedanya adalah bahwa orang dewasa sudah bisa 
menjaga sikap. Rasa senang orang dewasa tidak lagi diekspresikan dengan 
lompatan, dan rasa sedih tidak harus dengan tangisan. Ketika ia merasa 
bahagia, kebahagian tersebut ia bagikan kepada orang-orang terdekat, 
sedangkan ketika mengalami kesedihan sebisa mungkin kesedihan itu ia 
sembunyikan. Demikianlah orang dewasa yang sudah mampu melihat 
keberadaan orang lain di sekitarnya. Ia tidak ingin merepotkan namun 
sebaliknya ia berusaha untuk bisa membahagiakan. 

Namun, kedewasaan bersikap seperti itu, di jaman ini mungkin sudah tidak 
lagi banyak dimiliki. Yang dikembangkan tanpa sadar justru adalah sikap 
kekanak-kanakan. Banyak yang sudah berpikir layaknya orang dewasa namun 
sikap yang digunakan masih seperti sikap anak kecil. Jika berbahagia jingrak-
jingkrak dalam kesombongan, jika bersedih mutung-nglalu.  

Kejahatan orang-orang Niniwe mungkin disebabkan ketidakmampuan 
manusia dalam mengolah rasa. Yang diagungkan adalah sukacita semu, sedang 
penderitaan adalah musuh yang harus dihindarkan. Orang menamainya 
hedonisme. Mereka mencari “kebahagian-kebahagian” bahkan memujanya 
sebagai yang utama dalam hidupnya. Mumpung masih hidup, gunakanlah 
waktu untuk bersenang-senang, begitu pemahamannya. Dan lebih celaka lagi 
jika muncul pemahaman bahwa kemakmuran dan rasa senang adalah 
anugerah, sedang penderitaan adalah kutukan. 

Tidak. Tidak seperti itu yang dikehendaki Tuhan. Orang-orang Niniwe 
harus bertobat jika tidak ingin hancur oleh tingkahnya sendiri. Yang menarik 
adalah bahwa pertobatan itu dilakukan dengan jalan menderita. Berpuasa dan 
mengenakan kain kabung adalah simbol penderitaan. Mereka tidak makan dan 
mereka tidak minum. Bahkan sebenarnya tidak hanya manusia, namun juga 

P 
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ternak merekapun harus ikut berpuasa dan mengenakan kain kabung sebagai 
bentuk pertobatan umat. 

Rupanya pertobatan mereka dilihat dan diterima Tuhan. Mereka ternyata 
serius. Puasa dan kain kabung yang dikenakan bukan merupakan sebuah 
pertunjukan kesalehan iman, namun telah benar-benar mereka lakukan dan 
mereka kenakan sebagai bentuk penyesalan yang sungguh-sungguh. Setelah 
mereka lepas kontrol dan mencari kesenangan semu sepuas-puasnya dalam 
bentuk kejahatan dan kekerasan, sekarang mereka harus tahu bahwa 
penderitaan dapat membawa mereka kembali kepada Allah. 

Menjadi orang itu baiklah yang wajar-wajar saja, begitu falsafah Jawa 
mengatakan. Kalau berhasil aja dumeh kalau gagal aja aleman. Wajar-wajar 
saja bukan berarti tidak memiliki sikap dan keberanian menghadapi kenyataan. 
Wajar-wajar saja ditempatkan dalam rangka hidup bersama dan kenyataan 
akan keterbatasan yang dimilikinya. Setinggi-tingginya langit masih ada langit 
diatasnya. Jangan merasa memiliki segalanya karena semuanya yang ada ini 
akan kita tinggalkan. Wajar-wajar saja berarti juga ajakan supaya kita tidak 
perlu merasa menjadi orang yang paling gagal dan paling menderita di dunia 
ini. Seberapa besar penderitaan kita jika dibanding penderitaan saudara kita 
yang lain? Tuhan yang tidak membiarkan penderitaan terus terjadi pada 
saudara-saudara kita, tentu juga tidak akan membiarkan penderitaan terus 
dialami oleh umat kepunyaanNya. Semua pasti berakhir tepat pada waktunya.  

Bagi Rasul Paulus, ajakan hidup dalam kewajaran dan kesederhanaan 
tersebut bahkan diberi makna secara rohani. Bahwa waktunya singkat. Waktu 
untuk manusia hidup adalah singkat. Semua akan berlalu. Segeralah sadar dan 
menyesalah sebelum hukuman menimpa. Paulus mengatakan: ”Waktu telah 
singkat! Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristeri 
harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristeri;  dan orang-orang yang 
menangis seolah-olah tidak menangis; dan orang-orang yang bergembira 
seolah-olah tidak bergembira; dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak 
memiliki apa yang mereka beli; pendeknya orang-orang yang mempergunakan 
barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. 
Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu.” 

Tentu ajakan rasul Paulus ini perlu kita pahami secara positif. Seolah-olah 
tidak beristri bukan berarti lalu boleh mengaku sebagai pria lajang dihadapan 
perempuan lain. Tentu bukan demikian yang dimaksud. Semua, yang ada 
didunia ini sebenarnya akan berlalu; termasuk istri, suami, juga harta dan 
barang-barang berharga yang kita miliki. Semuanya, tanpa terkecuali. Sehingga 
pemazmur dalam Mazmur 62:11 menuliskan; jika hartamu bertambah, 
janganlah hatimu melekat kepadanya. 
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Pengakuan pemazmur seharusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi 
orang dunia yang telah melekatkan hatinya pada kefanaan. Pemazmur 
mengungkapkan bahwa sebenarnya: ”hanya pada Allah saja kiranya aku 
tenang, sebab dari pada-Nyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan 
keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada 
keselamatanku dan kemuliaanku; gunung batu kekuatanku, tempat 
perlindunganku ialah Allah.” 

Memprihatinkan jika banyak orang sekarang telah meninggalkan Tuhan. 
Apa yang dicari? Uang, jawabannya. Lengkapnya: uang, kedudukan, 
kehormatan dan kepuasan hawa nafsu. Hatinya telah melekat pada allah yang 
lain. Bahkan ‘kenyamananpun’ bisa jadi allahnya. Ia duduk di singgasana 
kenyamanan untuk menyaksikan kehancuran dunia. Terhadap orang-orang 
seperti ini Tuhan memanggil agar bersedia turun dan bekerja. Kenyamanan 
bukanlah tujuan akhir. Masih banyak yang harus dikerjakan. Tuaian banyak 
namun pekerjanya masih sedikit. Bagi Yunus untuk apa repot-repot bekerja 
memperingatkan penduduk Niniwe. Lebih menyenangkan pergi pesiar ke 
tempat lain atau pergi kepada orang-orang yang jelas hidupnya sudah baik-
baik. Namun Tuhan mengutusnya, bahkan harus dengan dipaksa. Demikian 
juga terhadap Yakobus dan Yohanes, bukankah lebih nyaman ketika dapat 
berkerja bersama-sama dengan ayanya; Zebedeus, dibanding memenuhi 
panggilan Yesus? Juga terhadap Simon dan Andreas? Bukankah mereka sudah 
nyaman menjadi penjala ikan? Namun mengapa mereka semua mau 
meninggalkan kenyamanan mereka untuk menjadi penjala manusia? 
Jawabannya adalah supaya banyak orang mau bertobat melalui pewartaannya. 

Jadi bagaimana dengan saudara? Hal yang perlu kita lakukan bersama 
adalah bertobat. Menyesali segala bentuk dosa dan kesalahan adalah tindakan 
yang mulia. Sulit rasanya mengajak bertobat secara massal seperti dilakukan 
penduduk Niniwe. Baiklah, kita jangan melihat atau menunggu yang lain. 
Mulailah dari diri kita sendiri, kemudian keluarga. Mulailah sekarang! Daripada 
besok atau lusa, mulailah sekarang! Gunakanlah waktu kita untuk menjadi 
saluran berkat pengampunan Allah! Lihatlah! Ladang sudah menguning, namun 
penuai-penuainya masih sedikit.  Amin 
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Khotbah Jangkep Minggu, 22 Januari 2012 
Minggu Biasa II (I) 

 

MRATOBATA LAN GUNAKNA WEKTU  

KANG ANA 
 

Waosan I: Yunus 3:1-5,10; Tanggapan: Jabur Mazmur 62:6-13 
Waosan II: I Korinta 7:29-3; Waosan III: Injil Markus 1:14-20 

 

Tujuan: 
Pasamuwan kasuwun ngginakaken wekdal  ing gesangipun kanthi boten 

nglirwakaken kangge mratobat. 
 

 Rancangan Waosan Kitab Suci: 

Pawartos Sih Rahmat  : Mateus 12:41 
Pitedah Gesang Enggal  : Mateus 6:19 
Pangatag Pisungsung  : Rum 12:1,2 
 

 Rancangan Kidung Pamuji: 

Kidung Pambuka  : KPKBMGJ  no. 37:1,2 
Kidung Panelangsa  : KPKBMGJ  no.42:1,2 
Kidung Kesanggeman  : KPKBMGJ  no.163:1,2 
Kidung Pisungsung  : KPKBMGJ  no.167:1- 
Kidung Panutup  : KPKBMGJ  no.171:1,3 
 

 Khotbah Jangkep: 

 

Para Sadherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, 
awontenaning manah punika solan-salin. Ing kalamangsa 
ngraosaken kabingahan lan ing mangsa sanes ngrasoaken 
sawalikipun. Kawontenaning manah punika adhakanipun jumbuh 

kaliyan suwasana ingkang nembe dipun tampi. Bab punika saged 
kagambaraken makaten; lare alit punika saged ngraosaken kabingahan uger 
punapa ingkang dipun pingini kasembadan. Kabingahanipun malah kepara 
boten saged kaumpetaken. Piyambakipun mbengok ‘Hore..!’ utawi jingklak-

K 
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jingklak lan keplok-keplok minangka wujuding kabingahan. Nanging boten 
ngantos dangu kawontenanipun sampun salin. Nalika ngantuk, luwe utawi 
dolananipun dipun rebut kanca, lare punika nangis gero-gero. 

Sejatosipun, kawontenan manah ingkang solan-salin kados mekaten ugi 
dipun alami dening tiyang dewasa. Ingkang bedakaken inggih punika ekspresi 
utawi sikap. Menawi nembe ngraosaken kabingahan, tiyang dewasa inggih 
boten lajeng mlumpat-mlumpat kados kidang; dene menawi nembe nyandang 
kasisahan ugi boten bedhe glintingan-nangis gero-gero. Tiyang dewasa sampun 
saged mapanaken gesangingpun kanthi wicaksana. Piyambakipun sasaged-
saged boten badhe ngrepotaken tiyang sanes malah kosokwangsulipun 
mbudidaya murih saged mbingahaken sesami. 

Nanging, ketingalipun kadewasan sikap ingkang kados makaten boten 
kasandang dening saben tiyang. Ingkang kathah kelampah malah sikap ingkang 
kados lare alit. Pikiranipun inggih pikiraning tiyang dewasa nanging sikepipun 
ngisin-isini. Menawi bingah jingklak-jingklak gumunggung, menawi sedih lajeng 
kecalan pengajeng-ajeng lan mutung.  

Kawontenanipun tiyang-tiyang Niniwe ingkang awon ing paningalipun 
Gusti, bokbilih awit sami boten saged nglairaken kawontenaning manah ing 
bab-bab ingkang becik, nanging malah kosok-wangsulipun. Mila ingkang 
katindakaken inggih prekawis-prekawis ingkang cengkah kaliyan kersanipun 
Gusti. Ingkang dipun gung-gungaken inggih namung kabingahan semu, dene 
kaprihatosan kaanggep minangka mengsah. Gaya hidup ‘hedonisme’, bokbilih 
ingkang dipun ugemi. Mumpung isih urip, ayo padha seneng-seneng sakatoge!, 
makaten sloganipun. Malah kepara nganggep ‘makmur’ punika mesthi 
minangka berkah dene panandang punika lajeng kaanggep minangka ‘ipat-ipat’ 
utawi kutukan saking Gusti. 

Boten. Boten makaten ingkang dipun kersakaken dening Gusti. Tiyang-
tiyang Niniwe kedah mratobat menawi boten kepingin remuk saking polahipun 
piyambak. Ingkang narik kawigatosan inggih punika bilih pamratobating umat 
kelampah kanthi cara panelangsa. Siyam lan mangagem bagor punika wujuding 
panelangsa ingkang satuhu. Tiyang dewasa lan para lare, sedaya kedah siyam. 
Malah sato kewan ingahan ugi kedah pasa minangka wujuding pamratobat 
Niniwe sawetahipun. 

Gusti mirsani lan nampi pamratobatipun Niniwe. Tibakipun tiyang-tiyang 
Niniwe estu tumemen anggenipun sami mratobat. Siyam lan rasukan bagor 
sanes tontonan kesalehaning iman, nanging estu sampun kasandang minangka 
wujuding pamratobat ingkang saestu. Sasampunipun sami bebas tanpa kontro 
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nindakaken piawon nguja kasenengan lan hawa nafsu, samangke tiyang-tiyang 
Niniwe kedah nandang wonten ing salebeting panelangsa supados kepareng 
wangsul tinampi ing ngarsanipun Gusti. 

Dados tiyang punika prasaja kemawon, mekaten wewarahipun tiyang jawi. 
Menawi kasil lan bingah ‘aja dumeh’ lan menawi gagal ‘aja aleman’. “Wajar lan 
prasaja” boten ateges lajeng tanpa sikap lan kekendelan ngadepi kawontenan. 
Tembung ‘prasaja’ punika kapapanaken gegayutan kaliyan anggenipun sami 
gesang sesarengan. Gesang sesarengan punika kedah sami angaosi. ‘Prasaja, 
ugi ngemuti winatesing gesanging manungsa ing jagad punika. Diatas langit 
masih ada langit. Dados tiyang punika sampun ngantos rumaos nggadahi 
sedayanipun, awit sedayanipun punika badhe sirna. “Wajar lan prasaja” punika 
ugi satunggaling pambereg supados dados tiyang punika boten aleman, 
langkung-langkung nalikanipun nemahi gagal utawi panandhang. Sejatosipun 
sepinten ta agengipun panandhang kita menawi kabanding kaliyan 
panandhanipun sedherek sanes? Gusti, awit sih katresnanipun kemawon 
ngluwari panandhangipun sedherek-sedherek kita, langkung-langkung tumrap 
para umat kekasihipun. Ing wancinipun, sedaya mesthi rampung tumata ing 
kersaning Gusti. 

Kanggepun Rasul Paulus, pambereg gesang prasaja kaparingan 
pangertosan ingkang sae. Miturut Kitab Suci basa padintenan kaserat mekaten; 
Karepku mengkéné: Para sedulur! Wektuné mung kari sedhéla. Mulané wiwit 
saiki wong lanang sing omah-omah uripa kaya wong sing ora omah-omah; 
wong sing nangis dikaya wong sing ora sedhih. Wong sing ngguyu dikaya wong 
sing ora bungah atiné. Wong sing tetuku, dikaya wong sing ora nduwèni 
barang sing dituku mau; lan wong sing padha dol-tinuku barang-barang 
kadonyan iki, dikaya wong sing ora kecencang déning barang-barang kadonyan 
mau. Sebab jagad sing kaanané kaya saiki iki bakal énggal sirna. 

Temtu kemawon pamberegipun Rasul Paulus punika prelu kajarwakaken 
kanthi positif. Ukara ‘Wong lanang sing omah-omah uripa kaya wong sing ora 
omah-omah’ boten kepareng lajeng kangge alasan nyupekaken brayatipun 
langkung-langkung semahipun. Ingkang dipun kersakaken dening Rasul Paulus 
inggih punika bilih sedaya ingkang dipun raos, dipun adepi, punapa dene 
ingkang dipun sandhang punika badhe sirna, mila sampun ngantos manahipun 
kacencang dening sedaya punika. Bab punika laras kaliyan pemujenipun sang 
pemazmur ingkang isi mekaten; Yèn barang-darbèkmu mundhak akèh, aja 
nganti atimu kelèt ana ing kono (62:11). 
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Pengakenipun sang Pemazmur punika kedahipun saged minangka contho 
kagem saben tiyang ingkang ngelètaken manahipun dhateng perkawis 
kadonyan. Boten prayogi lan kirang pantes menawi ingkang dipun umukaken 
lan dipun gung-gungaken punika namung prekawis-prekawis ingkang sifatipun 
boten langgeng. Mila sang Pemazmur mitadosi bilih namung wonten ing Gusti 
gesangipun pinanggih tentrem. Mung yèn nunggil karo Allah atiku tentrem, 
awit mung Panjenengané piyambak kang dakendelaké.  Mung Panjenengané 
piyambak kang ngayomi aku lan nylametaké nyawaku. Panjenengané dadi 
pangungsènku, aku mesthi ora bakal keplayu.  Allah dadi etuké keslametanku 
lan kamulyanku, etuking kekuwatanku lan pangungsènku. 

 
Para sadherek, mrihatosaken saestu menawi kathah tiyang ing samangke 

sami nilaraken Gusti. Ingkang dipun padosi inggih artha, kalenggahan, raos 
kajen lan kemaremaning hawa nafsu. Manahipun sampun kelet wonten ing 
allah sanes. Kalebet kawontenan ingkang sampun nyaman ugi kaanggep 
minangga allahipun. “Nyaman” ngantos boten purun migatosaken kawontenan 
sakiwa-tengenipun. Tumrap pribadi-pribadi ingkang kados mekaten sejatosipun 
Gusti nimbali supados sami purun cawe-cawe tumut ndandosi kawontenan. 
Raos marem lan nyaman sejatosipun sanes tujuan ingkang akhir. Taksih kathah 
bab-bab ingkang prelu katindakaken ing jagad punika. Panenipun kathah 
nanging ingkang derep taksih sekedik. Kanggenipun Nabi Yunus saged ugi 
piyambakipun milih kesah dhateng tiyang-tiyang ingkang sampun cetha-cetha 
sae pratingkahipun katimbang manggihi tiyang-tiyang Niniwe. Nanging Gusti 
ngersakaken lan ngutus nabinipun punika manggihi tiyang-tiyang Niniwe 
supados sami purun mratobat. Mekaten ugi tumrap Yakobus lan Yohanes, 
menawi dipun gagas mesthinipun langkung nyaman nunggil kaliyan ramanipun, 
inggih Zebedeus katimbang nderek Gusti Yesus nilar pedamelan ingkang 
sampun mapan. Ugi tumrap Simon lan Andreas; ingkang ugi sampun nyaman 
saking pakulinanipun njala ulam. Nanging kenging punapa sami purun 
ngetutaken lan dados panderekipun Gusti Yesus? Wangsulanipun sampun 
cetha inggih supados sami purun kacawisaken minangka pribadi-pribadi 
ingkang saged martosaken Kabar Kabingahan bab kawilujengan. 

Dados, kados pundi menggahing kula lan panjenengan? Prekawis wigati 
ingkang kedah kita lampahi inggih ingkang sepisan punika ‘mratobat’. 
Nelangsani dosa lan kalepatan ingkang sampun katindakaken punika 
satunggaling prekawis ingkang luhur lan mulya. Panci boten gampil mbereg 
sedaya tiyang sami mratobat sareng-sareng kados ing Niniwe. Nanging, 
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sumangga sampun ngantos sami nengga lan ningali tiyang sanes. Ingkang sae 
inggih punika miwiti saking pribadi lan brayat kita piyambak-piyambak. Kapan 
anggenipun miwiti? Wangsulanipun: samangke! Katimbang dipun undur-undur. 
Salajengipun, sumangga ngginakaken wekdal ingkang wonten kangge sarana 
martosaken sih pangapuntening Allah dhateng sesami! Pirsanana! Panenanipun 
kathah nanging ingkang derep taksih sekedik… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 Khotbah Jangkep Januari s/d Juni 2012  
 

 

 

Khotbah Jangkep Minggu, 29 Januari 2012 
Minggu Biasa III (H) 

 

KEMULIAAN KRISTUS BAGI 

MANUSIA 
 

Bacaan I: Ulangan 18:15-20; Mazmur: Mazmur 111;  
Bacaan II: I Korintus 8:1-13; Bacaan Injil: Markus 1:21-28 

 

 Dasar Pemikiran  

Sebagian orang mengejar kekuasaan dan berdalih nantinya akan digunakan 
untuk mengabdi bagi kebaikan masyarakat. Namun tidak sedikit yang justru 
menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, kemuliaan Tuhan 
Allah dalam Yesus Kristus diperuntukkan bagi kebaikan manusia. 
 

 Keterangan Tiap Bacaan  

Ulangan 18:15-20 
Nas ini adalah salah satu dari rangkaian ketetapan dan peraturan yang 

disampaikan Nabi Musa, yakni tentang nabi. Nabi yang diangkat untuk 
menyampaikan kehendak Tuhan haruslah ditaati oleh semua umat. Hal yang 
disampaikan nabi itu bersifat mengikat dan membawa konsekuensi 
pertanggungjawaban. Sebaliknya bila ada nabi yang mengklaim demi nama 
Tuhan namun dalam kenyataannya tidak seperti yang diperintahkan Tuhan, ia 
sendiri yang akan dihukum. 

 

Mazmur 111 
Pemazmur bersyukur dengan sepenuh hati karena besar dan agung 

perbuatan-perbuatan Tuhan. Segala yang Tuhan lakukan adalah indah, 
mengagumkan, serta adil. Perbuatan-perbuatan itu dilakukan untuk kebaikan 
manusia. Ia berbuat baik kepada setiap umat yang berbakti kepada-Nya dengan 
memberikan rezeki dan kebebasan dari kesesakan. Kebenaran dan Firman-Nya 
teguh serta kokoh untuk selamanya. Berbahagialah yang bertekun di dalam 
takut akan Dia. 

 

I Korintus 8:1-13 
Tidak ada artinya mempersembahkan makanan kepada berhala, karena 

hanya ada satu Allah yakni Tuhan yang esa, yaitu Dia yang berkarya di dalam 
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Yesus Kristus. Sehingga tidak ada hal apapun dengan makanan untuk 
persembahan berhala. Namun demikian umatnya diingatkan jangan sampai 
kebebasannya menjadikan batu sandungan bagi jemaat yang masih lemah 
pengetahuan dan imannya sehingga harus menghindari makan makanan 
persembahan berhala. 
 
Injil Markus 1:21-28 

Saat Yesus masuk dan mengajar di rumah ibadah di Kapernaum, orang 
takjub karena pengajaran-Nya penuh kuasa. Berbeda dengan pengajaran ahli-
ahli Taurat yang datar, legalistik, dan formalistik. Ketika itu ada seorang yang 
kerasukan roh jahat berteriak-teriak kepada Yesus. Dia pun menghardik roh 
jahat itu supaya keluar dari orang tadi. Peristiwa itu menjadikan keheranan dan 
tersebarlah dengan cepat tentang Yesus di segala penjuru Galilea. 

  
Renungan atas Bacaan  

Otoritas nabi berada pada ketundukan untuk menyampaikan pesan Tuhan 
Nabi ditetapkan untuk menyampaikan pesan Allah bagi umat-Nya. Pesan 

itu bersifat mengikat. Ia tidak boleh mengklaim otoritas kenabiannya untuk 
kepentingan dirinya atau pihak lain. Tidak ada kepentingan lain dari pesan yang 
disampaikannya selain dari Allah. 

 

Naikkan pujian syukur atas segala kebaikan kasih Tuhan 
Kepentingan Allah yang disampaikan baik melalui Firman maupun 

perbuatan-Nya yang agung diperuntukkan bagi kebaikan umat-Nya. Dengan 
demikian sudah semestinya umat menaikkan pujian syukur atas segala 
kebaikan kasih-Nya. 

 

Persembahan syukur dan hormat hanya kepada Tuhan Allah 
Rasul Paulus mengatakan bahwa hanya kepada Allahlah umat 

mempersembahkan syukur dan hormat. Tidak ada allah lain, termasuk di 
antaranya adalah berhala. Jadi jemaat diperingatkan agar tidak mengakui 
keilahian berhala dengan cara melakukan persembahan kepada berhala. 
Namun sikap ini harus ditunjukkan secara arif, misalnya tidak makan makanan 
yang dipersembahkan kepada berhala sebab bisa menjadi batu sandungan bagi 
orang yang masih lemah pemahaman dan imannya. 

Kemuliaan Yesus bagi manusia 
Peristiwa Yesus mengusir roh jahat yang merasuki orang dilakukan dalam 

rangka menegakkan kemuliaan Allah di tengah-tengah manusia. Yesus tidak 
mau berkompromi dengan roh jahat itu. Hal itu dilakukan demi kebaikan 
manusia, yakni terbebas dari kuasa kegelapan. 
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Pertanyaan sebagai bahan renungan 
1. Kekuasaan dan kemuliaan Allah diwujudkan dalam rangka kebaikan bagi 

manusia. Sejauh mana agar kekuasaan dan kemuliaan yang manusia terima 
atau perjuangkan tidak hanya bagi diri sendiri melainkan juga bagi 
masyarakat umum? Apa yang bisa menjadi tolok ukur bahwa hal itu 
dilakukan? 

2. Apa maksud dari Tuhan Yesus mengusir roh jahat saat sedang mengajar di 
rumah ibadat di Kapernaum? 

3. Apa yang biasanya menjadi motivasi seseorang melakukan sesuatu yang 
hebat, bahkan spektakuler, sebagaimana yang sering kita lihat di tayangan 
stasiun televisi?  

 

Harmonisasi  
Segala sesuatu yang Tuhan Allah firmankan dan lakukan adalah bagi 

kebaikan manusia. Misalnya tindakan Yesus mengusir roh jahat. Sehingga 
sudah semestinya manusia menerimanya dengan penuh syukur serta mengakui 
bahwa tidak ada kuasa atau ilah lain yang layak untuk dimuliakan kecuali Tuhan 
Allah.  

 

Pokok dan Arah Pewartaan  
Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menggunakan kemuliaan-Nya bukan 

untuk diri-Nya sendiri melainkan demi kebaikan manusia yakni agar terbebas 
dari penindasan, kemiskinan, dan kuasa kegelapan.  

 

 Rancangan Bacaan Alkitab: 

Berita Anugerah   : Efesus 2:8-10 
Petunjuk Hidup Baru   : Filipi 2: 12-16  
Nats Persembahan   : Mazmur 96:8-9 
 

 Rancangan Nyanyian Pujian: 

Nyanyian Pujian Syukur   : Kidung Jemaat   10:1, 4 dan 5 
Nyanyian Penyesalan    : Kidung Jemaat   25:1-3 
Nyanyian Kesanggupan   : Kidung Jemaat 362:1-3 
Nyanyian Persembahan   : Kidung Jemaat 365a:1- 
Nyanyian Penutup   : Kidung Jemaat 369a:1-3 
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 Khotbah Jangkep  

 

Kemuliaan Kristus Bagi Manusia 
 

Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 
ebagian kalangan masyarakat sangat bersemangat memperjuangkan 
diri untuk meraih kekuasaan atau kemuliaan. Misalnya saja ketika 
digelar Pemilu legislatif maupun Kepala Daerah. Dalam rangka 

meraup suara pemilih tanpa malu-malu mereka menyebutkan agenda-agenda 
yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Bagaimana setelah mereka terpilih 
menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Gubernur/Walikota/Bupati? 
Apakah agenda keberpihakan kepada kepentingan masyarakat benar-benar 
mereka jalankan? Memang ada di antara mereka yang benar-benar 
mengabdikan kedudukan dan kekuasaan itu bagi upaya nyata demi 
kesejahteraan rakyat. Namun di banyak tempat, janji tinggal janji dengan dalih 
ini-itu. Tidak sedikit pula yang justru menyalahgunakan kekuasaan untuk 
kepentingan sendiri, seperti memperkaya diri dan keluarga atau kelompoknya 
dengan praktek korupsi dan kolusi. 

 
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,  
Nas Ulangan 18:15-20 adalah salah satu dari rangkaian ketetapan dan 

peraturan yang disampaikan oleh nabi Musa, yakni tentang nabi. Nabi yang 
diangkat untuk menyampaikan kehendak Tuhan harus ditaati oleh semua umat. 
Hal yang disampaikan nabi itu bersifat mengikat dan membawa konsekuensi 
pertanggung-jawaban. Sebaliknya bila ada nabi yang mengklaim demi nama 
Tuhan namun dalam kenyataannya tidak berlaku seperti yang diperintahkan 
Tuhan, termasuk berkata-kata demi nama allah lain, maka ia sendiri yang akan 
dihukum. Nabi yang diangkat tersebut tidak diperbolehkan menyalahgunakan 
wewenangnya untuk kepentingan diri atau pihak lain. Hanya untuk maksud 
Tuhan atas umat-Nya. 

Dalam Mazmur 111, Pemazmur menyatakan syukurnya dengan sepenuh 
hati karena maksud Tuhan agar umat-Nya mengalami berkat kemurahan-Nya. 
Apa yang Tuhan lakukan adalah indah, mengagumkan, serta adil. Perbuatan-
perbuatan itu dilakukan untuk kebaikan manusia. Ia berbuat baik kepada setiap 
umat yang berbakti kepada-Nya dengan pemberian rezeki dan kebebasan dari 
ketersesakan. Maka hanya Tuhan Allah yang patut dipuji dan disembah. Sama 
seperti yang ditandaskan oleh Rasul Paulus dalam I Korintus 8:1-13, bahwa 

S 
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hanya Allah yang patut dihormati dan disembah. Jadi tidak ada artinya 
mempersembahkan makanan kepada berhala, karena hanya ada satu Allah 
yakni Tuhan yang esa, yaitu Dia yang berkarya di dalam Yesus Kristus. Sehingga 
tidak ada hal apapun dengan makanan untuk persembahan berhala. Namun 
demikian umatnya diingatkan jangan sampai kebebasannya menjadikan batu 
sandungan bagi jemaat yang masih lemah pengetahuan dan imannya sehingga 
harus menghindari makan makanan persembahan berhala. 

 
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 
Dalam bacaan Injil kita mendapatkan pengajaran tentang Yesus yang 

digunakan demi kebaikan manusia. Yesus tidak mau memberikan tempat bagi 
kuasa jahat yang menyengsaran manusia yang dirasukinya. Dikisahkan bahwa 
suatu kali Yesus masuk dan mengajar di rumah ibadah agama Yahudi yang 
disebut Sinagoge di Kapernaum dan menjadikan orang banyak takjub karena 
pengajaranya penuh kuasa. Berbeda dengan pengajaran ahli-ahli Taurat yang 
datar tanpa kuasa karena kurang greget muatan pengajarannya. Ketika masih 
di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat berteriak-
teriak kepada Yesus. Kemungkinan merasa terusik dengan kehadiran Yesus 
atau karena isi pengajaran Yesus. Yesus pun menghardik roh jahat itu keluar 
dari orang yang kerasukan. Peristiwa itu menimbulkan keheranan dan dengan 
cepat tersebar ke segala penjuru Galilea. Peristiwa Yesus mengusir roh jahat 
yang merasuki orang dilakukan dalam rangka menegakkan kemuliaan Allah di 
tengah-tengah manusia. Yesus tidak mau berkompromi dengan roh jahat itu 
maka diusirlah roh jahat itu dari diri orang di rumah ibadat Kapernaum itu. 
Yang Yesus lakukan adalah demi kebaikan manusia, yakni terbebas dari kuasa 
kegelapan. 
 

Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 
Melalui pewartaan firman ini kita mendapatkan perenungan: 

1. Tuhan Allah menghendaki melalui perantaraan para nabi maksud-Nya 
dinyatakan. Para nabi tidak diperbolehkan menyalahgunakan kekuasaan 
dan kemampuannya untuk kepentingan sendiri atau pihak lain yang 
bertentangan dengan maksud Allah atas manusia. Di dalam kehidupan 
keseharian kita mestinya juga demikian. Kedudukan, kemampuan, dan 
kemuliaan serta kekuasaan mestinya dipersembahkan bagi pekerjaan 
Tuhan sehingga umat manusia hidup seturut dengan kehendak Allah. 
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2. Kita mendapat pengajaran melalui Pemazmur agar selalu menaikan pujian 
syukur dan sembah atas segala kebaikan Tuhan karena kehidupan ini ada 
hanya karena kemurahan dan kelimpahan berkat dari-Nya. Melalui Rasul 
Paulus kita juga diingatkan agar kemuliaan dan kehormatan hanya bagi 
Tuhan tidak ada Allah lain kecuali Dia yang berkarya dalam Tuhan Yesus 
Kristus.  

3. Melalui peristiwa kuasa Tuhan Yesus Kristus yang mengusir roh jahat, 
hendak mengarahkan hidup dan aktivitas kita sedapat mungkin 
diperuntukkan bagi kebaikan sesama manusia. Sama seperti Tuhan Yesus 
yang tidak menonjolkan keagungan-Nya melainkan demi terbebasnya 
orang yang dirasuki roh jahat, maka sebaiknya kita juga demikian. 
Kemampuan dan kebisaan kita bukan untuk menaikan harga diri (prestige) 
namun demi kehidupan yang lebih baik. 

4. Akhirnya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus menggunakan kemuliaan-Nya 
bukan untuk diri-Nya sendiri melainkan demi kebaikan manusia yakni agar 
terbebas dari penindasan, kemiskinan, dan kuasa kegelapan. Marilah kita 
persembahkan talenta, kedudukan, dan jabatan kita bagi kebaikan 
manusia dan bagi kemuliaan Nama-Nya. Amin. -kpr- 
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Khotbah Jangkep Minggu, 29 Januari 2012 
Minggu Biasa III (H) 

 

KAMULYANIPUN SANG KRISTUS  

KANGGE MANUNGSA  
 

Waosan I: Pangandharing Toret 18:15-20; Tanggapan: Jabur 111;  
Waosan II: I Korinta 8:1-13; Bacaan III:  Injil Markus 1:21-28 

 

 Rancangan Waosan Kitab Suci: 

Pawartos Sih Rahmat   : Efesus 2:8-10 
Pitedah Gesang Enggal   : Filipi 2: 12-16  
Pangatag Pisungsung   : Jabur 96:8-9 
 

 Rancangan Kidung Pamuji: 

Kidung Pamuji   : KPK Lami 31: 1-3 
Kidung panelangsa   : KPK Lami 14:1, 2 
Kidung Kasanggeman   : KPK Lami 119:1, 2 
Kidung Pisungsung   : KPK Lami 120: 1- 
Kidung Panutup   : KPK Lami 123:1 lan 3 
 
 

 Khotbah Jangkep 

 
Para sadherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus,  

aperangan warga masyarakat sami grengseng mbudidaya supados 
nggayuh kalenggahan minangka panguwaos utawi kalenggahan 
ingkang mulya. Upaminipun rikala dipun adani wontenipun Pemilu 

sae legislatif utawi Kepala Daerah. Kangge angsal swanten pemilih lumantar 
kampanyenipun tanpa tedheng aling-aling sami ngumbar janjinipun manawi 
benjing kapilih badhe ngupadi karaharjanipun masyarakat kathah. Lajeng 
kadospundi kawusananipun sasampunipun kapilih dados anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat utawi dados Gubernur/ Walikota/Bupati, punapa janjinipun 
sakawit dipun tetepi? Kasinggihan wonten ingkang tuhu netepi janjinipun 
inggih ngabdekaken kalenggahanipun ingkang mulya lan mengku panguwaos  

S 
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kangge ngupadi karaharjanipun masyarakat kathah. Ewa semanten wonten ing 
kathah tlatah sanesipun, janji namung janji. Kanthi pawadan warni-warni 
wusananipun boten netepi punapa ingkang sampun dipun ucapaken. Malah 
sangsaya kathah ingkang nyalah-ginakaken kalenggahanipun kangge 
kepentinganipun piyambak, kadosdene nyugihaken dhiri lan brayatipun utawi 
golonganipun kanthi korupsi lan kolusi.  

 
Pasamuwanipun Gusti Yesus ingkang kinasih, 
Nas Pangandharing Toret 18:15-20 minangka salah satunggaling rerangken 

bab katetepan lan pranatan ingkang Nabi Musa undhangaken dhateng bangsa 
Israel inggih punika bab kalenggahan nabi. Manawi wonten saweneh tiyang 
lajeng dipun angkat dados nabi supados setya ngundhangaken sabdanipun 
Gusti dhateng umatipun. Lan punapa ingkang dipun ngendikakaken dening nabi 
punika kedah dipun estokaken dening umat, sabab manawi boten badhe dipun 
pundhut tanggel-jawabipun. Makaten ugi manawi nabi wau lajeng nyalah-
ginakaken kewenanganipun minangka nabi kanthi boten ngandikakaken kados 
ingkang dados dhawuhipun Gusti malah ngundhangaken pitutur demi allah 
sanesipun, nabi wau badhe kapatrapan pidana. Pranyata nabi ingkang dipun 
angkat wau boten dipun lilani nyalah-ginakaken wewenangipun kangge 
kepentinganipun piyambak utawi pihak sanesipun kajawi namung karsanipun 
Gusti dhateng umatipun.  

Lajeng Juru Masmur wonten Jabur 111 mratrelaken raos sokuripun kanthi 
gomolonging manah karana Gusti tansah mbabar berkah kamirahan kangge 
umatipun. Punapa ingkang Gusti Allah tindakaken, punika endah, ngeram-
eramaken saha adil. Pakaryan ingkang dipun tindakaken kangge kasaenanipun 
umat manungsa. Panjenenganipun mbabar kasaenanipun dhateng saben umat 
ingkang sumuyud ing pangbektinipun, kanthi maringi sih peparing awujud 
rejeki sarta pangluwaran saking panindhes lan kangelan. Pramila namung Sang 
Yehuwah ingkang pantes punuji-puji lan sinembah. Sami kaliyan Rasul Paulus 
wonten ing I Korinta  8:1-13 ingkang nandesaken bilih namung wonten Gusti 
Allah, boten wonten sanesipun ingkang pantes dipun puji lan dipun sembah. 
Awit saking punika bonten wonten ginanipun ngaturaken pisungsung tetedhan 
dhateng brahala. Inggih namung Panjenenganipun ingkang sampun makarya 
wonten ing Gusti Yesus Kristus ingkang pinundhi. Pramila boten wonten tulak 
sarikipun tetedhan ingkang sedyanipun kaaturaken dhateng brahala. Ewa 
semanten pasamuwan ing Korinta dipun engetaken supados tepa-tepa lan 
wicaksana supados boten dados sandhungan tumrapipun sadherek ingkang 
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taksih ringkih imanipun, kanthi boten nedha tetedhan ingkang dados sesajening 
brahala. 

   
Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, 
Salajengipun wonten ing waosan Injil, kula lan panjenengan nampi 

piwulang bab kadospundi panguwaosipun Gusti Yesus dipun wujudkaken 
kangge kasaenaning manungsa, inggih anggenipun  boten ngeparengaken roh 
piawon nguwaosi manungsa lan damel kasengsaran tetiyang ingkang 
karasukan. Dipun  cariyosaken bilih wonten ing satunggaling wekdal Gusti 
Yesus lumebet  lan mulang wonten ing papan pangibadahipun tiyang Yahudi, 
ingkang saged kasebat sinagoge wonten ing tlatah Kapernaum, saha 
ndhatengaken kaeramanipun ingkang sami mirengaken piwulangipun. Tiyang 
kathah sami eram dhateng piwulangipun Gusti, awit kados kagungan 
panguwaos beda kaliyan ahli Toret ingkang anggenipun memulang namung 
ampang tanpa isi. Kocapa nalika nembe memulang, wonten tiyang ingkang 
kapanjingan dhemit lajeng nguwuh-uwuh ing semu rumaos kedayan dening 
panguwaosing pangandikanipun Gusti, utawi awit rawuhipun Gusti Yesus. 
Pramila Gusti Yesus lajeng ndukani dhemit wau lan ndhawuhi supados medal 
saking tiyang punika. Dhemit wau inggih lajeng medal. Bab punika njalari 
kaeraman lan pawartos bab Panjenenganipun sumebar ing wewengkon Galilea. 
Lelampahan Gusti Yesus nundhung dhemit saking satunggaling tiyang, 
karsanipun njejegaken kamulyanipun Gusti Allah wonten satengahing umat 
manungsa. Gusti Yesus boten sarembag kaliyan pokalipun dhemit wau, mila 
dhemit wau lajeng dipun tundhung medal saking tiyang, punika wau 
kalampahan wonten ing papan pangibadah ing Kapernaum. Punapa ingkang 
Gusti Yesus tindakaken punika kangge kasaenanipun manungsa, supados uwal 
saking panguwaosing pepeteng.  

  
Pasamuwanipun Gusti Yesus ingkang kinasih, 
Saking wedharan sabda punika  kita nampi piwulang ingkang makaten: 

1. Gusti Allah ngersakaken karsanipun dipun babaraken lumantar para nabi. 
Pramila para nabi boten dipun kepangeraken nyalah-ginakaken wewenang-
ipun kangge kepentinganipun piyambak utawi pihak sanes kajawi namung 
manut miturut karsanipun Gusti. Wonten ing gesang kita ing padintenan 
mestinipun inggih makaten. Kalenggahan, kasagedan lan kamulyan saha 
panguwaos mestinipun dipun pisungsungaken kagem pakaryanipun Gusti 
ingkang anjalari para umat sami mituhu ing karsanipun ingkang adi.   
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2. Kita inggih nampi piwulang lumantar Juru Masmur supados munjukaken 
pamuji sokur lan sembah bekti awit sadaya kasaenanipun Gusti. Gesang 
punika saged lumampah sae punika namung awit kamirahan lan lubering 
berkahipun Gusti Allah. Kadosdene Rasul Paulus, kita tansah ngaturaken 
kamulyan lan pakurmatan  namung wonten ngarsanipun Gusti Allah 
ingkang makarya wonten ing Gusti Yesus. 

3. Lumantar daya panguwaosipun Gusti Yesus Kristus ingkang nundhung 
dhemit, sumadya ngeneraken gesang lan patrap kita sasaged-saged kangge 
kasaenanipun sesamining agesang. Kadosdene Gusti Yesus ingkang boten 
ngetingalaken kaagunganipun nanging sadaya punika katindakaken kangge 
luwaripun tiyang saking panguwaosipun roh piawon, pramila prayogi kita 
inggih makaten. Kasagedan ingkang kita gadhahi boten kangge 
nginggilaken dhiri ananging andayani kasaenaning tiyang kathah. 

4. Wusana  Gusti Allah wonten ing Gusti Yesus ngagem kamulyanipun boten 
kagem Pribadinipun piyambak ananging kangge kasaenanipun manungsa 
inggih supados uwal saking panindhes, kamiskinan lan panguwaosing 
pepeteng. Awit saking punika sumangga kita misungsungaken talenta, 
kalenggahan lan wewenang kangge kasaenanipun akathah lan ndadosaken 
kaluhuraning asmanipun Gusti. Amin.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 


