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Kata Pengantar 
 
 
 
Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Sang 
Pemimpin Gereja bahwasannya karena kasih-Nya bahan 
bulan kepemimpinan jemaat 2019 ini diterbitkan. Bahan 
ini merupakan amanat dari program pelayaan Komisi Bina 
Penatua GKI SW Jawa Tengah. Adapun Komisi Pembinaan 
Penatua GKI SW Jateng sendiri adalah bagian dari 
departemen pejabat gerejawi GKI SW Jateng. 
 
Tema bulan kepemimpinan 2019 ini adalah, 
“Kepemimpinan yang Mengayomi dan Mengayemi”. 
Melalui tema ini, jemaat-jemaat di GKI SW Jawa Tengah 
diharap dapat merefleksikan kepemimpinan melalui 
ibadah minggu dan pemahaman alkitab. Oleh karena 
pembahasan tema ini maka tema-tema dan bacaan dalam 
ibadah minggu selama bulan kepemimpinan jemaat 2019 
ini dibuat dengan tidak menggunakan bacaan leksionari. 
 
Terbitnya bahan ini merupakan buah pemikiran team yang 
beberapa kali berkumpul untuk berbagi gagasan dan 
melalui group media sosial. Atas semuanya itu, kami 
mengucapkan terimakasih pada Pdt. Berghouser Benget 
Tambunan, Pdt. Bonnie Andreas, Pdt. Wisnu Sapto 
Nugroho, Pdt. Dinna Dwi Putranti, Pdt. Gogo Simatupang, 
Pdt. Hendrikus Agus Raharjo, Pdt. Daniel Bani Winni Emma, 
Pdt. Rita Dwi Lestari, Pdt. Sunny Widya.  
 
Mengingat pentingnya kepemimpinan dalam jemaat, kami 
mengharap setiap jemaat dapat melakukan refleksi 
bersama dengan menggunakan bahan-bahan ini. Oleh 
karena setiap jemaat memiliki keunikan dan kreatifitas 
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masing-masing, kami mengharap bahan-bahan ini dapat 
diterapkan sesuai konteks jemaat. Dengan demikian, kami 
sangat senang bila jemaat-jemaat dapat membuat kreasi-
kreasi menarik dalam rangka bulan kepemimpinan jemaat.  
 
Selamat berefleksi bersama di bulan kepemimpinan 2019. 
Tuhan memberkati kita semua 
 
 
Komisi Bina Penatua GKI SW Jawa Tengah 
Pdt. Berghouser Benget Tambunan 
Pnt. Stefanus Handoyo Saputro 
Bpk. Agus Mulia 
Pdt. Wisnu Sapto Nugroho 
Pnt. Ita Pandiangan 
Bpk. Simon Nugroho Hadikusuma 
Ibu Erni Ekawati 
 
 
 
 
 
 
  



 

Bulan Kepemimpinan iii 

Daftar Isi 
 

 
Kata Pengantar ...................................................................................... i 

Daftar Isi ................................................................................................. iii 

Bahan Dasar ........................................................................................... 1 

Bahan Kotbah Pertama ..................................................................... 8 

Bahan Kotbah Kedua ....................................................................... 15 

Bahan Kotbah Ketiga ....................................................................... 21 

Bahan Kotbah Keempat ................................................................. 29 

Bahan Kotbah Kelima...................................................................... 35 

Bahan Liturgi Pertama ................................................................... 43 

Bahan Liturgi Kedua ........................................................................ 53 

Bahan Liturgi Keitga ........................................................................ 64 

Bahan Liturgi Keempat .................................................................. 75 

Bahan Liturgi Kelima ...................................................................... 85 

Bahan PA Pertama ............................................................................ 98 

Bahan PA Kedua .............................................................................. 105 

 

 

 

file:///D:/kerjaan%20gki/Bulan%20Kepemimpinan%20Jemaat/2019/BKp%20GKI%202019_edit%20ngomah.docx%23_Toc12088340
file:///D:/kerjaan%20gki/Bulan%20Kepemimpinan%20Jemaat/2019/BKp%20GKI%202019_edit%20ngomah.docx%23_Toc12088341
file:///D:/kerjaan%20gki/Bulan%20Kepemimpinan%20Jemaat/2019/BKp%20GKI%202019_edit%20ngomah.docx%23_Toc12088342
file:///D:/kerjaan%20gki/Bulan%20Kepemimpinan%20Jemaat/2019/BKp%20GKI%202019_edit%20ngomah.docx%23_Toc12088343
file:///D:/kerjaan%20gki/Bulan%20Kepemimpinan%20Jemaat/2019/BKp%20GKI%202019_edit%20ngomah.docx%23_Toc12088344


 

iv September 2019 

  



 

 

Bulan Kepemimpinan 1 

Bahan Dasar 
 

 

 

“KEPEMIMPINAN 

YANG MENGAYOMI DAN MENGAYEMI” 
 

 

Pengantar 
 

Pada dasarnya setiap orang adalah pemimpin. Paling tidak 

ia memimpin dirinya sendiri untuk memikirkan sesuatu, 

bertindak dan bagaimana berelasi dengan sesamanya. 

Kemampuan seseorang memimpin dirinya sendiri secara 

baik akan berdampak terhadap relasinya terhadap dunia di 

sekitarnya. Dengan demikian, semua pikiran, tindakan dan 

kebiasaan-kebiasaan seseorang memiliki makna bagi 

dirinya dan bagi sesamanya. Terkait dengan itulah maka 

makna kepemimpinan menjadi penting untuk diketahui, 

direfleksikan dan dan dibaharui terus menerus. Melalui 

bulan kepemimpinan jemaat ini, Komisi Pembinaan 

Penatua GKI SW Jateng mengajak jemaat-jemaat di lingkup 

GKI SW Jawa Tengah merefleksikan kepemimpinan dalam 

jemaat. Di ibadah minggu dan pemahaman alkitab kita akan 

merefleksikan bersama tema kepemimpinan yang 

mengayomi dan mengayemi sebagai tema bulan 

kepemimpinan 2019. 

 

Yesus, Mengayomi dan Mengayemi 
Hakikat dari kepemimpinan yang mengayomi dan 

mengayemi adalah pemimpin yang hadir untuk melindungi 
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dari semua ancaman dan memberikan kesejahteraan 

secara utuh. Yesus sebagai pemimpin mewujudkan hal itu. 

Karenanya Anthony D’Souza, seorang biarawan dan 

konsultan kepemimpinan mengajak kita belajar 

kepemimpinan dari Yesus. Ia berujar,”Jika para pemimpin 

ingin menunjukkan kepemimpinan sejati dan melakukan 

sesuatu yang sungguh berbeda, mereka harus belajar 

menghadirkan cara kepemimpinan Yesus”.  Ia adalah Guru 

Utama dalam hal kepemimpinan karena pribadi-Nya.  

Yesus selalu menginspirasi serta tetap relevan untuk 

dijadikan figur sang pemimpin lintas zaman. Mengapa Dia 

relevan?  

 

1. Yesus mempunyai visi tentang Kerajaan Allah  

Melalui khotbah di bukit, Ia membagikan visi bagi para 

murid-Nya. Kepemimpinan yang memberdayakan 

memimpikan masa depan ideal dan memberi arah 

dalam kepemimpinannya. Selain memberikan visi, 

Yesus menetapkan misi serta mengajak semua 

pengikut-Nya berkomitmen terhadap semua yang 

diyakini akan terwujud. Dengan demikian, pemimpin 

siap menghadapi perubahan zaman, tidak terbelenggu 

tradisi atau berpikiran sempit.  

 

2. Yesus memimpin dengan nilai dan karakter.   

Bagi pemimpin yang memberdayakan, nilai-nilai inti 

menjadi dasar bagi visi, misi, hubungan, motif, 

pengambilan keputusan serta pelaksanaan semua 

hasil keputusan. Nilai-nilai cinta, kesatuan, pelayanan, 

memberi, iman, sukacita, doa, kesaksian merupakan 

nilai kepemimpinan yang harus dihidupi setiap hari. 

Dalam rangka menanamkan nilai-nilai itu, Yesus 
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meneladankan para murid agar hidup dengan 

karakter: rendah hati, teguh hati dan bijak, 

membangun relasi yang hidup dengan Allah dan 

berani berbeda dengan dunia.   

 

3. Gaya kepemimpinan Yesus  

Kepemimpinan Yesus sejalan dengan sabda dan karya-

Nya. Dengan kekuatan kabar gembira yang mengubah, 

Ia memberikan pengaruh bagi para pengikut agar 

mempengaruhi (menjadi garam dan terang) bagi dunia 

di sekitarnya. Gaya kepemimpinan Yesus dan ajaran-

Nya terkesan tidak lumrah pada zamannya. Hal itu 

menantang kita di zaman ini untuk berani kreatif 

sebagaimana kreativitas Allah dalam diri Yesus 

Kristus. Bagi Yesus, kepemimpinan bukan sekadar 

kekuasaan atau menyatakan pengaruh, namun juga 

kreativitas di tengah keadaan yang nyaman dan 

mapan.  

 

4. Pemimpin Sebagai Guru, Gembala, Pelayan, 

Sahabat 

Kreatifitas kepemimpinan Yesus tampil melalui diri-

Nya yang menyebut diri-Nya sebagai Guru, Gembala, 

Pelayan, Sahabat. Dengan sebutan-sebutan itu tampak 

bahwa model kepemimpinan Yesus sangat beragam. 

Hal yang tidak dilakukan-Nya adalah kepemimpinan 

tangan besi atau otoriter. Dalam kamus kepemimpinan 

Yesus hal itu tidak berlaku. Dengan menjadi guru, Ia 

menjadi mentor bagi para murid-Nya. Melalui sebutan 

sebagai gembala, Ia memimpin dengan semangat 

menuntun, mengarahkan domba-domba-Nya menuju 

pengharapan. Dengan menyatakan sebagai pelayan, 
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Yesus menjalankan kepemimpinan model kehambaan. 

Seorang pemimpin harus bersedia merendahkan diri, 

bahkan berkurban bagi yang dilayaninya. Melalui 

kepemimpinan yang bersahabat, Ia menyatakan 

kepemimpinan dalam kesetaraan. Di sinilah kita 

menemukan model-model kepemimpinan yang 

radikal.    

 

5. Kepemimpinan dalam belas kasih 

Kepemimpinan harus dijalani dengan landasan belas 

kasih dan peduli. Pelayanan yang dilakukan Yesus 

penuh dengan semangat belas kasih. Dengan 

pelayanan belas kasih, Ia menunjukkan kepemimpinan 

yang hidup sebab Ia adalah pemimpin kehidupan.   

 

Dari paparan di atas, Komisi Pembinaan Penatua 

melalui team penulisan bahan bulan kepemimpinan 

2019 merumuskan tema “Kepemimpinan yang 

Mengayomi dan Mengayemi”. Mengayomi 

mengandung makna melindungi dari berbagai 

ancaman yang dapat merusakkan kehidupan. Adapun 

ngayemi bermakna mensejahterakan yang 

dipimpinnya. Dengan demikian, kepemimpinan 

membawa keutuhan bagi semua sebab kepemimpinan 

yang utuh adalah kepemimpinan bagi kehidupan. 

 

Meneladan Yesus di Masa Kini 
Tema kepemimpinan yang mengayomi dan mengayemi di 

bulan kepemimpinan GKI SW Jawa Tengah 2019 ini akan 

dihayati melalui ibadah minggu dan pemahaman alkitab. 

Supaya kita memiliki gambaran dari tema ini, pada bagian 
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ini akan dipaparkan arah refleksi bulan kepemimpinan 

jemaat 2019.  

Pada pembukaan bulan kepemimpinan, kita akan 

merefleksikan tema rendah hati vs gila hormat. Di bagian 

ini umat diajak melihat kepemimpinan Yesus saat 

berhadapan dengan orang-orang Farisi. Kerendahan hati 

Yesus membuat-Nya mampu hadir dalam semua keadaan 

dan menerima semua orang tanpa batas-batas kepentingan 

tertentu.  

 

Di minggu kedua, umat diajak melihat kepemimpinan dan 

kepentingan melalui tindakan Yudas yang berlawanan 

dengan Yesus. Dalam komunitas selalu ada kepentingan. 

Kepentingan-kepentingan itu kerap memotivasi pribadi 

agar terpenuhi. Karena kepentingan-kepentingan itulah 

konflik kerap muncul. Apa yang harus dilakukan bila hal itu 

ada di antara kita?  

 

Pada minggu ketiga, kita akan menghayati bersama tema 

kepemimpinan dan wahyu ilahi. Tema ini mengajak umat 

menghayati bahwa dalam kepemimpinan terdapat unsul 

ilahi. Seorang pemimpin mendapat kepercayaan dari Allah 

untuk melakukan yang terbaik bagi semua. Kisah Saul 

menjadi sumber refleksi. Ia dipilih dan diurapi menjadi raja 

oleh Allah. Namun sayangnya, ia tidak mampu mewujudkan 

amanat pemberian Tuhan. Dampaknya Saul “menjatuhkan 

dirinya” sendiri melalui tindakan-tindakan dalam 

kepemimpinannya. Bagaimana dengan umat yang 

dipercaya memimpin jemaat, komunitas atau lembaga-

lembaga tertentu? Apakah penghayatan tentang Allah ada 

di sana?  

 



 

6 September 2019 

Minggu keempat, umat diajak menghayati kepemimpinan 

dalam komunitas. Sebagaimana kepemimpinan adalah 

karunia Tuhan, demikian juga kepemimpinan komunitas. 

Melalui pengalaman Paulus, kita merefleksikan bahwa 

kepemimpinan komunitas terkadang diperhadapkan pada 

berbagai situasi, termasuk perpecahan. Dengan 

menghayati bahwa setiap pribadi merupakan bagian 

penting dari komunitas, umat diajak untuk belajar dari 

Paulus saat mendamaikan jemaat Korintus. Ia bertekun dan 

setia menjadi pemimpin dengan semangat pastoral yang 

memulihkan.  

 

Bulan kepemimpinan jemaat 2019 ditutup dengan 

merefleksikan tema kepemimpinan yang merangkul dan 

memaafkan. Kisah Yusuf menjadi sarana berefleksi tentang 

kekuatan pengampunan yang memulihkan. Sebagai 

pemimpin, Yusuf memberi pemaknaan baru atas peristiwa-

peristiwa buruk yang menimpanya. Teologi Yusuf adalah 

hidup bersandar pada kehendak Allah. Dengan bersandar 

pada Allah, Yusuf dapat melihat setiap peristiwa dalam 

hidupnya sebagai bagian dari rentetan rencana Allah bagi 

kehidupannya secara pribadi, keluarga, bangsa dan 

kehidupan bersama umat manusia di muka bumi. 

 

Tema-tema ibadah minggu pada bulan kepemimpinan ini 

tidak menggunakan bacaan leksionary seperti pada 

minggu-minggu biasanya. Saat menggumulkan bahan-

bahan ini, team memiliki pandangan bahwa selama bulan 

kepemimpinan ini kita mencoba melakukan refleksi 

terhadap apa yang sudah dilakukan dan akan dikerjakan di 

masa mendatang terkait dengan kepemimpimpinan.  
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Selain ibadah minggu, melalui bulan kepemimpinan jemaat, 
kita akan melakukan pemahaman alkitab. Pemahaman 
Alkitab pertama mengajak umat menghayati kehidupan 
bersama sebagai GKI yang memiliki tata gereja. Apa 
pemahaman umat tentang tata gereja dan bagaimana 
menggunakannya? Di bahan pemahaman alkitab kedua kita 
akan mencoba memahami bersama kepemimpinan yang 
lahir dari belas kasih.  
 

Penutup 
Demikianlah uraian singkat bulan kepemimpinan jemaat 

2019. Komisi Pembinaan Penatua GKI SW Jawa Tengah 

mengharap bahan ini dapat digunakan seacar baik dan 

berharap dapat menginspirasi jemaat-jemaat di GKI SW 

Jawa Tengah mewujudkan kehidupan yang didasarkan 

pada karya Kristus Sang Pemimpin yang mengayomi dan 

mengayemi.   
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Bahan Kotbah Pertama 
Minggu, 1 September 2019 

 

Rendah Hati vs Gila Hormat 
(Lukas 14:1, 7-14) 

 
 
Tujuan : 
1. Umat memahami ajaran Yesus tentang kehormatan 

bersumber dari ketaatan dan kerendahan hati  
2. Umat mengupayakan hidup dengan rendah hati dalam 

hidup sehari-hari. 
 
DASAR PEMIKIRAN 
Kepemimpinan kerap dimaknai dengan penegakan 
terhadap aturan-aturan. Benarkah demikian? Memang 
tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tugas pemimpin 
adalah menjaga aturan yang ada. Namun bilamana akibat 
menjaga aturan justru timbul sikap arogan dari pemimpin, 
keberadaan pemimpin itu justru akan menjadi batu 
sandungan karena gila hormat. Dampak dari batu 
sandungan itu adalah penolakan. Penolakan pada seorang 
pemimpin bisa jadi tidak secara frontal. Banyak dijumpai 
seorang pemimpin tampak dihormati oleh banyak orang, 
namun di belakangnya banyak orang itu dicibir dan 
keberadaannya dianggap tidak ada. 
 
Bagaimana dengan kepemimpinan Yesus? Kepemimpinan-
Nya ada di antara beragam orang. Ia mengajarkan 
kepemimpinan kepada para murid melalui teladan 
kerendahan hati. Di sisi lain, Ia berjumpa dengan orang-
orang Farisi. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang 
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ketat dengan aturan-aturan keagamaan. Dengan menjaga 
aturan-aturan keagamaan itu, mereka menjalankan ritual 
kegamaan secara ketat sesuai dengan aturan yang 
dipegang. Karena merasa mampu menjadi penjaga aturan, 
sikap orang Farisi kerap menjadi tinggi hati bahkan gila 
hormat. Kepemimpinan Yesus dengan semangat rendah 
hati kerap berbenturan dengan model kepemimpinan 
orang-orang Farisi. 
 
Apakah Yesus tidak taat aturan? Sebagai bagian dari 
komunitas-Nya, Yesus taat pada aturan yang ada. Beda 
antara Yesus dan orang-orang Farisi adalah cara membaca 
dan menerapkan aturan keagamaan. Bila orang-orang 
Farisi menjadikan aturan sebagai tujuan hidup beragama, 
Yesus tidak. Bagi-Nya aturan adalah alat atau sarana 
menuju kebaikan, kebahagiaan. Karenanya melalui Yesus 
dikenal pernyataan bahwa manusia hidup bukan untuk 
hari Sabat, melainkan hari Sabat adalah untuk manusia. Ia 
membaca aturan dengan sikap rendah hati. Dampak dari 
pembacaan aturan dengan semangat rendah hati adalah 
kehormatan sebab aturan tidak dijadikan sebagai alat 
pembenaran diri dan arogansi.  
 
Melalui pemberitaan firman di Minggu I bulan 
kepemimpinan Jemaat ini, umat diharap memahami ajaran 
Yesus tentang kehormatan bersumber dari ketaatan dan 
kerendahan hati. Ia mengajarkan pengikut-Nya untuk tidak 
menjadi gila hormat. Selanjutnya, umat diharap 
menjadikan hidup dalam kerendahan hati melalui ketaatan 
menjalankan aturan secara bijak. 
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PENJELASAN TEKS 
 
Lukas 14:1, 7-14 
Makan memiliki makna mendalam dalam pelayanan Yesus. 
Peristiwa Yesus makan dengan banyak orang dan dalam 
berbagai situasi bukan sekadar untuk memenuhi keinginan 
perut akibat lapar atau hanya sekadar untuk pemenuhan 
gaya hidup dengan kuliner. Yesus memaknai makan 
sebagai persekutuan. Karena makan adalah persekutuan, 
maka suasana akrab, cair, penuh citarasa kekeluargaan 
menjadi bagian tak terpisahkan dari acara itu. Kesediaan 
Yesus makan bersama dengan siapa saja dan dalam situasi 
apa saja, menunjukkan bahwa Ia hadir untuk bersekutu 
dengan siapapun tanpa pandang apa golongannya. 
 
Injil Lukas 14 diawali dengan cerita tentang Yesus datang 
ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi 
pada hari Sabat. Injil Lukas tidak menyebutkan kehadiran 
Yesus itu atas inisiatifnya sendiri atau karena diundang 
orang pemimpin orang-orang Farisi. Dari keterangan Injil 
ditemukan bahwa kehadiran-Nya adalah untuk makan di 
situ. Peristiwa unik dalam kisah itu adalah reaksi orang-
orang yang hadir dalam jamuan makan itu. Mereka 
mengamat-amati Dia dengan sekasama. Rupanya mereka 
mengamat-amati Yesus dengan seksama didasarkan pada 
pengalaman sebelumnya. Injil Lukas 13:10-17 bercerita 
tentang Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. 
Bagi orang Yahudi, tindakan Yesus itu merupakan 
pelanggaran terhadap aturan keagamaan. Atas dasar itu, di 
hari Sabat berikutnya mereka mewaspadai kehadiran 
Yesus. Akibatnya, di saat Yesus hendak makan bersama di 
rumah pemimpin orang-orang Farisi, semua mata tertuju 
kepada-Nya dengan tatapan curiga. Jangan-jangan Ia 
melakukan tindakan sama sebagaimana dilakukan-Nya di 
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Sabat sebelumnya. Dengan mencermati hal itu dapatlah 
diperkirakan bahwa Yesus memang diundang namun 
bukan untuk dihormati sebagai tamu undangan melainkan 
untik dicari-cari kesalahannya. Lukas 11:54 menyebutkan 
bahwa mereka berusaha memancing-Nya, supaya mereka 
dapat menangkap-Nya berdasarkan sesuatu yang 
diucapkan-Nya. 
 
Rupanya pancingan orang-orang Farisi itu tepat. Injil Lukas 
14:2-3 menuturkan cerita tentang hadirnya seorang 
dengan sakit busung air di hadapan Yesus. Kehadiran orang 
itu entah sebagai pancingan atau tidak, yang jelas ketika 
melihat orang sakit di hadapan-Nya, Yesus bertanya pada 
orang-orang Farisi,”Diperbolehkankah menyembuhkan 
orang sakit pada hari Sabat atau tidak?” (ay. 3). Mereka 
diam semuanya dan Yesus menyembuhkan orang itu.  
 
Kepada orang-orang Fairisi dan orang-orang yang 
mengamat-amati-Nya, Yesus menegor mereka. Pada ayat 7 
dan seterusnya tegoran keras dinyatakan bagi mereka. Ia 
mencela sikap orang-orang yang duduk di tempat 
kehormatan.  Untuk memperhalus teguran-Nya, Yesus 
memakai perumpamaan tentang sikap seseorang yang 
hadir dalam perjamuan pesta nikah. Intinya, jika ada 
seorang tamu yang sebenarnya tidak memiliki kedudukan 
terhormat datang ke pesta dan menduduki tempat 
terhormat, lalu datang seorang tamu lain dengan status 
sebagai orang terhormat, orang yang tidak memiliki 
kedudukan terhormat itu diminta meninggalkan kursinya. 
Akibatnya ia akan menjadi malu. Keinginannya mendapat 
kehormatan di mata banyak orang berbalik menjadi rasa 
malu. Bagi orang timur, rasa malu merupakan sebuah aib 
besar dan sulit untuk dipulihkan kembali.  
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Perumpamaan Yesus tentang sikap bertamu di rumah 
pesta itu sebenarnya bukan sekadar nasihat etiket dalam 
pergaulan. Nasihat Yesus merupakan ajakan bagi setiap 
orang untuk tidak menjadi gila hormat. Orang-orang Farisi 
menjadi gila hormat karena mereka memiliki kemampuan 
dalam menjalankan aturan kegamaan secara taat. Sikap gila 
hormat mengarah pada tindakan merendahkan orang lain. 
Orang yang gila hormat juga tidak tulus. Tindakan-tindakan 
yang dilakukannya mengarah pada keinginan agar dirinya 
mendapat pujian. Pada ayat 12-14 hal itu disampaikan oleh 
Yesus.  Intinya adalah: jangan mengundang orang yang 
akan membalas dengan mengundang engkau (ay. 12). Jika 
mengadakan pesta, jangan mengundang tetangga atau 
saudara yang kaya, melainkan undanglah orang-orang 
miskin, disabilitas, orang sakit (ay. 13). Hal itu akan 
mendatangkan kebahagiaan yang sejati. 
 
Melalui perumpamaan dan teguran itu Yesus menjelaskan 
pentingnya sikap rendah hati. Sikap rendah hati 
berlawanan dengan gila hormat. Orang yang rendah hati 
akan menunjukkan sikap sopan, memahami sesama serta 
mendudukkan dirinya sejajar dengan yang lain. Sikap itu 
ditunjukkan oleh Yesus. Dalam kerendahan hati-Nya, Ia 
bersedia datang ke rumah pemimpin orang-orang Farisi 
untuk menikmati jamuan makan sekalipun tahu bahwa di 
rumah itu akan ada “jebakan”. Kerendahan hati-Nya 
membuat Dia datang bukan dengan sikap jumawa, 
melainkan menjadi tamu yang baik bagi si pengundang. Di 
sisi lain, rendah hati juga tidak diam saja manakala ada hal 
tertentu harus disampaikan. Di tengah-tengah orang-orang 
Farisi yang jumawa karena merasa tahu aturan-aturan 
keagamaan, Yesus menyamapaikan pesan mendalam 
tentang makna aturan keagamaan. Aturan keagamaan 
diadakan untuk kebaikan umat, bukan sebaliknya. Aturan 
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itu harus dihayati dan dijalankan dengan semangat kasih 
dan pembebasan. Oleh karena semangat itulah Yesus 
melakukan penyembuhan pada hari Sabat.  
 
Tindakan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat itu 
sepertinya melanggar aturan, namun di balik itu Yesus 
melakukan terobosan progresif. Yang dimaksud dengan 
terobosan progresif adalah tindakan Yesus yang 
melampaui ketentuan legal – formal. Tindakan itu 
didasarkan pada cinta kasih. Memang boleh jadi tindakan 
Yesus itu tidak populer di mata publik. Namun sejatinya, 
tindakan Yesus itu sebuah kebenaran. Ia berani melakukan 
tindakan itu sekalipun tidak popoler karena Ia tidak gila 
hormat.  
 

PENGENAAN 
Kepemimpinan yang rendah hati adalah kepemimpinan 
yang mau menerima semua orang. Kesediaan Yesus makan 
dengan semua orang merupakan sikap kerendahan hati-
Nya. Bahkan sekalipun Ia tahu ada “jebakan” dari orang 
Farisi saat diundang makan bersama, Ia tetap datang. Ia 
melakukan semua hal atas dasar cinta. Kerendahan hati-
Nya berbeda dengan sikap orang-orang Farisi yang merasa 
diri memahami aturan-aturan keagamaan. Dengan 
pemahaman itu mereka terjebak menjadi orang-orang yang 
gila hormat. Gila hormat menjadikan banyak orang abai 
dengan sesamanya sebab merasa dirinyalah yang perlu 
dihormati, sementara orang lain tidak.  
 
Tegoran dan perumpamaan dari Yesus menjadi penting 
bagi umat di masa kini. Ia mengajarkan sifat kepemimpinan 
yitu rendah hati, bukan gila hormat. Sejarah telah 
membuktikan bahwa orang-orang yang gila hormat justru 
kehilangan kehormatan akibat memburu kehormatan. 
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Sebaliknya, orang-orang yang merendahkan diri justru 
mendapat kehormatan karena kesediannya menyatakan 
cinta pada sesama. 
 

SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
1. Sampaikan pada umat bahwa bulan September 

merupakan bulan kepemimpinan jemaat. Perlunya 
mengadakan bulan kepemimpinan jemaat adalah 
dalam rangka mengajak jemaat-jemaat di GKI SW Jawa 
Tengah untuk menghayati peran kepemimpinan 
dalam hidup sebagai pribadi, keluarga, gereja, 
masyarakat, serta lingkup lain yang lebih luas. Melalui 
penghayatan itu diharapkan terjadi pengaderan, 
penanaman jiwa kepemimpinan melalui jemaat. Bulan 
kepemimpinan ini sebenarnya hanya alat kecil yang 
dapat membantu umat menghayati makna 
kepemimpinan.  

2. Bagi pengikut Yesus, belajar kepemimpinan yang tepat 
adalah dari Yesus. Melalui Alkitab diketahui bahwa 
Yesus mengajarkan berbagai model kepemimpinan. 
Dalam model-model kepemimpinan yang diajarkan 
Yesus, ada tujuan yang hendak dicapai yaitu 
pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Dengan kasih-Nya, 
Allah berkenan menyatakan pembebasan bagi dunia. 

3. Tema pada minggu I bulan kepemimpinan tahun 2019 
adalah “Rendah Hati vs Gila Hormat”. Ajak umat 
mendalami tema dengan penyampaian penjelasan 
teks.  

4. Setelah penjelasan teks, pelayan firman dapat 
menyampaikan pengenaan. Akhiri pelayanan firman 
dengan memberikan penegasan pada umat tentang 
ajaran Yesus yang menekankan kerendahan hati lebih 
baik ketimbang gila hormat. Sikap pemimpin yang 
rendah hati akan menumbuhkan kehidupan bersama.   
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Bahan Kotbah Kedua 
Minggu, 8 September 2019 

 

 

Kendali Kepentingan 
 (Matius 26:14-16) 

 
 
Tujuan: 
1. Umat mengetahui apa maksud Yudas menjual Yesus 
2. Umat belajar dari kepentingan Yudas yang berlawanan 

dengan kepentingan Yesus 
 

 
DASAR PEMIKIRAN 
Dalam setiap komunitas apapun, termasuk komunitas 
gereja, terdapat beragam kepentingan. Dalam kepala 
pelbagai manusia pengisi komunitas, terdapat 
kepentingan-kepentingan yang memotivasi pribadi 
maupun kelompok untuk menentukan perkataan dan 
tindakan. Kepentingan itu dapat terbagi dalam kepentingan 
pribadi, kelompok kecil, dan kelompok yang lebih luas 
(umum atau organisasi tersebut).  
 
Karena ramainya kepentingan dalam ruang komunitas, 
maka potensi konflik itu pun semakin kuat. Sering kita 
dengar dalam gereja terjadi konflik antar pribadi, antar 
keluarga, antar kelompok kecil, antar komisi, antar 
penatua, antar wilayah, dan bahkan antara satu gerja 
dengan gereja yang lain. Dalam konflik itu, lahir juga 
beragam ‘perang terbuka’ maupun ‘perang dingin’.  
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‘Perang terbuka’ ini melahirkan kekerasan verbal. Olok-
olok, bullying, maupun stigmatisasi, terjadi di sana-sini. 
Kekerasan fisik pun pernah terdengar, seperti dorong-
mendorong dalam demonstrasi saat Persidangan Majelis 
Jemaat, saling pukul di halaman gereja, saling menggebrak 
meja di forum rapat, dan saling lempar sepatu di dalam 
diskusi.  
 
‘Perang dingin’ melahirkan gosip yang membentuk iklim 
gereja, saling mendiamkan, dan saling menghindar. Sampai 
suatu kali ada seseorang yang tidak mau melayani di 
sebuah komisi atau Majelis Jemaat, bila ada ‘orang tertentu’ 
yang ia benci atau hindari. 
 
Tentunya ragam kepentingan tidak hanya melahirkan hal 
negatif. Ragam kepentingan dalam penghargaan dan 
persaudaraan melahirkan iklim gereja yang terbuka dan 
bersahabat. Ragam kepentingan yang diramu dengan baik 
dalam suasana partisipatif menjadi kekuatan yang dahsyat 
agar gereja menjadi berkat. Kepentingan yang beragam 
dalam lingkup yang lebih sempit, perlu melayani 
kepentingan lingkup gereja dan menundukkan diri pada 
kepentingan Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia.  
 
Manusia terbagi dengan menjadi dua tipe besar task 
oriented (tugas / aturan) dan goal oriented (tujuan). Dalam 
beretika, kita juga mengenal aspek deontologis (acuan 
hukum) dan aspek teleologis (acuan tujuan). Untuk 
mewujudkan kepentingannya, seseorang biasanya memilih 
goal oriented (teleos = tujuan), atau menggunakan (kadang 
memanipulasi) task (hukum/aturan) demi meraih tujuan 
yaitu terwujudnya kepentingannya. Pertanyaannya apakah 
tujuannya sejalan dengan Yesus? Apakah aturan kelompok 
kecil dan bahkan gereja membawa kasih dalam wujud 
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perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan yang menjadi 
visi bersama gereja Tuhan? Semua akhirnya dilihat dalam 
perjalanan waktu melalui buah yang dihasilkan. Sama 
halnya tentang Yudas Iskariot. Apa kepentingannya 
menjual Yesus? Mari belajar berteleologis dan 
berkepentingan dengan mengarah pada Yesus, Sang 
Juruselamat. 
 

HERMENEUTIK DAN REFLEKSI 
Tujuan dan Kepentingan Pribadi 
Siapa Yudas? Namanya berasal dari kata jada (ucapan 
syukur). Pada jaman Yesus, kata jada bermakna ‘keturunan 
Yehuda’, yang menunjukkan bahwa dia adalah satu-
satunya murid Yesus yang berasal dari Galilea. Orang Yudea 
memandang orang Galilea adalah orang-orang perbatasan 
yang kurang santun dan cenderung kasar. Bisa jadi, inilah 
yang membuat Yudas merasa terasing di antara para rasul 
lain. 
 
Ia juga adalah rasul yang dicatat dalam Injil, sebagai rasul 
yang kurang berpredikat baik. Ia mendapat predikat ‘yang 
mengkhianati Dia’ (bdk. Mat. 10, Mrk. 3, Luk. 6). Ia juga 
sebagai seorang bendaharawan yang ketat. Ia mengritik 
pemborosan yang terjadi saat seseorang meminyaki kaki 
Yesus dengan narwastu yang mahal (bdk. Yoh. 12, Mat. 26, 
Mrk. 14). Bahkan Yohanes 12 mencatat, ia berbicara 
tentang orang miskin dan minyak narwastu bukan karena 
ia berempati pada orang-orang miskin, melainkan karena 
ia adalah seorang pencuri. 
 
Yudas gagal memahami kemesiasan Yesus. Ia gagal keluar 
dari kepentingannya sendiri dan kelompoknya yang 
menggagas pengusiran penjajah Romawi, merebut kembali 
Yerusalem, dan membebaskan Israel.  Perkataan Gamaliel, 
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seorang ahli Taurat yang sangat dihormati, menegaskan 
bahwa Yudas adalah seorang pemberontak. … Yudas, 
seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam 
pemberontakannya …. Kalimat yang sangat memberi label 
ke-Galilea-an, dilekatkan pada Yudas berkait dengan 
keinginannya untuk merebut kemerdekaan (Mat. 5). Ia 
akhirnya menyesal. Tindakan penyesalannya itu 
dinyatakan dengan mengembalikan uang tiga puluh keping 
perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Kemudian ia 
menggantung dirinya (Mat. 27). 
 
Yudas sebagai pribadi, memiliki tujuan dalam mengikut 
Yesus. Dalam perjalanannya mengikut Yesus, tujuan yang 
berangkat dari kepentingan pribadinya itu tidak berubah. 
Bisa saja terjadi bahwa ketika mengikut Yesus, ia tidak 
menjadi ‘pengikut’ melainkan mencari momentum untuk 
membuat Yesus mengikuti keinginannya. Bisa saja ia 
meneliti Yesus dan akhirnya, sebelum proses jual beli, 
Yudas memiliki keyakinan bahwa ‘inilah saatnya 
pemberontakan harus dilakukan’. Sesudahnya, kesadaran 
bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang berbeda dengan 
‘mesias’ yang dipikirkan Yudas.  
 
Proses semacam ini terjadi juga dalam kehidupan manusia 
dan orang-orang percaya. Mengikut Yesus atau menjerat 
Yesus adalah pertanyaan yang harus ditanyakan pada 
orang yang mengaku percaya. Yesus sebagai pemuas 
kebutuhan dan keinginan, alat mencapai tujuan atau 
kepentingan manusiakah? Apakah seseorang demi tujuan 
dan kepentingannya itu mengorbankan orang lain dan 
bahkan Tuhannya?  
 
Pengeksploitasian Yudas kepada Yesus, membuatnya 
tercatat sebagai tokoh diabolikal. Berbeda dengan dengan 
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rasul-rasul lain yang dicatat harum di dalam alkitab. Alih-
alih ia menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, 
Yudas rela bukan hanya mengorbankan kawannya sendiri, 
bahkan Tuhannya (kurios: Tuan). Inilah refleksi yang perlu 
terus dihidupi orang percaya untuk menjaga dirinya sejalan 
dengan visi Tuhannya dan mengasihi sesamanya.  
 
Tujuan dan Kepentingan Kelompok 
Siapa Iskariot? Yudas adalah anak dari Simon Iskariot. Bisa 
dikatakan bahwa Iskariot adalah nama 
keluarga/kelompok. Menurut beberapa penafsir, Iskariot 
menunjuk sebuah tempat kecil di Galilea bernama Kerioth.  
 
Bila Kerioth menunjuk pada satu tempat, bisa saja Yudas 
belajar berlogika pikir dan merasa dari komunitasnya di 
wilayah itu. Bila Kerioth menunjuk pada nama keluarga, 
pemahaman pemberontakan bisa diwarisi dari komunitas 
keluarganya. Hal ini karena seseorang tidak lepas dari 
pengaruh pemahaman komunitasnya. Seseorang belajar 
dan mempengaruhi komunitasnya untuk membentuk dan 
menegaskan kelompoknya.  
 
Yudas sendiri mempengaruhi keluarganya untuk bersikap 
sama seperti dirinya mengupayakan yang pemberontakan. 
Flavius Yosefus mencatat dalam Antiquities bahwa anak-
anak Yudas juga dibunuh. Yudas menyebabkan rakyat 
memberontak ketika Kirenius melakukan sensus. Yakobus 
dan Simon (anak-anak Yudas) disalibkan pada masa 
Alexander.  
 
Jelaslah bahwa adaptasi tujuan dan kepentingan kelompok 
pada individu dan sebaliknya terasa sangat jelas dalam 
kisah ini. Selain dipengaruhi kelompoknya, Yudas 
mempengaruhi kelompok lain. Pengumpulan kepentingan 
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pribadi terjadi membentuk kepentingan kelompok. Dan 
kepentingan kelompok itu melahirkan tindakan bersama 
atau mempengaruhi kelompok lain dan bahkan 
kepentingan yang lebih luas dan agung.  
 
Dalam perjalanan gereja, kepentingan kelompok-kelompok 
seringkali bertabrakan. Kadang memunculkan tindakan 
kekerasan. Alih-alih bersepakat, kelompok ini sering 
memolarisasikan diri sebagai kekuatan besar dalam gereja. 
Pernah terdengar perpecahan gereja berkait dengan hal ini. 
Sebagai umat percaya, mengusahakan kepentingan 
kelompok tidak salah, sama tidak salahnya dengan 
mengusahakan kepentingan pribadi. Meski demikian ada 
kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan tubuh 
Kristus yang terangkai dalam kasih dan kebersamaan. 
Bagaimana kehidupan gereja Saudara? 
 

SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
1. Pengkotbah dapat menyampaikan kotbah dengan alur 

seperti tulisan ini. 
2. Pengkotbah harus memperdalam di ranah refleksi 

kehidupan konkret gereja. Kemukakan cerita sukses di 
ranah lokal tentang persatuan tanpa mengabaikan 
kepentingan kelompok atau pribadi. Bila mampu dan 
berani, pengkotbah dapat menyitir persoalan-
persoalan kepentingan dalam gerejanya tanpa terjatuh 
pada penghakiman atau keberpihakan pada salah satu 
kelompok atau individu. 

3. Selamat berkotbah. 
 

DAFTAR BACAAN 
Kegilaan Orang-Orang Galilea, Yogyakarta: Kanisius 
Bolkestein, Kerajaan Terselubung, Jakarta: Gunung Mulia, 
2004 
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Bahan Kotbah Ketiga 
Minggu, 15 September 2019 

 

 

Kepemimpinan dan Wahyu Ilahi 
[ 1 Samuel 15:10-35] 

 
 
Tujuan: 
1. Umat memahami bahwa salah satu faktor dalam 

kepemimpinan adalah anugerah Allah. 
2. Umat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan 

bijaksana sebagai wujud syukur atas anugerah Allah.  
 

 
DASAR PEMIKIRAN 
Berbagai budaya menyebut bahwa menjadi pemimpin 
berarti mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk 
mewujudkan amanat-Nya di bumi. Dalam budaya Jawa, 
kepemimpinan dikaitkan dengan wahyu ilahi. Kata-kata 
seperti wahyu, pulung, drajad merupakan ungkapan-
ungkapan yang terkait dengan pemahaman bahwa 
kepemimpinan tidak lepas dari faktor pemberian 
kepercayaan dari Tuhan. Sehebat apapun seorang calon 
pemimpin, jika padanya tidak ada wahyu, pulung atau 
drajad pemberian Tuhan, orang itu tidak akan mampu 
menjadi pemimpin. Dalam perjalanan kepemimpinan, 
seseorang yang pada awalnya mendapat pulung atau 
wahyu bisa jadi kehilangan semua itu. Dampaknya 
kepemimpinannya tidak berdaya. Di sinilah dikenal 
ungkapan: ora kuwat nyandhang drajad (tidak kuat 
memanggul derajad kepemimpinan). Dari berbagai kisah 
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ditemukan bahwa pemimpin yang tidak kuat nyandhang 
derajad itu terjadi karena hilangnya sikap bijaksana dalam 
menjalankan kepemimpinan. Akibat dari sikap itu, mandat 
dari Tuhan diambil kembali. 
 
Kisah Saul dan kepemimpinannya yang “gagal” juga sama. 
Kepemimpinannya sebagai raja Israel pertama adalah 
karena Tuhan. Tuhan sendiri yang menetapkan dan 
mengangkat Saul sebagai raja dan Samuel mengurapi Saul 
menjadi raja. Sebagai raja, Saul mendapat mandat 
memimpin dan menjadi hakim. Ia adalah pelaksana 
kehendak Allah agar umat mendapat keselamatan dan 
pembebasan. Namun dalam perjalanan kepemimpinannya, 
Saul tidak mampu mengendalikan hasrat diri untuk terus 
berkuasa. Karena itulah ia tidak mampu menjalankan 
amanat Tuhan. 
 
Peristiwa Saul dalam Alkitab menjadi sarana berefleksi 
bagi umat Allah. Pada dasarnya setiap orang adalah 
pemimpin. Melalui kepercayaan pemberian Allah untuk 
mengelola kehidupan sehari-hari, setiap pribadi mendapat 
mandat melakukan semua hal yang baik bagi kehidupan di 
masa kini maupun di masa mendatang. Dengan 
menggunakan kepemimpinan secara bijak, setiap pribadi 
akan menjalankan kepemimpinan sebagaimana kehendak 
Tuhan yang dipercayakan kepadanya.   
 

PENJELASAN TEKS 
Saul merupakan raja Israel pertama setelah Israel 
menetapkan diri menjadi kerajaan. Dari buku tulisan Ayub 
Ranoh ditemukan keterangan-keterangan berikut tentang 
Saul: 
1. Saul dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Samuel diutus 

oleh Tuhan untuk mengurapi Saul. Alasan 
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pengangkatan Saul sama dengan alasan pengangkatan 
Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan 
memperhatikan teriakan umat-Nya yang tertindas. 
Karena itu, Tuhan bersegera mengurapi Saul sebagai 
pembebas (1 Sam. 9:16). Fungsi Saul sebagai raja 
sejajar dengan fungsi Musa dan para hakim lain. 
Mereka sama-sama mendapat mandat untuk 
melaksanakan kehendak Tuhan demi pembebasan dan 
penyelamatan umat (1 Sam. 10:1). Mandat itu 
diteguhkan melalui pengurapan Samuel.  

2. Pengaitan Saul dengan Roh Tuhan. Pengurapan yang 
dilakukan oleh Samuel merupakan simbol bahwa pada 
diri Saul terdapat kuasa Allah. Wibawa Allah 
dinyatakan kepadanya sejak pengurapan (1 Sam. 10:6-
7). Dalam pengurapan itu ditegaskan bahwa Roh 
Tuhan ada pada Saul dan penyertaan Tuhan senantiasa 
ada padanya.  

3. Pemilihan dan penetapan Saul sebagai raja Israel 
diikuti dengan pengakuan oleh rakyat. Dengan adanya 
pemenuhan Roh Allah dan pengakuan umat, 
keberadaan Saul sebagai raja sangat legitimate. 

4. Pembuktian Saul sebagai raja yang legitimate (dipilih 
Tuhan dan diakui umat) tampak melalui kuasa Roh 
Tuhan yang menyelamatkan Yabesy (1 Sam. 11:6). 
Dalam 1 Samuel 11:12-25 penegasan tentang hal itu 
dinyatakan oleh Samuel. 

 
Kekuasaan Saul sebagai raja bukan karena keturunan atau 
buah kudeta terhadap penguasa sebelumnya. 
Kekuasaannya sebagai raja benar-benar karena Roh Tuhan 
yang diikuti dengan pengakuan oleh rakyat. Karena semua 
berasal dari Tuhan, maka tujuan dari pengangkatannya 
sebagai raja adalah semata-mata untuk melakukan 
kehendak Tuhan dan membebaskan umat. 
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Dalam perjalanan kepemimpinanannya sebagai raja, Saul 
lalai dengan hal itu. 1 Samuel 15:10-35 menuturkan 
peristiwa lalainya Saul terhadap mandat yang diberikan 
Tuhan kepadanya. Di mata Tuhan, pemerintahan Saul telah 
menurun. Samuel sebagai utusan Tuhan senantiasa 
mengingatkan hal itu. Namun rupanya Saul abai dengan 
nasihat Samuel karena Saul lebih memilih taat pada 
kehendak rakyat dan mengabaikan Tuhan.  
 
1 Samuel 15:10-11 menyebutkan bahwa Tuhan menyesal 
menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berbalik dari 
pada Tuhan dan tidak melaksanakan firman-Nya. 
Perubahan sikap Allah pada Saul itu terjadi karena Saul 
tidak taat dengan membiarkan Agag dan barang-barang 
rampasan Amalek yang terbaik. Dengan ketidakdaatannya 
itu, Saul mengabaikan bahwa sesungguhnya 
keberadaannya sebagai raja adalah karena Tuhan. 
Tindakan Saul membiarkan Agag hidup menentang 
kekuasaan Ilahi mengenai hukuman, sebagai ganti rugi 
bangsa Israel atas kekejaman bangsa Amalek (1 Sam. 
13:19-23). Di dalam memerangi bangsa Amalek itu, raja 
Saul makin menampakkan kekerasan hatinya. Dengan 
terang-terangan ia melanggar perintah Tuhan. Ia menawan 
raja Amalek dan merampas lembu-lembu bangsa Amalek 
dengan alasan akan dipersembahkan kepada Tuhan. 
Padahal Tuhan dengan tegas memerintahkan untuk 
menumpas bangsa Amalek dengan segala harta bendanya. 
Saul beralasan melakukan semua itu demi menyenangkan 
rakyat. 
 
Perubahan sikap Allah terhadap Saul menjadikan-Nya 
mengambil Roh-Nya daripada Saul. Dengan demikian maka 
wibawa Tuhan atas Saul sudah tidak ada lagi. 1 Samuel 
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15:26 menyebutkan,”Tetapi jawab Samuel kepada 
Saul:”Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan 
engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan, sebab 
itu Tuhan telah menolak engkau, sebagai raja atas Israel”.  
Sekalipun Saul berusaha mengiba meminta ampun pada 
Tuhan, semua seruannya tidak diperhatikan Tuhan. Upaya 
Saul meminta agar Tuhan kembali kepadanya juga 
dilakukan melalui ritual kurban untuk menunjukkan seolah 
ia taat, namun Tuhan tahu semua maksud Saul. Atas dasar 
itu, Tuhan tetap pada sikap-Nya yaitu menolak Saul.  
 
Ketika Tuhan menolak Saul sebagai raja, apakah ia 
kehilangan jabatan seketika itu juga? Jika kita membaca 
pada kisah-kisah berikutnya, kita menjumpai bahwa 
jabatan Saul sebagai raja masih ada padanya. Namun hal 
yang tidak ada padanya adalah penyertaan Roh Allah. 
Sekalipun Tuhan sendiri yang pada awalnya memanggil 
Saul menjadi raja, akan tetapi karena Saul akan merusak 
rencana penyelamatan Allah, maka ia menarik 
keputusannya semula.  
 
Jika pada ayat 11 dikatakan Tuhan menyesal, pada ayat 29 
disebutkan bahwa Tuhan (Sang Maha Mulia dari Israel) 
tidak berdusata dan tidak menyesal. Apa maksudnya? 
Apakah Tuhan berbalik arah? Dalam penjelasan Iman 
Kristen, Pdt. Harun Hadiwijono menjelaskan bahwa 
perubahan sikap Tuhan terhadap Saul adalah reaksi Tuhan 
yang penuh emosi (renjana) terhadap perbuatan manusia. 
Tuhan Allah disakiti hati-Nya, sehingga harus menarik 
kembali keputusan-Nya terhadap Saul. Oleh karena Tuhan 
tidak tahu menyesal, artinya: tidak pernah menyesali 
keputusan-Nya untuk menjadi sekutu umat-Nya, maka 
Tuhan menyesalkan perbuatan Saul yang membahayakan 
keputusan Allah yang pokok tadi. Atas dasar itulah, mandat 
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kepada Saul dihentikan dan Saul bukan lagi raja yang sah di 
mata Tuhan. 
 
PENGENAAN 
Seorang pemimpin yang legitimate adalah seorang yang 
keberadaannya diakui dan diterima masyarakat. Namun di 
sisi lain, kuasa Ilahi memiliki peran hingga seseorang 
diakui menjadi pemimpin. Karunia Tuhan menjadikan 
seseorang berkarisma hingga keberadaanya diterima di 
tengah publik. Karena itu dibutuhkan spiritualitas yang 
menopang. Spiritualitas merupakan keterarahan hidup 
pada gerak Ilahi yang menjadikan seseorang hidup dalam 
pengaruh daya Allah. Tanpa ditopang spiritualitas yang 
teguh, seorang pemimpin berjalan menurut keinginannya 
sendiri. 
 
Kisah Saul menunjukkan bagaimana putusnya hubungan 
antara Saul dengan Tuhan, Allah yang memilih dan 
menetapkannya sebagai pemimpin bangsa Israel. Putusnya 
hubungan dengan Tuhan menjadikan kepemimpinannya 
mundur. Saul bukan lagi mengikut kehendak Tuhan, namun 
justru mengikut keta hatinya sendiri dan kata khalayak 
ramai. Putusnya relasi dengan Tuhan menjadikan Tuhan 
menarik Rohnya daripada Saul.  
 
Kepemimpinan dalam jemaat dan di tengah-tengah dunia 
membutuhkan spiritualitas sebagai penopang pemimpin. 
Dengan spiritualitas yang hidup, kepemimpinan akan 
terarah pada kehendak Allah serta masuk ke dalam dunia 
untuk menyatakan pembebasan Allah.  
 

SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
1. Ajak umat melihat peristiwa-peristiwa di sekitar di saat 

menjelang pemilihan umum (dari level desa, kabupaten 
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– kota, propinsi, nasional). Apa yang dilakukan oleh 
para calon pemimpin saat hendak maju dalam kontes 
pemilihan umum? Banyak kali dijumpai calon-calon 
pemimpin hadir dengan tampilan gamis, saleh dan 
menunjukkan dirinya sebagai sosok agamawan. Apa 
penyebab dari fenomena itu? Ajak umat mendialogkan 
fenonema itu. Apakah itu fenomena masyarakat kita 
atau fenomena dunia? (Pilpres Amerika Serikat rasanya 
juga serupa). 

2. Tanyakan pada umat: apakah percaya bahwa salah satu 
faktor kepemimpinan adalah wahyu ilahi? Maksudnya 
adalah dalam hal kepemimpinan, Allah memiliki 
kewenangan memilih dan menetapkan seorang 
pemimpin.  

3. Ajak umat memperhatikan kisah Saul. Ia dipilih Allah 
menjadi raja atas Israel. Kepemimpinannya bukan 
karena faktor keturunan atau kudeta, melaimkan dari 
Allah. Kepada Saul diberi   mandat untuk melakukan 
perintah Allah. Namun dalam perjalanannya Saul justru 
menjauh dari Allah. Akibatnya Tuhan meninggalkan 
Saul (penjelasan teks). 

4. Saat ini mandat kepemimpinan diberikan Allah pada 
semua umat-Nya. Ia menghendaki umat melakukan 
perintah-Nya melalui kehidupan sehari-hari. Dengan 
demikian pengembangan spiritualitas perlu dilakukan 
(pengenaan).  

5. Dalam gereja-Nya, setiap anggota jemaat dan 
simpatisan diberi oleh Tuhan kemampuan 
kepemimpinan. Majelis Jemaat (pendeta dan penatua), 
pengurus badan pelayanan jemaat, anggota jemaat dan 
simpatisan mendapat Roh yang sama. Maka semua 
diajak untuk terus terhubung dengan Allah dan 
membiarkan daya ilahi mempengaruhi hidup. Dengan 
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demikian semua akan dipakai Tuhan menghadirkan 
kepemimpinan ilahi di mana saja dan kapan saja.   
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Bahan Kotbah Keempat 
Minggu, 22 September 2019 

 

 

Kepemimpinan dalam Komunitas 
 [ 1 Korintus 1:10-17] 

 
 
Tujuan: 
1. Umat dapat mengetahui makna kepemimpinan dalam 

komunitas.  
2. Umat diharap dapat menjadi bagian dari 

kepemimpinan komunitas yang saling mendukung, 
menopang dan mengutuhkan.   

 

DASAR PEMIKIRAN 
Sebagai makhluk sosial, manusia membangun komunitas. 
Komunitas menjadi tempat untuk berbagi hidup atas dasar 
kesamaan dan perbedaan dari setiap individu. Komunitas 
bukanlah perkumpulan yang sempurna. 
Ketidaksempurnaannya berkait erat dengan keberadaan 
pribadi-pribadi dalam komunitas yang tidak sempurna 
pula. Dalam ketidaksempurnaannya, komunitas 
membutuhkan pemimpin. Kehadiran seorang pemimpin 
dalam komunitas akan menjadi kuat bila ditopang oleh 
semua bagian dalam komunitas itu. Di sisi lain, pemimpin 
dalam komunitas mesti memiliki jwa kepemimpinan yang 
bisa mengakomodir berbagai kepentingan dengan tetap 
mengarahkan komunitas tetap berjalan sesuai tujuan serta 
keutuhan komunitas tetap terjaga. 
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Jemaat Korintus merupakan komunitas umat Allah yang 
dinamis. Kepelbagian anggota dan kekayaan karunia Allah 
ada di dalam jemaat itu. Karena kepelbagian itulah, 
kemungkinan perpecahan ada karena masing-masing 
pihak merasa diri paling baik dibanding pihak lain. Selain 
itu, kehadiran guru-guru palsu di tengah jemaat 
menjadikan jemaat mengalami perpecahan. Kehadiran 
Rasul Paulus menjadi penting dalam upaya 
mempersatukan umat. Ia hadir dengan semangat kasih, 
rendah hati dan mempersatukan jemaat. Ia menghindarkan 
diri untuk mengutamakan egonya dan terus menjalankan 
perannya dengan setia. Kesetiaan itu membuatnya tetap 
bertahan sekalipun berjumpa dengan berbagai kesulitan. 
 
Model kepemimpinan seperti teladan Paulus itu tetap 
relevan hingga masa kini sebab setiap pribadi tidak lepas 
dari komunitas. Melalui pengalaman kepemimpinan di 
jemaat Korintus ini, umat diharap dapat mengetahui makna 
komunitas serta pola kepemimpinannya. Dari pengertian 
yang didapat itu, umat diharap dapat menjadi bagian dari 
kepemimpinan komunitas yang saling mendukung, 
menopang dan mengutuhkan. 
 

PENJELASAN TEKS 
Paulus mendirikan jemaat Korintus pada perjalanan 
misinya yang ke-2 (Kis 18: 1-18). Semangatnya dalam 
mendirikan gereja terlihat dalam 1 Kor. 2: 1-2. Sementara 
di sana Paulus membuat rumahnya bersama Aquila dan 
Priskila, orang-orang Yahudi yang telah dikeluarkan dari 
Roma (Kis. 18: 2-3) namun sekarang menjadi anggota 
gereja. Apolos berkhotbah kepada gereja ini dan membantu 
dalam ketidakhadiran Paulus (18: 24-28; 19:1). Kedua 
surat tersebut penuh dengan informasi tentang kondisi 
gereja dan banyak masalah yang harus dihadapi dari waktu 
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ke waktu. Pada waktu itu Korintus adalah salah satu kota 
yang paling dipenuhi kejahatan pada masa lalu dan bahwa 
gereja dikelilingi oleh adat istiadat dan praktik yang tidak 
mempercayai Tuhan. Banyak anggota gerejanya yang baru 
beralih dari agama nenek moyang ke agama Kristen. 
  
Sebagai komunitas pengikut Yesus, jemaat Korintus 
memiliki persoalan. Paling tidak ada dua persoalan dalam 
jemaat Korintus.  
 
1. Keberadaan jemaat yang terpecah. Jemaat Korintus 

merupakan jemaat yang berlimpah dengan berkat 
Allah. Namun berkat Allah yang ada dalam jemaat itu 
tidak dapat dikelola dengan baik. Penyebab tak 
terkelolanya berkat Allah itu adalah karena mereka 
menolak untuk memisahkan dirinya dari cara-cara 
dunia yang jahat. Pemimpin gereja di Korintus 
mengizinkan orang yang mengaku diselamatkan 
bergabung dengan jemaat tanpa meninggalkan 
perbuatan jahat mereka. Jemaat di Korintus 
membiarkan perpecahan yang mementingkan diri 
(1Kor 11:18), filsafat dunia menguasai gereja (1 Kor 
1:18-25; 1Kor 3:19), iri hati dan pertengkaran (1 Kor 
3:3), kesombongan (1 Kor 3:21; 4:7), percabulan (1 
Kor 5:1), perkara-perkara hukum yang sepele (1 Kor 
6:1-8), kehadiran dalam pesta pora penyembahan 
berhala (pasal 1Kor 8:1-13; 10:1-33), dan penolakan 
pengajaran rasuli (1 Kor 14:36-37).  

2. Dampak dari persoalan pertama itu masalah 
kepemimpinan timbul di jemaat Korintus. Jemaat 
terbelah menjadi beberapa kubu. Ada yang berkata 
aku golongan Paulus. Atau aku dari golongan Apolos. 
Atau aku dari golongan Kefas. Atau aku dari golongan 
Kristus (1 Kor. 1:12). Roh perpecahan dan pertikaian 
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merusak komunitas pengikut Yesus di Korintus. 
Sebenarnya masalah tidak berpangkal dari kegagalan 
kepemimpinan Paulus, Kefas (Petrus) dan Apolos. 
Mereka telah menjalankan kepemimpinan dengan 
bertanggungjawab. Semunya telah melakukan tugas 
pelayanan dengan baik meskipun dengan gaya 
kepemimpinan yang berlainan.  

 
Perpecahan di jemaat Korintus mencerminkan kekosongan 
pemimpin jemaat Korintus. Sepeninggal Paulus dan Apolos, 
perpecahan muncul. Kepemimpinan pasca Paulus dan 
Apolos membiarkan penyimpangan terjadi di jemaat itu. 
Oleh karena itu, dalam 1 Korintus 1:10-17, Paulus 
menegaskan perlunya komunitas pengikut Yesus 
menghayati keberadaan mereka di kota Korintus.  
 
Sebagai Rasul Kristus, Paulus hadir bagi jemaat di tengah 
perpecahan mereka. Ia mengasumsikan bahwa otoritas 
yang paling mendasar untuk memecahkan masalah di 
Korintus adalah otoritas Yesus Kristus. Oleh karena itu 
pada ayat 10 dinyatakan oleh Paulus bahwa nasihat yang 
diberikan bagi jemaat adalah demi nama Tuhan Yesus 
Kristus. Ia juga mengingatkan supaya dalam Yesus Kristus 
semua seia sekata dan menghindari perpecahan dengan 
sehati sepikir.  
 
Kehidupan yang sehati sepikir akan membuat masing-
masing pihak mengesampingkan identitas diri dan 
kelompok dalam komunitas. Mungkin saja identitas 
mereka terbangun karena merasa mendengar berita injil 
dari Paulus, Apolos dan Kefas. Bisa jadi mereka dibaptis 
oleh orang-orang itu. Namun, Paulus menegaskan bahwa 
siapapun yang membaptis, hal itu bukanlah yang 
terpenting. Yang penting adalah Kristus. Dialah yang 
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mengutus masing-masing rasul memberitakan Injil dengan 
maksud supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 
 
 

PENGENAAN 
Membaca surat Paulus kepada jemaat Korintus tampak 
bahwa Paulus memiliki otoritas kepemimpinan rasuli. 
Dengan otoritasnya itu ia hadir di tengah kekosongan 
kepemimpinan jemaat. Kekosongan kepemimpinan bukan 
berarti tidak ada pemimpin di sana, melainkan situasi di 
mana pemimpin tidak mampu mewujudkan fungsinya 
dalam komunitas. Dengan otoritas rasulinya Paulus 
menegaskan bahwa ia dan Apolos hanyalah hamba-hamba 
Tuhan. Karena itu di Korintus, ia tidak hadir dengan 
otoritas hierarkis, namun sebagai kawan sekerja dalam 
Kristus. Ia hadir dalam rangka memberi pendampingan 
bagi jemaat.  
 
Fungsi pastoral dalam kepemimpinan Paulus bagi jemaat 
merupakan cara dia mempersatukan jemaat. Otoritas 
Kristus dikenakan karena Paulus sadar dirinya adalah 
hamba. Sebagai hamba ia menjalankan semua tugasnya 
dengan setia. Termasuk ketika dirinya mendapat hambatan 
dan penolakan dari jemaat, ia tetap menjalankan 
kepemimpinan dengan setia.  
Jemaat Kristen masa kini merupakan komunitas di tengah 
perubahan zaman. Berbagai tantangan ada di dalam 
komunitas pengikut Yesus. Dengan melihat pengalaman 
jemaat Korintus, kiranya jemaat menjadi dewasa manakala 
menghadapi berbagai peristiwa yang berpotensi memecah 
kesatuan komunitas. Kedewasaan dalam komunitas 
terwujud saat jemaat menghayati diri sebagai tubuh 
Kristus. Dengan penghayatan itu semua akan saling 
menghormati. Penghormatan di antara satu dengan yang 
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lain menjadikan komunitas berkembang dalam segala 
gumul dan juangnya. 
 
SARAN PENYUSUNAN KHOTBAH 
1. Sampaikan pada umat bahwa dalam setiap 

perjumpaan, perbedaan pendapat, konflik merupakan 
kenyataan yang kerap tidak dapat dihindarkan. Bila 
dibaca secara positif, perbedaan pendapat dan konflik 
merupakan tanda bahwa komunitas itu hidup dan 
memiliki potensi berkembang. Hal yang sama juga bisa 
terjadi dalam jemaat.  

2. Ajak umat melihat situasi jemaat Korintus. Sampaikan 
bahwa pada dasarnya jemaat Korintus merupakan 
jemaat kaya dengan karunia. Namun ada hal yang 
membuat mereka tidak mampu mengelola kekayaan 
itu. Mereka mengalami perpecahan yang 
mengkhawatirkan.  

3. Sebagai rasul yang mendirikan jemaat, Paulus merasa 
perlu hadir di tengah mereka. Melalui suratnya ia hadir 
mengisi kekosongan kepemimpinan jemaat. 
Kekosongan kepemimpinan bukan berarti tidak ada 
pemimpin di sana. Kekosongan terjadi karena tidak 
adanya pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan 
dalam komunitas. Di sisi lain, Paulus mengajak umat 
untuk sia sekata. Dalam komunitas, semua mesti 
menghindarkan ego masing-masing dengan 
memusatkan diri pada Kristus. Kehadiran Paulus 
dengan otoritas rasulinya menjadi pendamping 
komunitas dalam krisisnya. 

4. Akhiri pelayanan firman dengan menegaskan pada 
umat untuk bersama-sama seia sekata dengan 
mengutamakan Kristus dalam hidup bersama.  
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Bahan Kotbah Kelima 
Minggu, 29 September 2019 

 

 

Kepemimpinan dalam Komunitas 
 [ 1 Korintus 1:10-17] 

 
 
Tujuan: 
1. Umat memahami makna kepemimpinan yang 

merangkul dan memaafkan 
2. Umat mewujudkan kehidupan saling memaafkan 

sebagai bagian dari sifat kepemimpinan.  
 

DASAR PEMIKIRAN 
Beberapa harapan dari sifat kepemimpinan seorang 
pemimpin adalah  adanya tiga sikap seperti: (a) melindungi 
dari berbagai ancaman yang dapat merusakkan kehidupan 
(ngayomi), (b) mensejahterakan yang dipimpinnya 
(ngayemi),  (c) ajur ajer yaitu melebur dengan semua. Tentu 
saja masih banyak harapan lain yang ditanggungkan pada 
pemimpin. Mengingat kepemimpinan adalah sebuah sifat 
yang melekat pada semua orang, maka harapan-harapan 
itu sebenarnya ada dalam diri kita masing-masing. 
 
Kepemimpinan yang ngayomi, ngayemi serta ajur ajer 
terkait dengan keberadaan diri untuk hidup dalam 
pemaafan. Pemaafan merupakan kesediaan menanggalkan 
kekeliruan masa lalu yang menyakitkan dan tidak lagi 
mencari-cari nilai dalam amarah, kebencian serta menepis 
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keinginan untuk menyakiti orang lain atau diri sendiri. 
Study di Afrika Selatan pasca Nelson Mandela menyerukan 
rekonsiliasi menunjukkan bahwa pengampunan 
berdampak sangat baik untuk untuk mencegah 
ketidakadilan, mengubah pengalaman-pengalaman 
traumatis menjadi kekuatan baru dalam waktu yang 
singkat, menjauhkan diri dari keinginan balas dendam 
serta membuat setiap orang berani menghadapi konflik 
dan mengupayakan konflik menjadi perubahan positif. 
 
Pengalaman Yusuf sebagai seorang pemaaf merupakan 
inspirasi tentang kepemimpinan yang merangkul dan 
memaafkan. Seorang pemimpin adalah seorang pemaaf 
sejati. Memang, memaafkan (mungkin) tidak bisa 
memperbaiki masa lalu, namun pasti memperindah masa 
depan. Dengan prinsip itu Yusuf menghayati peristiwa-
peristiwa di masa lalu menjadi pondasi bagi perjalanannya 
di masa mendatang. Dengan semangat pemaafan, kita 
mewujudkan hidup penuh pengharapan.  
 
PENJELASAN TEKS 
Pengalaman mendapat perlakuan tidak adil dan 
diperlakukan semena-mena pasti menimbulkan luka dalam 
batin. Luka batin tidak terlihat oleh orang lain. Namun 
demikian, sesuatu yang tidak terlihat itu bukan berarti 
tidak berdampak. Berbagai penelitian menyimpulkan 
bahwa luka batin memiliki dampak besar dan kerap kali 
dampaknya dalam jangka waktu panjang. Upaya 
memulihkan luka batin juga memerlukan waktu yang 
kadang harus panjang. Sekalipun butuh waktu, pemulihan 
luka batin dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan 
mengampuni dan berefleksi atas peristiwa di masa lalu 
yang menyakitkan. 
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Yusuf merupakan salah satu contoh bagaimana menata 
hidup pasca perlakuan jahat dan tidak adil dari saudara-
saudaranya. Selain perlakuan buruk dari saudara-
saudaranya sendiri, Yusuf juga mengalami perlakuan tidak 
baik dari istri Potifar. Namun semua hal yang buruk itu 
direfleksikan oleh Yusuf sebagai cara Allah membentuk 
hidupnya. Ia tidak mempersalahkan dirinya, keluarganya, 
pemenjaraan terhadap dirinya. Semua dijalani dengan 
bergantung pada Allah sebagai sumber pengharapan. 
Kejadian 45:1-15 memaparkan seperti apa Yusuf 
menghayati kehidupannya. 
 
Setelah sekian lama Yusuf berpisah dengan saudara-
saudaranya, perjumpaan di antara mereka terjadi. Pada 
perikop sebelumnya (pasal 44) ia membuat rekayasa piala 
yang hilang. Tujuan dari rekayasa itu adalah untuk 
membuat Yusuf bertemu dengan saudara-saudara dan 
ayahnya. Setelah rekayasa itu berlangsung, Yusuf tidak 
tahan untuk menyatakan isi hatinya kepada saudara-
saudaranya. Maka maka tindakan Yusuf selanjutnya 
adalah: 
 
a. Menunjukkan jatidirinya di hadapan saudara-

saudaranya (45:1-4).  
 Kerinduan sebagai keluarga yang terpisah sekian 

lamanya tak dapat ditahan dari dalam hati Yusuf. Rasa 
rindu ada di dalam batin karena dorongan cinta. Selain 
itu ada kesadaran dalam diri Yusuf bahwa dalam 
perjumpaan bisa jadi terdapat peristiwa yang melukai 
perasaan. Namun kekuatan cinta memulihkan. Saat 
Yusuf hendak memperkenalkan diri kepada saudara-
saudaranya, ia menyuruh orang-orang lain keluar dari 
ruangannya. Dalam hal ini, Yusuf ingin menjaga 
privasinya bersama dengan saudara-saudaranya. 
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Artinya, Yusuf tidak ingin orang lain mengetahui 
persoalan yang terjadi antara dia dan kakak-kakaknya. 
Yusuf menghargai perasaan kakak-kakaknya dan tidak 
ingin mempermalukan mereka di hadapan pegawai-
pegawainya. Yusuf mengerti bahwa kakak-kakaknya 
pasti merasa sangat bersalah dan takut kepadanya. 
Oleh karena itu, ia tidak ingin menambah beban 
mereka dengan membiarkan orang lain tahu mengenai 
persoalan yang pernah terjadi di antara mereka. 

  
b. Refleksi teologis Yusuf atas peristiwa hidupnya (45:5-8) 
 “Marilah dekat-dekat…. Akulah Yusuf saudaramu yang 

kau jual di Mesir…sebab untuk mememlihara 
kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului 
kamu….” Dengan pernyataan ini, teologi di balik kisah 
Yusuf menjadi jelas. Allah diyakininya telah 
mengarahkan dan membimbing terjadinya peristiwa-
peristiwa hidupnya. Tindakan-tindakan jahat yang 
dialaminya diubah oleh Allah menjadi kebaikan. 
Dengan cara terbuang dari keluarganya hingga ke 
Mesir, Allah merencanakan keselamatan bagi 
bangsanya. Yusuf meyakini pula bahwa keberadaanya 
sebagai pemimpin di negeri asing tidak lepas dari 
karunia Allah. Ayat 8 menyatakan,”Jadi bukanlah kamu 
yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah; Dialah yang 
telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan 
tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas 
seluruh tanah Mesir”. Dengan refleksi itu, luka-luka 
batin Yusuf pulih karena ia tidak berorientasi pada 
peristiwa pahit di masa lampau. Yusuf berorientasi 
pada keselamatan Allah. Ia meyakini bahwa Allah 
mampu mengubah peristiwa pahit menjadi jalan 
keselamatan bagi umat-Nya. Gagasan macam ini 
sangat penting dalam refleksi teologis orang Israel. 
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Mereka meyakini bahwa Allah campur tangan dalam 
segala sesuatu terhadap umat-Nya. 

 Selain itu, dengan menyebut peristiwa yang 
dialaminya, Yusuf mengajarkan bahwa memaafkan 
bukan berarti melupakan. Yusuf memaafkan saudara-
saudaranya tanpa melupakan perlakuan buruk yang 
pernah dialaminya. Walaupun demikian, ia tidak 
menjadikan pengalaman buruk itu sebagai alasan 
untuk melakukan balas dendam apalagi pada saat itu 
ia memiliki jabatan dan kekuasaan yang tinggi. Ia 
justru memberikan makna baru terhadap pengalaman 
buruknya sebagai bagian dari proses perjalanan 
hidupnya untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. 

 
c. Menyatakan Kepemimpinan yang Mengayemi (45:9-13). 

Setelah menyatakan refleksi teologisnya, Yusuf 
mengajak ayah dan keluarganya untuk pindah ke 
Mesir (45:9-13). Yusuf sama sekali tidak mengungkit-
ungkit kesalahan kakak-kakaknya di masa lalu, tapi 
kini ia justru mau memberi yang terbaik untuk 
keluarganya. Karena masa kelaparan masih akan 
terjadi 5 tahun lagi, maka ia meminta seluruh 
keluarganya untuk pindah ke Mesir agar hidup mereka 
lebih terjamin dan lebih mudah untuk mendapatkan 
bahan makanan. Yusuf tahu bahwa Yakub, ayahnya, 
pasti telah kehilangan kepercayaan terhadap kakak-
kakaknya. Oleh karena itu, untuk meyakinkan ayahnya 
mengenai tawarannya tersebut, ia meminta mereka 
untuk menceritakan segala kemuliaan Yusuf di Mesir 
dan meminta Benyamin, anak yang juga sangat 
dikasihi Yakub, untuk menjadi saksi. 

 
d. Menyatakan kepemimpinan yang mengayomi 45:14-15). 
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 Kekuatan pengampunan, cinta dan penyerahan pada 
Allah menjadikan Yusuf pemimpin dengan 
kemampuan mengayomi. Yusuf menunjukkan 
kasihnya kepada saudara-saudaranya tersebut tidak 
hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. 
Mudah saja bagi Yusuf, seorang penguasa di Mesir, 
untuk memberikan fasilitas dan kemudahan bagi 
keluarganya tinggal di Mesir. Akan tetapi, sangat 
tidaklah mudah baginya untuk memeluk dan mencium 
orang-orang yang pernah menyakitinya. Tindakan 
Yusuf ini membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh 
tulus mengampuni kakak-kakaknya dan menerima 
mereka kembali sebagai bagian dari dirinya. Dengan 
demikian, pengayoman dinyatakan bagi semua.  

 

PENGENAAN 
Mc. Cullough mengemukanan bahwa pemaafan merupakan 
seperangkat motivasi untuk mengubah seseorang untuk 
tidak membalas dendam dan meredakan dorongan untuk 
memelihara kebencian terhadap pihak yang menyakiti 
serta meningkatkan dorongan untuk konsiliasi hubungan 
dengan pihak yang menyakiti. Dalam upaya pemaafan itu, 
terdapat keputusan untuk melepaskan rasa sakit. 
Keputusan untuk memaafkan rasa sakit tidak serta merta 
berarti bahwa kita telah memaafkan. Keputusan untuk 
memaafkan ternyata belum tentu mengurangi rasa sakit 
hati. Namun, dengan keputusan tersebut, kita sudah 
berniat untuk tidak menikmati rasa sakit dan 
menyimpannya dalam hati serta membenci atau menolak 
orang yang menyakiti kita. Setelah menyatakan 
pengampunan pun, mungkin kita masih punya perasaan 
negatif terhadap orang yang menyakiti kita. Mengapa? 
Sebab, pengampunan bukan merupakan masalah perasaan 
saja, pengampunan menyangkut suatu niat atau kemauan. 
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Keputusan untuk mengampuni berarti merupakan 
keputusan untuk mengasihi. Lawan dari mengasihi adalah 
membenci. Kebencian merupakan akar dari segala 
keinginan untuk menyimpan kemarahan, dendam dan 
membalas dendam. 
 
Setiap orang dapat terluka. Bila luka itu dibiarkan terus 
menganga, bisa jadi luka itu akan ditularkan pada orang 
lain dengan cara melukai mereka. Bagaimana bila seorang 
pemimpin menjalankan kepemimpinan dengan luka batin? 
Tentu saja kehadirannya akan menebar kebencian, luka 
dan kepemimpinannya tidak berdampak. Kepemimpinan 
yang mengayomi, mengayemi dan manjing ajur-ajer ada 
dalam diri seorang pemimpin manakala permaafan 
menjadi bagian dari dirinya. Kesediaan Yusuf untuk 
mengubah dendam dan amarah dengan merefleksikan 
pengalaman hidupnya membuat mendatangkan 
kematangan dirinya sebagai pemimpin. 
 

SARAN PENYAMPAIAN KHOTBAH 
1. Pelayan firman dapat menyampaikan ilustrasi tentang 

Nelson Mandela. Sebagai pemimpin di Afrika Selatan, 
ia mengajarkan pentingnya pemaafan, rekonsiliasi 
bagi kehidupan bangsa Afrika Selatan di masa 
mendatang (terlampir).  

2. Sampaikan pada umat bahwa pemimpin sejati adalah 
pemaaf sejati. Ajak umat memperhatikan peristiwa 
Yusuf dengan menjelaskan teks. Yusuf, Nelson 
Mandela merefleksikan pengalaman hidup mereka 
dalam terang Allah dan meyakini bahwa peristiwa 
disakiti, terluka, terbuang bisa dipakai Allah untuk 
mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan bangsanya. 

3. Sampaikan pada umat pentingnya hidup dalam 
pengampunan. Mengingat setiap pribadi merupakan 
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pemimpin, maka semangat itu perlu dihidupi oleh 
umat. Dengan semangat itu, umat akan hadir bagi 
sesamanya untuk mengayomi, mengayemi dan 
manjing ajur-ajer. 

4. Akhiri penyampaian firman dengan menegaskan 
kembali pada umat untuk membiasakan diri sebagai 
pemaaf. Wujudkan dalam keluarga, persekutuan dan 
jadikan kebiasaan.   

 
 

LAMPIRAN  
Pada tahun 1994 Nelson Mandela terpilih sebagai presiden 
Afrika Selatan. Saat itu langkah pertama yang diambilnya 
adalah merangkul musuh-musuh politiknya dan mengajak 
masyarakat untuk memaafkan apa yang pernah terjadi 
pada masa lalu tanpa melupakannya. Gagasan dan tindakan 
Nelson Mandela ini pada akhirnya mampu mencegah 
kerusuhan rasial dan perang saudara yang sangat 
berpotensi terjadi di masa itu. 
 
Salah satu kisah menarik dari Nelson Mandela adalah 
ketika ia mengundang sipir penjara berkulit putih dalam 
acara pelantikannya menjadi presiden. Selama Mandela 
berada dalam penjara sipir tersebut hampir setiap hari 
melecehkannya. Mandela pernah digantung dengan kepala 
terbalik lalu kepalanya dikencingi oleh sipir tersebut. 
Dalam acara pelantikannya menjadi presiden, Mandela 
mengundang sipir tersebut sebagai tamu kehormatan. Ia 
menyalami dan berkata, “Terima kasih, apa yang Anda 
lakukan beberapa tahun silam telah menguatkan saya 
untuk memenangkan perjuangan ini." 
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Rendah Hati 

Vs  

Gila Hormat 
 
 

 

 

 

BERHIMPUN 

 

Persiapan Ibadah 

▪ lonceng dibunyikan 1 kali, pelayan ibadah berdoa di 

konsistori, umat memasuki saat teduh. 

▪ lonceng dibunyikan 3 kali, Pnt. menyalakan lilin 

dilanjutkan membacakan pokok-pokok Warta Gereja 

atau Warta Lisan (jika warta lisan diwartakan di awal 

ibadah). 

  

Panggilan Beribadah    (duduk) 

Pnt : Hari ini, Minggu 1 September 2019, GKI SW Jawa 

Tengah membuka Bulan Kepemimpinan Jemaat. 

Tema bulan kepemimpinan tahun 2019 

adalah,”Kepemimpinan yang Mengayomi dan 

Mengayemi”. Adapun tema ibadah kita hari ini 

adalah,”Rendah hati vs gila hormat”.  

 

Bahan Liturgi Pertama 

Minggu, 1 September 2019 

 

Keterangan: 

Pnt : Penatua 

PL : Pelayan Liturgi 

PF : Pelayan Firman 

L : Lektor 

U : Umat 

Cantor : Pemandu Nyanyian 

  Jemaat 
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  Agar bulan kepemimpinan jemaat ini berlangsung 

dengan baik, marilah kita terlibat di dalamnya. Di 

awal ibadah ini umat dipersilahkan bersaat teduh 

untuk menghayati panggilan Tuhan itu (umat 

bersaat teduh. Usai bersaat teduh, umat diminta 

berdiri dan menyanyikan PKJ 2, dinyanyikan 2 kali).  

 

▪ umat menyanyikan PKJ 2, sementara itu pelayan ibadah 

memasuki ruang ibadah.  

 

  MULIA, MULIA NAMA-NYA 

  do = g    4 ketuk 

 

Mulia, mulia nama-Nya. 

Bagi Yesus kemuliaan, puji, sembah! 

Mulia, kekuasaan-Nya 

Memb’ri berkat bagi jemaat, 

Bersyukurlah! 

 

Refr.: 

Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. 

Dialah selamanya Sang Raja benar! 

Mulia, mulia nama-Nya! 

Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar. 

 

Votum dan Salam 

PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, 

pencipta langit dan bumi, 

U : Dan yang memelihara ciptaan-Nya. 
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PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa 

dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara 

sekalian. 

U : (menyanyikan refr. PKJ 2)  

Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. 

Dialah selamanya Sang Raja benar! 

Mulia, mulia nama-Nya! 

Sang Penebus, Mahakudus, Mahabesar. 

 

▪ umat duduk 

 

 

PL : (membacakan puisi)  

 

Perampasan Hak  

Karya: Hidjrahwati 

 

Pelanggaran hak bukan hal biasa 

Pemandangan tak lazim beredar di sebuah instansi 

Orang-orang sudah tidak bisa membedakan 

Mana hak, maka yang bukan kursinya 

Ambisi, pujian dan kepuasan melenakan hati 

 

Terlihat seperti wajar, 

Padahal mencerminkan kebobrokan moral 

Nilai-nilai, aturan yang berlaku dipinggirkan 

Tersesat dalam jiwa-jiwa yang haus, rakus 

 

Apa bedanya dengan tikus berdasi 

Mengambil yang bukan haknya. 
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Apa bedanya dengan plagiat 

Mengambil keuntungan yang bukan miliknya 

 

Aneh ini zaman, 

Saman pengatur zaman 

Modernisasi bukan membuat orang tambah pintar 

Malah membuat orang menjadi semakin gila 

Gila pujian, 

Gila hormat, 

Gila pangkat, 

Semoga sehat wal afiat… 

 

PL : Saudara yang dikasihi Tuhan, masihkah kita takut 

kehilangan penghormatan dari sesama meski 

sudah melakukan hal terbaik? Apakah kita mau 

untuk tetap rendah hati sekalipun berat dilakukan? 

Dalam doa, mari kita datang pada Tuhan (PL 

mengajak umat berdoa).   

 

▪ umat menyanyikan KJ 246 10:1-3  

 

  YA ALLAH YANG MAHATINGGI 

  do = c    4 ketuk 

 

Ya Allah yang Mahatinggi, 

Kau Pencipta dunia ini; 

kami juga Tuhan ciptakan, 

agar Dikau tetap dipuji. 

Engkau Bapa yang memberkati 

tiap orang yang rendah hati. 
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Tolonglah kami sekarang ini 

dan selamanya.  

 

Ya Allah yang Mahakasih, 

Engkau lahir di dunia ini; 

Engkau mati di kayu salib; 

Engkau rela mengganti kami. 

Dari kubur telah Kau bangkit; 

kuasa maut tiada lagi. 

Pimpinlah kami sebab Engkaulah 

Jalan yang benar.  

 

Ya Allah yang Mahasuci, 

Engkau turun ke dunia ini; 

Kau menyala bagaikan api; 

memurnikan nurani kami, 

mengobarkan semangat kami 

agar kami menjadi b’rani. 

Utuslah kami ke dunia ini 

dengan kuasa-Mu.  

 

▪ umat berdiri  

 

Berita Anugerah 

PF : Terimalah berita anugerah:“Tetapi kasih karunia, 

yang dianugerahkan-Nya kepada kita, lebih besar 

dari pada itu. Karena itu Ia katakan: "Allah 

menentang orang yang congkak, tetapi 

mengasihani orang yang rendah hati". Karena itu 

tunduklah kepada Allah, dan lawanlah Iblis, maka ia 
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akan lari dari padamu!“ (Yakobus 4:6-7). 

Demikianlah anugerah Allah. 

U : Syukur kepada Allah. 

 

▪ umat menyanyikan PKJ 40:1-2  

 

  KASIHANILAH AKU YANG LEMAH 

 do = f    4 ketuk  

 

Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha kuasa. 

Hapuskan semua kesalahanku, b’rilah anugerah. 

Oleh kasih dan kuasaMu kurasakan damai-Mu. 

Aku tahu Kau s’lalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. 

 

Kini aku sadari dosaku dan s’gala kekuranganku. 

Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. 

Kuserahkan s’luruh hidupku pada Tuhan yang benar. 

Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. 

 

▪ umat duduk 

 

 

PELAYANAN FIRMAN      

 

Doa epiklese 

PF : (Pelayan Firman menaikkan doa epiklese) 

 

Pembacaan Alkitab 

PF : Pembacaan  Alkitab menurut Injil Lukas 14:1, 7-14 

(membacakan teks, setelah selesai mengucapkan...) 



 

 

Bulan Kepemimpinan 49 

“Demikianlah firman Tuhan, berbahagia orang yang 

mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya, 

dan melakukannya, Haleluya! 

U : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluyA! 

 

Khotbah 

Rendahan Hati Vs Gila Hormat 

 

▪ saat hening 

▪ umat berdiri 

 

 

PENGAKUAN IMAN  

M : Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan 

tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan 

iman kita menurut Pengakuan Iman Rasuli. 

 

▪ umat duduk 

 

 

DOA SYAFAAT 

(PF memimpin doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa Kami) 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Pnt : I Tawarikh 29:14 berbunyi: ”Sebab siapakah aku ini 

dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu 

memberikan persembahan sukarela seperti ini? 

Sebab dari pada-Mulah segala-galanya dan dari 
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tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami 

berikan kepada-Mu.” Mari kita bawa pada-Nya 

persembahan syukur kita. 

▪ umat menyanyikan PKJ 265:1-2 

 

BUKAN KAR’NA UPAHMU 

do = c   4 ketuk 

 

Bukan kar’na upahmu dan bukan kar’na kebajikan 

hidupmu, 

bukan persembahanmu dan bukan pula hasil 

perjuanganmu: 

Allah mengampuni kesalahan umat-Nya,  

oleh kar’na kemurahan-Nya; 

melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya  

ditebus-Nya dosa manusia. 

 

Refr.: 

Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah! 

Bersyukur, hai bersyukur selamanya! 

 

Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan 

dirimu; 

baiklah s’lalu merendah  

dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. 

Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;  

orang sombong direndahkan-Nya. 

Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,  

yang rendah ‘kan ditinggikan-Nya. Refr.: 
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umat berdiri, doa persembahan dan doa syukur 

 

▪ umat berdiri 

 

 

PENGUTUSAN 

 

▪ umat menyanyikan NKB 189:1 -2 

PEGANG TANGANKU 

do = d   3 ketuk 

 

‘Ku ingin selalu dekat pada-Mu, 

ikut ‘Kau Tuhan tiada jemu; 

Bila ‘Kau pimpin kehidupanku, 

tak ‘kan ‘ku ragu, tetap langkahku. 

 

Refr.: 

O Jurus’lamat, pegang tanganku, 

BimbinganMu yang aku perlu; 

B’ri pertolongan dan kuasa-Mu, 

o Tuhan Yesus, pegang tanganku. 

 

Gelap perjalanan yang aku tempuh, 

namun cerah berseri jiwaku; 

susah kecewa di dunia fana, 

damai menanti di sorga baka. Refr.: 

 

Berkat 

PF : Bersama Tuhan dan sesama, arahkan hatimu pada 

dunia, 
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U : Kami mengarahkannya dengan ketulusan dan 

kasih. 

PF : Jadilah Saksi Kristus, 

U : Syukur kepada Allah. 

PF : Terpujilah Tuhan, 

U : Kini dan selamanya. 

PF : Terimalah berkat Tuhan, ”Kiranya Allah, sumber 

pengharapan, memenuhi kamu dengan segala 

sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, 

supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah 

limpah dalam pengharapan.“ 

U : (menyanyikan) HALELUYA (5x), AMIN (3x)! 

 

 

  



 

 

Bulan Kepemimpinan 53 

 

 

Kendali 

Kepentingan 
 
 

 

 

 

 

BERHIMPUN 

 

Persiapan Ibadah 

▪ lonceng dibunyikan 1 kali, pelayan ibadah berdoa di 

konsistori, umat memasuki saat teduh. 

▪ lonceng dibunyikan 3 kali, Pnt. menyalakan lilin 

dilanjutkan membacakan pokok-pokok Warta Gereja 

atau Warta Lisan (jika warta lisan diwartakan di awal 

ibadah). 

  

Panggilan Beribadah    (duduk) 

PL : Selamat pagi saudara sekalian, ucap syukur kepada 

Tuhan karena saat ini kita dapat beribadah 

bersama untuk memasuki minggu kedua dalam 

Bulan Kepemimpinan Jemaat. Oleh karena itu, 

marilah kita angkat suara kita untuk memuji nama-

Nya. Dialah Allah yang Hidup yang senantiasa 

melimpahkan berkat dan kasih-Nya tak henti. 

Bahan Liturgi Kedua 

Minggu, 8 September 2019 

 

Keterangan: 

Pnt : Penatua 

PL : Pelayan Liturgi 

PF : Pelayan Firman 

L : Lektor 

U : Umat 



 

54 September 2019 

Dengan berdiri, kita akan mengawali ibadah ini 

dengan pujian : Haleluya Pujilah (KJ 1:1-2) 

 

 

▪ 1umat menyanyikan KJ 1, sementara itu pelayan ibadah 

memasuki ruang ibadah.  

 

  HALELUYA PUJILAH 

  do = f    4 ketuk 

 

Refrein: 

Haleluya! Pujilah 

Allah Yang Agung, Mahaesa 

Dalam Kristus kita kenal 

Allah Yang Hidup, Bapa kekal! 

 

Langit, buana, semesta 

patut memuji kuasa-Nya, 

kar’na berkat-Nya tak henti 

limpah kasih-Nya tak terperi. Refrein: 

 

Wahai dunia, soraklah! 

Angkat suaramu, nyanyilah! 

Tabuhlah tifa dan gendang, 

iringi puji dalam tembang! Refrein: 

 

Votum dan Salam 

PF : Marilah kita memasuki Ibadah Minggu ke-dua pada 

bulan Kepemimpinan jemaat ini dengan 

berlandaskan pengakuan bahwa pertolongan kita 
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ialah dari Tuhan, Pencipta langit dan bumi yang 

senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. 

U : Terpujilah Nama Tuhan 

PF : Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita 

bagi orang-orang yang tulus hati 

U : Terpujilah Nama Tuhan 

PF : Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, 

datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak sorai. 

Amin 

U  : (menyanyikan) AMIN 

 

▪ umat duduk 

 

Kata Pembuka 

PL : Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anggota 

jemaat di sebuah gereja menuliskan refleksinya 

demikian: dalam perjalanan gereja, kepentingan 

kelompok-kelompok seringkali bertabrakan. 

Kadang memunculkan tindakan kekerasan. Alih-

alih bersepakat, kelompok ini sering 

memolarisasikan diri sebagai kekuatan besar 

dalam gereja. Pernah terdengar perpecahan gereja 

berkait dengan hal ini. Sebagai umat percaya, 

mengusahakan kepentingan kelompok tidak salah, 

sama tidak salahnya dengan mengusahakan 

kepentingan pribadi. Meski demikian ada 

kepentingan yang lebih luas yaitu kepentingan 

tubuh Kristus yang terangkai dalam kasih dan 

kebersamaan.  
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Pada Minggu ke-2 di bulan kepemimpinan jemaat ini, 

kita diajak untuk menghayati bersama bagaimana 

kehidupan kita dalam menggereja melalui tema 

ibadah: kendali kepentingan. Selamat beribadah.  

 

▪ umat menyanyikan PKJ 277:1-3 

 

SEKALIPUN DIRIKU DAPAT BERKATA-KATA 

do = bes    4 ketuk 

 

Sekalipun diriku dapat berkata-kata 

dengan semua bahasa, 

bahasa manusia dan bahasa malaikat, 

ataupun yang lainnya, 

tapi jika aku tak mempunyai kasih, 

aku serupa gong yang menggema 

dan canang yang gemerincing.  

 

Sekalipun diriku memiliki karunia, 

karunia bernubuat, 

sekalipun diriku punya iman sempurna 

untuk pindahkan gunung, 

tapi jika aku tak mempunyai kasih, 

tiada berguna lagi diriku, 

tiada berguna diriku.  

 

Sekalipun diriku membagikan semua 

harta yang kumiliki, 

bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, 

dibakarpun ‘ku sudi, 
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tapi jika aku tak mempunyai kasih, 

tiada berguna lagi diriku, 

tiada berguna diriku.  

 

Doa Pengakuan Dosa 

PL : Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita 

banyak menemukan tantangan dalam membagikan 

berkat kepada orang lain. Terkadang kita juga jatuh 

ke dalam dosa melalui perkataan dan tingkah laku 

kita yang mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu 

mari kita renungkan dosa dan pelanggaran yang 

telah kita lakukan. Dalam suasana hening, mari kita 

berdoa secara pribadi, mengakui dosa kepada 

Tuhan atas kehidupan kita. 

  (PL mempersilakan umat berdoa secara 

pribadi dilanjutkan mengucapkan doa).   

 

▪ umat menyanyikan PKJ 37:1-2  

 

  BILA KU RENUNG DOSAKU 

  do = g    4 ketuk 

 

Bila kurenung dosaku pada-Mu, Tuhan, 

yang berulang kulakukan di hadapan-Mu,  

Refrein: 

Kasih sayang-Mu perlindunganku. 

Di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. 

Kasih sayang-Mu pengharapanku. 

Usapan kasih setia-Mu s’lalu kurindu. 
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Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda, 

iri hati dan benciku kadang menjelma. Refrein: 

 

▪ umat berdiri  

 

Berita Anugerah 

PF : Terimalah berita anugerah:“ Berita anugerah 

diambil dari Yohanes 4 : 10-11 “Inilah kasih itu: 

Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah 

yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus 

Anak-Nya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 

Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah 

sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga 

saling mengasihi.”Demikianlah berita anugerah 

dari Tuhan 

U : Syukur kepada Allah. 

 

▪ umat menyanyikan KJ 256:1-3  

 

 KITA SATU DI DALAM TUHAN 

 do = d    4 ketuk  

 

Kita satu di dalam Tuhan, satu G’reja yang esa. 

Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s’muanya. 

Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku, s’muanya.  

 

Hujan, air dan matahari Tuhan b’rikan s’muanya, 

bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta. 

Bulan, bintang memuji-muji memenuhi semesta.  
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Tuhan s’lalu memelihara s’luruh alam semesta, 

kita pun disuruh-Nya juga, menyatakan kasih-Nya. 

Kita pun disuruh-Nya juga, menyatakan kasih-Nya.  

 

▪ umat duduk 

 

 

PELAYANAN FIRMAN     

  

Doa epiklese 

PF : (Pelayan Firman menaikkan doa epiklese) 

 

Pembacaan Alkitab 

PF : Pembacaan Alkitab menurut Injil Matius 26:14-16 

(membacakan teks, setelah selesai mengucapkan...) 

“Demikianlah firman Tuhan, berbahagia orang yang 

mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya, 

dan melakukannya, Haleluya! 

U : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluyA! 

 

Khotbah 

Kendali Kepentingan 

 

▪ saat hening 

 

▪ umat berdiri 
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PENGAKUAN IMAN  

M : Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan 

tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan 

iman kita dengan menyanyikan nyanyian KJ 208:1-

3,”Aku Percaya”. 

 

AKU PERCAYA 

do = g    2 ketuk 

Aku percaya Allah yang kekal, 

yang oleh Sabda kita kenal: 

Bapa Pencipta alam semesta, 

yang mengasihi manusia.  

Aku percaya Put’ra Tunggal-Nya 

yang disalibkan di Golgota, 

yang dari kubur bangkit dan menang, 

naik ke sorga dalam terang.  

Aku percaya pada Roh Kudus 

yang mendiami kita terus. 

Aku percaya G’reja yang esa; 

‘ku jadi suci di dalamnya.  

 

▪ umat duduk 

 

DOA SYAFAAT 

(PF memimpin doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa Kami) 

 

PERSEMBAHAN 

 

Pnt : Saat ini kita akan memberikan persembahan atas 

segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam 
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kehidupan kita. Sebagai dasar persembahan, 

diambil dari Mazmur 96:8-9a: Berilah kepada 

Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah 

persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. 

Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan 

berhiaskan kekudusan. 

 

▪ umat menyanyikan NKB 132:1-4 

 

BERSUKACITALAH, YANG KHALIS HATINYA 

do = c   4 ketuk 

 

Bersukacitalah, yang khalis hatinya; 

dan salib Kristus, rajamu, terus anjungkanlah!  

 

Refrein: 

Bersukalah, nyanyikan syukurmu! 

 

Kaum muda dan werda, yang gagah dan lemah, 

sorakkan bagi Allahmu pujian yang megah. Refrein: 

  

Seumur hidupmu, ke mana ‘kau pergi, 

sepanjang pagi dan petang, baik suka pun pedih: Refrein: 

 

Tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu 

bak laskar berperang terus, setia dan teguh. Refrein: 

 

umat berdiri, doa persembahan dan doa syukur 

 

▪ umat berdiri 
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PENGUTUSAN 

 

▪ umat menyanyikan NKB 200:1 -3 

DI JALAN HIDUP YANG LEBAR SEMPIT 

do = bes   6 ketuk 

 

Di jalan hidup yang lebar, sempit, 

orang sedih mengerang. 

Tolong mereka yang dalam gelap; 

bawalah sinar terang!  

 

Refrein: 

Pakailah aku, jalan berkat-Mu, 

memancarkan cahaya-Mu! 

Buatlah aku, saluran berkat 

bagi siapa yang risau penat. Refrein: 

 

Wartakan Kristus dengan kasih-Nya; 

pengampunan-Nya penuh. 

Orang ‘kan datang ‘pabila engkau 

menjadi saksi teguh. Refrein: 

 

Seperti Tuhan memb’ri padamu 

dan mengasihi dikau, 

b’ri bantuanmu di mana perlu, 

Yesus mengutus engkau!  Refrein: 

 

Berkat 

PF : Arahkan hatimu pada Tuhan 

U : Kami mengarahkannya KEPADA TUHAN 
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PF : Jadilah Saksi Kristus, 

U : Syukur kepada Allah. 

PF : Terpujilah Tuhan, 

U : Kini dan selamanya. 

PF : Terimalah berkat Tuhan, ”Kasih karunia dan damai 

sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus 

menyertai saudara sekarang dan selamanya.“ 

U : (menyanyikan) HALELUYA 
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Kepemimpinan 

dan  

Wahyu Ilahi 

 

 
 

 

 

BERHIMPUN 

 

Persiapan Ibadah 

▪ lonceng dibunyikan 1 kali, pelayan ibadah berdoa di 

konsistori, umat memasuki saat teduh. 

▪ lonceng dibunyikan 3 kali, Pnt. menyalakan lilin 

dilanjutkan membacakan pokok-pokok Warta 

Gereja atau Warta Lisan (jika warta lisan 

diwartakan di awal ibadah). 

  

Panggilan Beribadah    (duduk) 

PL : Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah 

kita bersama-sama mempersiapkan hati dan roh 

kita untuk mengikuti ibadah pada saat ini dengan 

bersama-sama mengambil saat teduh dan berdoa 

secara pribadi. Untuk mengantarkan persiapan 

pribadi melalui saat teduh dan doa pribadi (PL 

mempersilahkan umat bersaat teduh).  

Bahan Liturgi Keitga 

Minggu, 15 September 2019 

 

Keterangan: 

Pnt : Penatua 

PL : Pelayan Liturgi 

PF : Pelayan Firman 

L : Lektor 

U : Umat 
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 Hari ini, kita merayakan kasih Allah yang maha suci. 

Dia memanggil kita untuk menjadi anak-anak yang 

dikasihi-Nya. Dengan berdiri, kita menyanyikan 

bersama nyanyian KJ 2:1,4 Suci, Suci, Suci.  

 

▪ 1umat menyanyikan KJ 2:1-3, sementara itu pelayan 

ibadah memasuki ruang ibadah.  

 

  SUCI, SUCI, SUCI 

  do = d    4 ketuk 

 

Suci, suci, suci Tuhan Mahakuasa 

Dikau kami puji di pagi yang teduh. 

Suci, suci, suci, murah dan perkasa, 

Allah Tritunggal, agung nama-Mu!  

 

Suci, suci, suci! Kaum kudus tersungkur 

di depan takhtaMu memb’ri mahkotanya. 

Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, 

Tuhan, Yang Ada s’lama-lamanya.  

 

Suci, suci, suci! Walau tersembunyi, 

walau yang berdosa tak nampak wajah-Mu, 

Kau tetap Yang Suci, tiada terimbangi, 

Kau Mahakuasa, murni kasih-Mu.  

 

Votum dan Salam 

PF : Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang 

menciptakan langit dan bumi 

U  : (menyanyikan) AMIN, AMIN, AMIN 
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PF : Tuhan beserta saudara 

U : Dan beserta saudara juga 

 

▪ umat duduk 

 

Kata Pembuka 

Pnt :  

 

• “Majelis Jemaat GKI........ mengucapkan,”Selamat datang 

dan selamat beribadah kepada 

Bpk/Ibu/Sdr/isekalian”. Apakah ada diantara 

Bpk/Ibu/Sdr/i yang baru pertama kali beribadah di 

GKI....... ? Apabila ada, kami mohon berkenan untuk 

berdiri.  

• “Kami juga mengucapkan selamat berulang tahun 

kepada Bpk/Ibu/Sdr/i yang berulang tahun dalam 

Minggu ini. Tuhan menganugerahkan kesehatan dan 

kebahagiaan kepada Bpk/Ibu/Sdr/i. Apabila nama dan 

tanggal lahir Bpk/Ibu/Sdr/i belum tercantum dalam 

warta, kami mohon maaf dan diharapkan dapat 

memberitahukan kepada kami usai kebaktian”. 

• Minggu ini kita memasuki minggu ke III bulan 

kepemimpinan jemaat. Tema khotbah dalam ibadah 

ini adalah: “Kepemimpinan dan Wahyu Ilahi” dan yang 

menguraikan Firman Tuhan adalah:.... Kami 

mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak/ Ibu. 

Kiranya TUHAN memberkati pelayanan Bapak/Ibu.  

 

▪ umat menyanyikan NKB 126:1-3 
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TUHAN MEMANGGILMU 

do = bes    4 ketuk 

 

Tuhan memanggilmu, hai dengarlah: 

“Apa pun yang terbaik, ya b’rikanlah!” 

Dan jangan ‘kau kejar hormat semu, 

muliakan saja Yesus, Tuhanmu.  

 

Refrein: 

Tiap karya diberkati-Nya, 

namun yang terbaik diminta-Nya. 

Walaupun tak besar talentamu, 

b’ri yang terbaik kepada Tuhanmu. 

Sanjungan dunia jauhkanlah 

dan jangan ‘kau dengar godaannya. 

Layani Tuhanmu dalam jerih 

dalam hidupmu yang t’lah ‘kau beri. Refrein: 

 

Hari terakhir pun makin dekat, 

mantapkan langkahmu, jangan sesat. 

Sungguhlah janjiNya, takkan lenyap, 

bahwa mahkota milikmu tetap. Refrein: 

 

Doa Pengakuan Dosa 

PL : Marilah kita mendengarkan pembacaan hukum 

kasih sebagai dasar Pengakuan dan Kesalahan kita 

yang tertulis dalam Matius 22: 37 – 40 yang 

berbunyi: Jawab Yesus kepadanya: “Kasihilah 

Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan 

dengan segenap jiwamu dan dengan segenap  akal 
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budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang 

pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama 

dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia 

seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah 

tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para 

nabi. 

Pl : Marilah kita datang kepada TUHAN mengakui 

segala dosa-dosa kita (PL menghantar umat dalam 

doa pengakuan) 

 

▪ umat menyanyikan KJ 39:1-3  

 

  KU DIBERI BELAS KASIHAN 

  do = g    4 ketuk 

 

Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku; 

tadiku angkuh, kini heran: Tuhan, besarlah rahmat-Mu! 

Kidung imanku bergema: rahmat-Mu sungguh mulia, 

kidung imanku bergema: rahmat-Mu sungguh mulia!  

Walau ‘ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah: 

darah Putra-Mu dicurahkan membasuh dosa dan cela. 

Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. 

Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu!  

 

Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu: 

hanya berkat pengasihan-Mu rukunlah aku dan Engkau. 

‘Ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmat-Mu, 

‘ku merendahkan diriku dan kuagungkan rahmat-Mu!  

 

▪ umat berdiri  
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Berita Anugerah 

PF : Marilah kita hidup di dalam anugerah Tuhan 

dengan mengingat firman-nya yang tertulis dalam 

Yesaya 42:6: Aku ini, TUHAN, telah memanggil 

engkau untuk maksud penyelamatan, telah 

memegang tanganmu; Aku telah membentuk 

engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian 

bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-

bangsa.”Demikianlah berita anugerah dari Tuhan 

U : Syukur kepada Allah. 

 

▪ umat menyanyikan PKJ 177:1-3  

 

 AKU TUHAN SEMESTA 

 do = a    4 ketuk  

 

Aku Tuhan semesta, Jeritanmu Kudengar. 

Kau di dunia yang gelap ‘Ku s’lamatkan. 

Akulah Pencipta t’rang; malam jadi benderang. 

Siapakah utusan-Ku membawa t’rang?  

 

Refrein: 

Ini aku, utus aku! Kudengar Engkau memanggilku. 

Utus aku; tuntun aku; ‘Ku prihatin akan umat-Mu. 

 

Aku Tuhan semesta. ‘Ku menanggung sakitmu 

dan menangis kar’na kau tak mau dengar. 

‘Kan Kurobah hatimu yang keras jadi lembut. 

Siapa bawa firman-Ku? Utusan-Ku? Refrein: 
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Aku Tuhan semesta. ‘Ku melihat yang resah. 

Orang miskin dan lesu Aku jenguk. 

Aku ingin memberi perjamuan sorgawi. 

Siapa mewartakannya? Siapakah? Refrein: 

 

▪ umat duduk 

 

 

PELAYANAN FIRMAN      

 

Doa epiklese 

PF : (Pelayan Firman menaikkan doa epiklese) 

 

Pembacaan Alkitab 

PF : Pembacaan Alkitab menurut Injil 1 Samuel 15:10-35 

(membacakan teks, setelah selesai mengucapkan...) 

“Demikianlah firman Tuhan, berbahagia orang yang 

mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya, 

dan melakukannya, Haleluya! 

U : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluyA! 

 

Khotbah 

Kepemimpinan dan Wahyu Ilahi 

 

▪ saat hening 

 

▪ umat berdiri 
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PENGAKUAN IMAN  

M : Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan 

tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan 

iman seturut pengakuan iman rasuli yang 

demikian, Aku percaya….. 

 

▪ umat duduk 

 

 

DOA SYAFAAT 

(PF memimpin doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa Kami) 

 

 

PERSEMBAHAN 

Pnt : Saat ini kita akan memberikan persembahan atas 

segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam 

kehidupan kita. Sebagai dasar persembahan, 

diambil dari 1 Petrus 2:5, “Dan biarlah kamu juga 

dipergunakan sebagai batu hidup untuk 

pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu 

imamat kudus, untuk mempersembahkan 

persembahan rohani yang karena Yesus Kristus 

berkenan kepada Allah” 

 

▪ umat menyanyikan KJ 376:1-4 

 

PADAMU TUHAN DAN ALLAHKU 

do = c   3 ketuk 

 



 

72 September 2019 

Pada-Mu, Tuhan dan Allahku, 

kupersembahkan hidupku: 

dari-Mu jiwa dan ragaku, 

hanya dalam-Mu ‘ku teduh. 

Hatiku yang Engkau pulihkan 

pada-Mu juga kuberikan.  

 

Di dalam Yesus Kaunyatakan, 

ya Bapa, isi hati-Mu: 

curahan kasih, kesukaan 

Engkau limpahkan bagiku. 

Andaikan orang menyadari, 

niscaya, Tuhan, Kau dicari.  

 

Kumuliakan kuasa kasih, 

yang dalam Yesus terjelma; 

‘ku berserah sebulat hati 

di dalam arus rahmat-Nya. 

Diriku tak kuingat lagi, 

lautan kasih kuselami.  

 

Betapa Kau mencari aku, 

hati-Mu rindu padaku. 

Kauraih aku kepada-Mu 

membuat aku milik-Mu. 

Diriku sudah Kaukasihi, 

Kau jualah yang aku pilih. 

 

umat berdiri, doa persembahan dan doa syukur 
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▪ umat berdiri 

 

 

PENGUTUSAN 

 

▪ umat menyanyikan NKB 210:1 -3 

‘KU UTUS KAU 

do = f   4 ketuk 

 

‘Ku utus ‘kau mengabdi tanpa pamrih, 

berkarya t’rus dengan hati teguh, 

meski dihina dan menanggung duka; 

‘Ku utus ‘kau mengabdi bagi-Ku.  

 

‘Ku utus ‘kau membalut yang terluka, 

menolong jiwa sarat berkeluh, 

menanggung susah dan derita dunia. 

‘Ku utus ‘kau berkurban bagi-Ku.  

 

‘Ku utus ‘kau kepada yang tersisih, 

yang hatinya diliputi sendu, 

sebatang kara, tanpa handai taulan. 

‘Ku utus ‘kau membagi kasih-Ku.  

 

Coda: 

Kar’na Bapa mengutusku, ‘Ku utus ‘kau 

 

Berkat 

PF : Arahkan hatimu pada Tuhan 

U : Kami mengarahkannya KEPADA TUHAN 
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PF : Jadilah Saksi Kristus, 

U : Syukur kepada Allah. 

PF : Terpujilah Tuhan, 

U : Kini dan selamanya. 

PF : Terimalah berkat Tuhan, ” “Tuhan memberkati 

engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari 

engkau dengan wajahNya dan memberi engkau 

kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajahNya 

kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.” 

U : (menyanyikan) HALELUYA (5x), AMIN (3X).  
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Kepemimpinan  

dalam  

Komunitas 

 

 
 

 

 

BERHIMPUN 

 

Persiapan Ibadah 

▪ lonceng dibunyikan 1 kali, pelayan ibadah berdoa di 

konsistori, umat memasuki saat teduh. 

▪ lonceng dibunyikan 3 kali, Pnt. menyalakan lilin 

dilanjutkan membacakan pokok-pokok Warta Gereja 

atau Warta Lisan (jika warta lisan diwartakan di awal 

ibadah). 

  

Panggilan Beribadah    (duduk) 

Pembacaan Mazmur 133 

PL :  Nyanyian ziarah Daud.  

U :  Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya,  

PL : apabila saudara-saudara diam bersama dengan 

rukun! 

U :  Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke 

janggut,  

Bahan Liturgi Keempat 
Minggu, 22 September 2019 

 

Keterangan: 

Pnt : Penatua 

PL : Pelayan Liturgi 

PF : Pelayan Firman 

L : Lektor 

U : Umat 
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PL :  yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher 

jubahnya.  

U : Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas 

gunung-gunung Sion. 

PL :  Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, 

Bersama: kehidupan untuk selama-lamanya. 

 

▪ umat menyanyikan NKB 3, sementara itu pelayan 

ibadah memasuki ruang ibadah.  

 

  TERPUJILAH ALLAH 

do = as 3 ketuk 

 

Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar;  

begitu kasih-Nya ‘tuk dunia cemar, 

sehingga dib’rilah Putra-Nya Kudus  

mengangkat manusia serta menebus. 

 

Refrein: 

Pujilah, pujilah! Buatlah dunia bergemar,  

bergemar mendengar suara-Nya. 

Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya,  

b’ri puji pada-Nya sebab hikmat-Nya. 

 

Dan darah Anak-Nyalah yang menebus  

mereka yang yakin ‘kan janji kudus; 

dosanya betapapun juga keji,  

dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Refrein: 
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Tiada terukur besar hikmat-Nya;  

penuhlah hatiku sebab Anak-Nya. 

Dan amatlah k’lak hati kita senang,  

melihat Sang Kristus di surga cerlang. Refrein: 

 

Votum 

PF : Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang 

menjadikan langit dan bumi! 

U : (menyanyikan) AMIN, AMIN, AMIN! 

 

Salam  

PF : Tuhan beserta kita! 

U : Kini dan selamanya! 

 

▪ umat duduk 

 

Kata Pembuka 

PL : Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Kristen 

merupakan komunitas di tengah perubahan zaman. 

Berbagai tantangan ada di dalam komunitas 

pengikut Yesus. Dengan belajar dari firman Tuhan, 

jemaat diharap menjadi menjadi dewasa manakala 

menghadapi berbagai peristiwa, termasuk 

peristiwa-peristiwa yang berpotensi memecah 

kesatuan komunitas. Kedewasaan dalam 

komunitas terwujud saat jemaat menghayati diri 

sebagai tubuh Kristus. Dengan penghayatan itu 

semua akan saling menghormati. Penghormatan di 

antara satu dengan yang lain menjadikan 
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komunitas berkembang dalam segala gumul dan 

juangnya. 

  

 

  Pada Minggu ke-4 di bulan kepemimpinan jemaat 

ini, kita diajak untuk menghayati bersama 

bagaimana kehidupan kita dalam menggereja 

melalui tema ibadah: kepemimpinan dalam 

komunitas. Selamat beribadah. Selamat 

menghayati kasih setia Tuhan bersama jemaat-Nya.  

 

▪ Umat menyanyikan KJ 18:1-3 “Allah Hadir Bagi Kita” 

 

ALLAH HADIR BAGI KITA 

do = g  3 ketuk 

 

Allah hadir bagi kita dan hendak memb’ri berkat, 

melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat.  

 

Refrein: 

Dengan Roh Kudus, ya Tuhan, umat-Mu berkatilah! 

Baharui hati kami; o, curahkan kurnia. 

 

Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus; 

biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita t’rus. Refrein: 

 

Allah hadir! O, percaya dan berdoa pada-Nya  

agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Refrein: 
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Doa Pengakuan Dosa 

PL : Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kemurahan 

Allah yang merangkul semua umat, kita dipanggil 

merendahkan diri dan mengaku semua dosa di 

hadapan-Nya.  (PL mempersilakan umat berdoa 

secara pribadi dilanjutkan mengucapkan doa).   

 

▪ Umat menyanyikan KJ 467:1-3 ”Tuhanku, Bila Hati 

Kawanku” 

 

TUHANKU, BILA HATI KAWANKU 

 do = as  4 ketuk  

  

Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, 

dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. 

 

Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, 

pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. 

 

Dan hari ini aku bersembah serta pada-Mu, Bapa, 

berserah, 

berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. 

 

▪ umat berdiri 

 

Berita Anugerah 

PL : Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia 

dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa 

kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan (1 
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Yoh. 1:9). Dengarlah anugerah-Nya: Dosamu telah 

diampuni. 

U : DOSAMU JUGA TELAH DIAMPUNI 

PL : Hiduplah dalam anugerah-Nya 

U : TERPUJILAH NAMA TUHAN 

PL : Marilah kita hidup dalam damai.  

 

(umat saling bersalaman dan mengucap salam damai).  

 

▪ umat menyanyikan KJ 249:1-3  

 

 SERIKAT PERSAUDARAAN 

 do = d    4 ketuk  

 

Serikat persaudaraan, berdirilah teguh! 

Sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. 

Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, 

berdamai, bersejahtera, dengan pengasihan.  

 

Serikatmu tetap teguh di atas Alasan, 

yaitu satu Tuhanmu, dan satulah iman, 

dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, 

yang olehmu sekalian dipuji, disembah.  

 

Dan masing-masing kamu pun dib’ri anugerah, 

supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. 

Hendaklah hatimu rendah, tahu: Tuhan berpesan 

jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan.  

 

▪ umat duduk 
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PELAYANAN FIRMAN     

  

Doa epiklese 

PF : (Pelayan Firman menaikkan doa epiklese) 

 

Pembacaan Alkitab 

PF : Pembacaan Alkitab menurut Injil 1 Korintus 1:10-

17 (membacakan teks, setelah selesai 

mengucapkan...) “Demikianlah firman Tuhan, 

berbahagia orang yang mendengar firman Allah, 

menaruh dalam hatinya, dan melakukannya, 

Haleluya! 

U : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluyA! 

 

Khotbah 

Kepemimpinan dalam Komunitas 

 

▪ saat hening 

 

▪ umat berdiri 

 

 

PENGAKUAN IMAN  

M : Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita 

meneguhkan iman pada Tuhan Yesus, Sang Kepala 

Gereja yang mempersatukan umat baik di bumi 

maupun di sorga. Kita mengucapkan pengakuan 

iman demikian,“Aku percaya pada Allah.....“ 

 

▪ umat duduk 
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DOA SYAFAAT 

(PF memimpin doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa Kami) 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Pnt : Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan 

dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita 

wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya 

memberikan persembah-an, marilah kita 

mengingat firman Tuhan yang akan kita baca 

bersama-sama dari 2 Korintus 8:14:  

Pnt+U : “Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu 

mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan 

mereka kemudian mencu-kupkan kekurangan 

kamu, supaya ada keseimbangan.” 

 

▪ Umat menghaturkan persembahan sambil 

menyanyikan  KJ 291:1-5 “Mari Bersyukur Semua” 

 

MARI BERSYUKUR SEMUA 

do = d  4 ketuk 

 

Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan! 

Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. 

 

Langit-bumi ciptaan-Nya mencerminkan kuasa-Nya. 

Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. 

 

Umat-Nya dibebaskan-Nya untuk hidup bersejaht’ra. 
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Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. 

 

Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita. 

Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. 

  

Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. 

Kasih perjanjian-Nya sungguh nyata selamanya. 

 

umat berdiri, doa persembahan dan doa syukur 

 

▪ umat berdiri 

 

 

PENGUTUSAN 

 

▪ umat menyanyikan PKJ 106 

SATUKAN KAMI, YA TUHAN 

do = f   6 ketuk 

 

Satukan kami, ya Tuhan, 
satukan dengan ikatan yang kuat. 
Satukan kami, ya Tuhan, 
satukan dengan kasih-Mu yang kekal. 
Allah yang Esa, Raja yang Esa, 
umatpun esa, pujian bergema. 
 
Satukan kami, ya Tuhan, 
satukan dengan ikatan yang kuat. 
Satukan kami, ya Tuhan, 
satukan dengan kasih-Mu yang kekal 
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Berkat 

PF : Arahkan hatimu pada Tuhan 

U : Kami mengarahkannya KEPADA TUHAN 

PF : Jadilah Saksi Kristus, 

U : Syukur kepada Allah. 

PF : Terpujilah Tuhan, 

U : Kini dan selamanya. 

PF : Terimalah berkat Tuhan, (PF menyanyikan PKJ 180: 

Kasih Tuhan mengiringimu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U : (menyanyikan) HALELUYA (5x) AMIN (3X) 
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Kepemimpinan 

yang Merangkul 

dan Memaafkan 
 

 
 

 

BERHIMPUN 

 

Persiapan Ibadah 

▪ lonceng dibunyikan 1 kali, pelayan ibadah berdoa di 

konsistori, umat memasuki saat teduh. 

▪ lonceng dibunyikan 3 kali, Pnt. menyalakan lilin 

dilanjutkan membacakan pokok-pokok Warta Gereja 

atau Warta Lisan (jika warta lisan diwartakan di awal 

ibadah). 

  

Panggilan Beribadah    (duduk) 

PL :  Saudara yang dikasihi Tuhan, selama empat minggu 

kita merayakan perjalanan kepemimpinan jemaat. 

Di minggu ke-lima ini kita akan menutup perayaan 

kita. Kiranya melalui perayaan ini iman kita pada 

Tuhan Yesus semakin dimantabkan. Marilah kita 

berdoa untuk menjawab panggilan Tuhan yang 

mengundang kita dalam ibada ini (PL memimpin 

doa).   

Bahan Liturgi Kelima 

Minggu, 23 September 2019 

 

Keterangan: 

Pnt : Penatua 

PL : Pelayan Liturgi 

PF : Pelayan Firman 

L : Lektor 

U : Umat 
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▪ umat menyanyikan KJ 240a:1-3, sementara itu pelayan 

ibadah memasuki ruang ibadah.  

 

DATANGLAH, YA SUMBER RAHMAT 

do = es 3 ketuk 

 

Datanglah, ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku 

menyanyikan kasih s’lamat yang tak kunjung berhenti. 

Ajar aku madah indah, gita balai sorga-Mu. 

Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu 

  

Hingga kini ‘ku selamat dengan kuat yang Kau b’ri. 

Kuharapkan akan dapat sampai di neg’ri seri. 

Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat; 

untuk membela diriku dipikul-Nya salib b’rat. 

 

Tiap hari ‘ku berutang pada kasih abadi. 

Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. 

‘Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu; 

Inilah hatiku, Tuhan, meteraikan bagi-Mu! 

 

Votum  

PF : Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung; dari 

manakah akan datang pertolonganku? 

U : Pertolonganku ialah dari TUHAN, yang menjadikan 

langit dan bumi. 

PF : Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu 

tidak akan terlelap. 

U : Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, 

Penjaga Israel. 
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PF : TUHANlah Penjagamu, TUHANlah naunganmu di 

sebelah tangan tanganmu. 

U : (menyanyikan) Amin. Amin. Amin. 

 

SALAM 

PF : Allah Sang Raja Damai yang telah mengutus kita 

menjadi pembawa damai menyertai saudara 

sekalian. 

U : Dan menyertai saudara  juga. 

 

▪ umat duduk 

 

Kata Pembuka 

PL : Allah adalah Raja semesta alam yang pemurah dan 

pengampun. Ia menerima, merangkul semua yang 

diciptakan-Nya. Dalam Yesus Kristus, kita 

mengalami rangkulan Allah yang ramah. Dengan 

meneladan Kristus, kita dipanggil untuk menjadi 

pribadi-pribadi dan pemimpin yang merangkul 

semua orang dengan hidup saling mengampuni. 

Dengan demikian, keberadaan kita akan 

mengayomi dan mengayomi.   

  

Pada Minggu ke-5 di bulan kepemimpinan jemaat ini, kita 

diajak untuk menghayati bersama bagaimana hidup dalam 

semangat mengampuni. Melalui tema kepemimpinan yang 

merangkul dan memaafkan, kita diajak untuk menghayati 

kasih Allah dan menyatakan pengampunan bagi sesama 

supaya semua orang merasakan kasih Allah.  
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▪ Umat menyanyikan KJ 10:1-3 “Pujilah Tuhan Sang Raja” 

 

ALLAH HADIR BAGI KITA 

do = g  3 ketuk 

 

Pujilah Tuhan, Sang Raja yang Mahamulia! 

Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia! 

Datang berkaum, b’rilah musikmu bergaung, 

angkatlah puji-pujian!  

 

Pujilah Tuhan; segala kuasa pada-Nya! 

Sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya! 

Tiada terp’ri yang kepadamu dib’ri; 

tidakkah itu kaurasa? 

 

Pujilah Tuhan yang bijak menggubah tubuhmu; 

dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun; 

hatimua tahu: berulang kali engkau 

oleh sayap-Nya terlindung. 

 

Doa Pengakuan Dosa 

PL : Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kerendahan 

hati kita menghadap Tuhan untuk mengakui segala 

dosa dan kesalahan kita. Marilah kita berdoa,”Allah 

Sang Raja Damai, engkau telah menyatakan 

pendamaian bagi dunia. Kamipun diperdamaikan 

dengan semua ciptaan-Mu. Ampunilah kami ketika 

tidak mampu menyatakan ampunan pada sesama.” 

 

U : (menyanyikan KJ 29:1) 
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Di Muka Tuhan Yesus 

 

Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. 

Kubawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. 

 

PL : Sebagai gereja-Mu, kami kerap abai mewujudkan 

persekutuan yang saling merangkul dan 

mengampuni. Ampunilah kami Tuhan.”  

U : (menyanyikan KJ 29:2) 

 

Di Muka Tuhan Yesus 

 

Di muka Tuhan Yesus tersungkur kar’na dosaku, 

kubuka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. 

 

PL : Di dalam keluarga, kami kerap mengabaikan 

kehidupan bersama dalam cinta kasih Tuhan.  

Ampunilah kami Tuhan. 

U : (menyanyikan KJ 29:3) 

 

Di Muka Tuhan Yesus 

 

Di muka Tuhan Yesus ’ku insaf akan salahku; 

bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. 

 

PF  : Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu agar bisa 

mewujudkan panggilan-Mu di tengah dunia. 

Ajarlah kami hidup dalam kasih dan pengampunan 

supaya kehadiran kami di bumi ini menjadi berkat 
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bagi sesama. Ajarlah kami memimpin dan dipimpin, 

melayani dan dilayani, memahami dan dipahami, 

percaya dan mempercayakan diri pada Tuhan dan 

sesama. Dalam kemurahan-Mu, kami mohon.  

U : (menyanyikan KJ 29:4) 

 

Di Muka Tuhan Yesus  

 

Di muka Tuhan Yesus kudapat kasih sayang-Nya; 

hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. 

 

▪ umat berdiri 

 

Berita Anugerah 

PL : Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh 

pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat 

secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-

sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala 

pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat 

hutang, yang oleh ketentuan ketentuan hukum 

mendakwa dan mengancam kita. Dan itu 

ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu 

salib (Kolose 2: 13-14). Demikianlah berita 

anugerah dari Tuhan.  

U : Syukur kepada Allah! 

 

(umat saling bersalaman dan mengucap salam damai).  

 

▪ umat menyanyikan PKJ 198:1-2  
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 DI HATIKU, YA YESUS 

 do = f    6 ketuk  

 

Di hatiku, ya Yesus, Tuhan, bersabdalah, 

agar tenang hatiku dan hilang kuatirku.  

 

Refrein: 

Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan, bersabdalah; 

‘ku berserah, pasrah penuh: bersabdalah, ya Tuhan. 

 

Sucikanlah, ya Yesus, diriku yang cemar; 

pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Refrein: 

 

Hatiku ini, Yesus bukan milikku, 

namun hidupku kini adalah milik-Mu.  

 

▪ umat duduk 

 

 

PELAYANAN FIRMAN     

  

Doa epiklese 

PF : (Pelayan Firman menaikkan doa epiklese) 

 

Pembacaan Alkitab 

PF : Pembacaan Alkitab menurut Kejadian 45:1-15 

(membacakan teks, setelah selesai mengucapkan...) 

“Demikianlah firman Tuhan, berbahagia orang yang 

mendengar firman Allah, menaruh dalam hatinya, 

dan melakukannya, Haleluya! 
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U : (menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluyA! 

 

Khotbah 

Kepemimpinan yang Merangkul dan Memaafkan 

 

▪ saat hening 

 

▪ umat berdiri 

 

 

PENGAKUAN IMAN  

 

Pnt : Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang 

senantiasa disertai-Nya, mengakui iman percaya 

kita seturut KJ 13. 

 

▪ umat menyanyikan KJ 13:1-4“Allah Bapa Tuhan” 

 

Solis:                 Bersama: 

Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu! 

Solis:                 Bersama: 

Allah Bapa, Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu!  

Bersama: 

Langit, bumi, ciptaan-Mu, kami pun  anak-anak-Mu.  

Datanglah dengan kasih-Mu! 

 

Solis:                       Bersama: 

Yesus Kristus, Tuhan, Yang membawa kes’lamatan! 

Solis:                       Bersama: 

Yesus Kristus, Tuhan, Yang membawa kes’lamatan!  
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Bersama: 

Lahir dalam dunia ini, mati, tapi bangkit lagi.  

Kaulah Jurus’lamat kami! 

 

Solis:                         Bersama: 

Ya Roh Kudus, Tuhan, tolong kami lawan dosa! 

Solis:                         Bersama: 

Ya Roh Kudus, Tuhan, tolong kami lawan dosa!  

Bersama: 

Sucikanlah hati kami, b’rilah hidup yang sejati.  

Tinggallah bersama kami!   

 

Solis:                       Bersama: 

Allah kami Yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus  

Solis:                       Bersama: 

Allah kami Yang Esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus,  

Bersama: 

kami datang menyembah-Mu 

Memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu!  

 

▪ umat duduk 

 

 

DOA SYAFAAT 

(PF memimpin doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa Kami) 
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PERSEMBAHAN 

 

Pnt : Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 56:13-14, 

yang demikian bunyinya: ”Nazarku kepada-Mu, ya 

Allah, akan kulaksanakan, dan korban syukur akan 

kubayar kepada-Mu. Sebab Engkau telah 

meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga 

kakiku, sehingga tidak tersandung; maka aku boleh 

berjalan di hadapan Allah dalam cahaya 

kehidupan.” 

 

Dengan syukur, kita bersama membawa persembahan 

yang telah dipersiapkan. Selamat menaikkan 

persembahan.   

 

 

▪ Umat menghaturkan persembahan sambil 

menyanyikan  NKB 211:1-3 “Pakaialah waktu anug’rah 

Tuhanmu” 

 

PAKAILAH WAKTU ANU’GRAH TUHANMU 

do = es  4 ketuk 

 

Pakailah waktu anug’rah Tuhanmu,  

hidupmu singkat bagaikan kembang.  

Mana benda yang kekal di hidupmu?  

Hanyalah kasih tak akan lekang. 
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Refrein: 

Tiada yang baka di dalam dunia,  

s’gala yang indah pun akan lenyap.  

Namun kasihmu demi Tuhan Yesus  

sungguh bernilai dan tinggal tetap. 

 

Jangan menyia-nyiakan waktumu,  

hibur dan tolonglah yang berkeluh. 

Biarlah lampumu t’rus bercahaya,  

muliakanlah Tuhan di hidupmu.  

Refrein: 

 

 Karya jerihmu demi Tuhan Yesus,  

‘kan dihargai benar oleh-Nya. 

Kasih yang sudah kau tabur di dunia,  

nanti kau tuai di sorga mulia. 

 

umat berdiri, doa persembahan dan doa syukur 

 

▪ umat berdiri 

 

 

PENGUTUSAN 

 

▪ umat menyanyikan KJ 424:1 -3 

YESUS MENGINGINKAN DAKU 

do = f   6 ketuk 
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Bersama: 

Yesus menginginkan daku bersinar bagi-Nya, 

di mana pun ‘ku berada, ‘ku mengenangkan-Nya.  

 

Refrein (bersama): 

Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus; 

bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 

 

Umat Perempuan: 

Yesus menginginkan daku menolong orang lain, 

manis dan sopan selalu, ketika ‘ku bermain.  

 

Refrein (bersama): 

Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus; 

bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 

 

Umat laki-laki: 

‘Ku mohon Yesus menolong menjaga hatiku. 

agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku.  

 

Refrein (bersama): 

Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus; 

bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 

 

Bersama: 

Aku pun ingin bersinar dan melayani-Nya, 

hingga di sorga ‘ku hidup senang bersama-Nya. 
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Refrein (bersama): 

Bersinar, bersinar; itulah kehendak Yesus; 

bersinar, bersinar, aku bersinar terus. 

  

Berkat 

PF : Arahkan hatimu pada Tuhan 

U : Kami mengarahkannya KEPADA TUHAN 

PF : Jadilah Saksi Kristus, 

U : Syukur kepada Allah. 

PF : Terpujilah Tuhan, 

U : Kini dan selamanya. 

PF : Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati 

Saudara dan melindungi Saudara 

  Tuhan menyinari Saudara dengan wajah-Nya  

  dan memberi Saudara kasih karunia 

  Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Saudara  

  Dan memberi Saudara damai sejahtera. Amin 

U : (Menyanyikan) Haleluya 5X, Amin, 3X 

 

 

 

 

  



 

98 September 2019 

Bahan PA Pertama 
 

 

 

ATURAN DAN KEBEBASAN 
Bacaan: Matius 5:17-20 

 

Tujuan:  

Umat mengerti bahwa GKI memiliki Tata Gereja dan Tata 

Laksana sebagai sarana untuk menolong dan mencapai 

kebaikan. 

 

PENDAHULUAN 

Ketegangan antara kaum agamis (Orang Farisi dan ahli 

Taurat) dengan Yesus acapkali mewarnai kisah-kisah di 

kitab Injil. Ketika Yesus mengemukakan suatu pendapat 

atau ajaran, kaum agamis memberikan sanggahan atau 

mencobai Yesus. Terlebih apabila menyangkut ajaran 

Yesus yang bersinggungan dengan hukum Taurat. 

Perdebatan dengan menggunakan ayat-ayat Taurat tak 

jarang terjadi dengan kalimat “ada tertulis...” yang 

disampaikan oleh kaum agamis. Yesuspun tak tinggal diam, 

Ia memberikan respon atas pendapat kaum agamis. Melihat 

hal tersebut, terjadilah dikotomi antara kaum agamis dan 

Yesus. Kaum agamis seakan-akan sebagai kaum yang 

berorientasi pada hukum agama, sedangkan Yesus seakan-

akan sebagai kaum yang berlawanan terhadap hukum 

agama. Namun benarkah demikian?  
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MELIHAT TEKS 

Perikop yang kita bahas adalah bagian dari kotbah 

pengajaran Yesus di bukit. Dua perikop sebelumnya 

berbicara mengenai motivasi yang Yesus berikan kepada 

orang yang kekurangan (ucapan bahagia). Kemudian 

perikop sebelumnya berbicara mengenai garam dan terang 

dunia. Perikop yang menjadi pembahasan kita di PA ini 

adalah pengajaran Yesus mengenai hukum Taurat. 

 

Hal ini menjadi penting bagi para pengikut Yesus. Ia 

mengajak para pengikutnya untuk  memahami bahwa 

Yesus tidak anti terhadap hukum Taurat. Oleh sebab itu 

secara gamblang Yesus mengatakan bahwa,“Aku datang 

bukan untuk meniadakannya” (ay. 17). 

 

Meniadakan ini dalam versi Alkitab King James Version 

(KJV) memakai kata menghancurkan atau merusak 

(destroy). Dengan demikian, Yesus memberikan pengajaran 

bahwa Ia datang bukan mengancurkan hukum Taurat. Hal 

ini lah yang menjadi titik penting dalam pengajaran Yesus 

sebelum dan sesudahnya. Pengajarannya bukan untuk 

menggantikan hukum Taurat yang sudah dikenal terlebih 

dahulu. Namun Ia berkata,“..., melainkan untuk 

menggenapinya” (ay. 17). 

 

Menggenapi ini dalam versi Alkitab KJV memakai kata 

memenuhi (fulfil). Hukum Taurat bukan ditiadakan, namun 

hukum Taurat itu dipenuhkan maknanya. Di sinilah kita 

melihat konteks hukum Taurat. Hukum Taurat diturunkan 

Tuhan melalui Musa dalam bentuk kesepuluh Firman 
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Tuhan (Keluaran 20:1-17) dipakai untuk membantu 

bangsa Israel yang belum memiliki peraturan agama. Hal 

ini dikarenakan Bangsa Israel baru saja melepaskan diri 

dari Mesir. Disinilah kita melihat bahwa spirit dari hukum 

Taurat adalah menolong, memperbaiki, dan membangun 

kehidupan bangsa Israel. Sehingga dalam melihat 

permasalahan yang terjadi, hukum Taurat dipakai untuk 

menolong agar pihak pihak yang keliru bisa menyadari 

kekeliruannya. Yang salah, dirangkul agar kembali benar. 

Yang berdosa, dikasihi agar tidak semakin berdosa.  

 

Oleh sebab itu, Yesus sangat menyambut positif 

keberadaan hukum Taurat. Bahkan Ia berkata,“Karena itu 

siapa yang meniadakan salah satu dari perintah hukum 

Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya 

demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat 

yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga...” (ay. 19). Dan 

Ia juga berkata,“Jika hidup keagamaanmu tidak lebih besar 

dari pada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-

orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke 

dalam Kerajaan Sorga” (ay.20). 

 

Kesimpulan dari perkataan Yesus adalah: 

1. Yesus tidak menolak hukum Taurat.  

Tanpa hukum, bagaikan berjalan tanpa trotoar. Tak 

ada batasan-batasan yang jelas akan membuat 

seeorang yang seharusnya berjalan di area pejalan 

kaki, malah memasuki wilayah jalan raya. Hasilnya 

adalah kekacauan. Begitu pula sebaliknya, mobil yang 

berjalan cepat, malah memasuki wilayah pejalan kaki. 
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Oleh sebab itu hukum tetap diperlukan agar manusia 

menyadari keberadaan dirinya. Apakah masih berada 

dalam situasi yang benar, atau justru sudah berada di 

situasi yang jauh dari kebenaran.  Termasuk hukum 

Taurat. 

  

2. Yesus tidak membenci ahli-ahli Taurat dan orang-

orang Farisi. 

Kaum agamis merupakan kaum yang membaktikan 

dirinya dalam melestarikan hukum agama. Hukum 

agama dipakai agar situasi kehidupan menjadi lebih 

baik, termasuk hukum Taurat yang ada dalam 

pembicaraan kita. Dalam mejalankan tugasnya, kaum 

agamis tetap berjalan dalam hukum Taurat. Dengan 

demikian, tak ada yang keliru dengan keberadaan 

kaum agamis.  

 

3. Yesus mengembalikan hukum Taurat untuk 

menyatakan kasih. 

Namun pada prakteknya, tidak sedikit dari kaum 

agamis memperlakukan hukum Taurat sebatas pada 

peraturan agama. Memperlakukan hukum Taurat 

sebagai hukum yang menghakimi dan siap untuk 

menghukum. Hukum yang cukup untuk hukum itu 

sendiri, sehingga terjebak pada legalisme. Disinilah 

titik perbedaan cara pandang Yesus. Ia melihat hukum 

Taurat sebagai alat untuk menolong mereka yang 

keliru. Hukum Taurat sebagai alat untuk mengasihi 

dan merangkul. 
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RELEVANSI 

GKI mengenal tata gereja dan tata laksana sebagai salah 

satu piranti dalam bergereja. Tata laksana berisi banyak 

petunjuk teknis dalam beberapa hal. Perpindahan anggota 

(atestasi), baptis, pernikahan, pengangkatan Majelis 

Jemaat, peresmian pos – bakal jemaat – pendewasaan 

gereja, dll memiliki prosedur tersendiri dalam 

pelaksanannya. Ada persyaratan, ada prosedur, dan ada 

proses yang terkadang tidak sebentar.  

 

Prosedur pernikahan misalnya. Harus ada katekisasi 

pernikahan beberapa materi. Kemudian dilanjutkan 

dengan proses percakapan gerejawi. Setelah itu dilaporkan 

dalam persidangan Majelis Jemaat. Dilanjutkan lagi dengan 

pewartaan selama tiga hari minggu berturut-turut. Apabila 

terdapat surat keberatan yang sah, maka proses 

pernikahan mengalami penyesuaian. Ada juga persyaratan 

administratif yang harus dilengkapi. Dalam pemberkatan 

dan peneguhannya juga ada aturan aturan yang diikuti.  

 

Melihat alur yang tidak sederhana, mungkin saja terbuka 

pertanyaan, “Mengapa prosedurnya panjang sekali?”, atau 

“wah, ribet mengurusnya”, atau “wah mengurus 

pernikahan di GKI repot dan lama”. Pendapat demikian 

yang harus diklarifikasi dan mendapatkan penjelasan. 

Aturan aturan yang ada di GKI tujuannya bukan untuk 

mempersulit sesuatu. Justru sebaliknya, aturan yang ada 

dipakai untuk membantu agar pernikahan yang akan 

dilangsungkan dapat berlangsung dengan baik serta 

membantu dikemudian hari. Dengan demikian, peraturan 
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(hukum) dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI itu 

dipakai untuk membangun kebersamaan dan untuk 

membantu anggota jemaat dalam menjalankan 

persekutuan..  

 

Sebagai anggota jemaat GKI, kesempatan PA ini bisa 

dipakai untuk memperkenalkan (sosialisai) tata gereja dan 

tata laksana GKI. Dengan demikian, anggota jemaat bisa 

mengenal hal hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk 

mengurus hal tertentu. Selain memperkenalkan, PA kali ini 

juga memberikan pembinaan (edukasi) latar belakang 

aturan aturan di tata gereja dan tata laksana GKI. Adanya 

dasar-dasar pertimbangan dibalik aturan tersebut dan 

melihat aturan tersebut sebagai aturan yang membantu 

dan menolong perlu disampaikan dalam PA kali ini. 

 

PANDUAN PENDALAMAN ALKITAB  

(Catatan: Panduan ini dipersilakan diolah oleh fasilitator PA 

agar sesuai dengan pergumulan yang terjadi di tiap 

konteks). 

 

1. Fasilitator PA bisa membawa buku tata gereja GKI.  

Tujuannya adalah agar peserta PA mengerti bahwa 

GKI memiliki tata gereja yang salah satu unsurnya 

berisi mengenai aturan-aturan. Bisa juga memfotokopi 

bagian daftar isi (hal v-xviii). 

2. Fasilitator bisa memberikan contoh prosedur yang 

harus diikuti. 

Terkadang GKI terlihat sebagai gereja yang kaku dan 

terlalu banyak aturan. Seakan akan mempersulit 
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sesuatu. Misalnya aturan baptis, aturan pernikahan, 

perpindahan anggota (atestasi). 

3. Aturan ada untuk membantu. 

Masuk pada penjelasan teologis mengenai aturan dan 

kebebasan. Aturan dipakai untuk membatu, menolong 

untuk kebaikan. Namun sebaliknya, bukan berarti 

mengabaikan aturan dan tidak menghiraukannya. 

4. Meninjau contoh aturan di tata gereja GKI. 

Tujuannya agar peserta PA mampu melihat aturan di 

GKI adalah untuk membantu. Contohnya adalah aturan 

kepindahan anggota (atestasi) dari gereja lain. 

Mengapa  harus mengurus surat kepindahan dengan 

gereja yang lama? Hal ini dipakai agar gereja yang lama 

mengerti bahwa anggota jemaat yang bersangkutan 

sudah pindah dan sekaligus memberi mandat pada 

gereja yang baru untuk menggembalakan anggota 

jemaat yang pindah. Dengan demikian terjadi 

hubungan dan komunikasi yang baik antar gereja.  

 

 

Bacaan lebih lanjut: Bahan training of trainers Calon 

Penatua, Bab TATA GEREJA GKI. 
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Bahan PA Kedua 
 

 

 

Kepemimpinan Belas Kasih 
Lukas 7:11-17 

 

Tujuan:  

1. Setelah mengikuti pemahaman alkitab, peserta 

diharap memahami makna belas kasih serta dapat 

merefleksikan kaitan kepemimpinan dan belas kasih.  

2. Peserta membiasakan diri mewujudkan belas kasih 

 

 

FOKUS 

Anthony D’Souza, seorang tutor kepemimpinan dunia 

menyebut bahwa kepemimpinan Kristen tidak dapat 

dilepaskan dari gaya kepemimpinan Sang Guru utama, 

yaitu Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang memberi 

inspirasi dan tetap relevan dijadikan figur sang pemimpin 

lintas zaman. Sebagai pemimpin, Yesus meneladankan 

berbagai model kepemimpinan. Bila dilihat secara 

mendalam, dari semua model kepemimpinan itu kita 

menemukan akar penting dari kepemimpinan-Nya yaitu 

belas kasih (Compassion). Compassion, menurut Karen 

Armstrong, berarti menanggungkan [sesuatu] bersama 

orang lain; menempatkan diri kita dalam posisi orang lain, 

untuk merasakan penderitaannya seolah-olah itu adalah 

penderitaan kita sendiri, dan secara murah hati masuk ke 
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dalam sudut pandangnya. Dengan demikian, ditegaskan 

kembali, tindakan Yesus berkeliling membuat Ia melihat 

realitas di sekelilingnya secara jelas, didukung oleh 

perasaan empati pada akhirnya menghasilkan compassion. 

Inilah dorongan yang membuat Yesus berkarya tanpa 

pernah lelah dalam melakukan karya. D’Zousa menyebut 

bahwa dalam karya belas kasih-Nya, Yesus tidak mengobati 

seperti dokter yang dingin. Ia tidak memberi makan seperti 

tuan yang tidak berkepentingan. Ia tidak mengajar seperti 

seorang akademisi rasional yang berjarak. Ia melakukan 

semua dengan cinta dan kepedulian yang mendalam 

terhadap kondisi mereka yang membutuhkan.  

 

Kepemimpinan dalam belas kasih sebagaimana 

diteladankan Yesus perlu diejawantahkan umat dalam 

kehidupan sehari-hari. Belas kasih bukan tindakan 

demontratif sasaat melainkan lahir dari iman karena telah 

menerima belas kasih Allah. Dengan demikian, belas kasih 

merupakan refleksi yang hidup dari iman pada Tuhan 

Yesus Kristus, Sang pemimpin. Melalui Pemahaman Alkitab 

ini, peserta PA diharap memahami memahami makna belas 

kasih, dapat merefleksikan belas kasih dengan 

kepemimpinan serta membiasakan diri mewujudkan belas 

kasih dalam kehidupan sehari-hari. 

 

Metode PA 

PA ini menggunakan metode Shared Christian Praksis 

(SCP). Secara ringkas SCP bertujuan mengajak peserta: 

[1] percaya kepada Yesus, [2] bertumbuh secara bebas 
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dalam iman, [3] aktif, dan [4] mampu mendialogkan 

Alkitab dan pengalaman.   

 

Sebisa mungkin peserta PA membagi diri dalam 

kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4-5 orang.  

 

PA diawali dengan prolog dalam pleno (bersama) oleh 

pemimpin. Prolog dapat diambil dari fokus dalam bahan 

ini.  Setelah itu peserta berdialog dalam kelompok. 

Dalam waktu 45 menit peserta dipersilahkan berdialog 

sesuai langkah-langkah seperti dalam bahan ini. Setelah 

itu peserta diminta kembali ke pleno untuk membagikan 

pengalaman masing-masing kelompok serta pokok-

pokok yang didapatkan oleh peserta dalam PA. 

 

1. Menceritakan Pengalaman 

a. Ketika terjadi peristiwa seperti bencana alam, 

kecelakaan, apa yang dilakukan banyak orang? 

Menonton atau menolong?  

b. Menurut Anda, apa kaitan antara tindakan 

memberi pertolongan dengan kepemimpinan? 

 

2. Mengolah Pengalaman 

a. Menurut Anda, apa yang melatarbelakangi 

seseorang memberi pertolongan dan berbelas 

kasih? 

b. Sebagai orang Kristen, apa yang Anda hayati 

tentang belas kasih dan keteladanan Tuhan Yesus? 
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3. Mendengarkan Firman 

a. Membaca Lukas 7:11-17 

b. Menghayati Firman 

 

 

Di dalam Injil kata “belas kasih” digunakan sebanyak 12 

kali. Hal itu terkait dengan penggambaran tindakan Yesus 

terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Hati-

Nya tergerak oleh belas kasihan ketika dan belas kasihan 

itu mewujud dalam tindakan seperti: menyembuhkan yang 

sakit, memberi makan bagi ribuan orang, menyembuhkan 

orang buta hingga melihat, mentahirkan yang kusta, 

mengajar orang-orang yang tampak seperti domba yang 

hilang dan kehilangan arah, membangkitkan anak muda di 

Nain. 

 

Injil Lukas 7:11-17 mengisahkan pembangkitan anak muda 

di kota Nain. Kisah ini berada setelah penyembuhan hamba 

seorang komandan pasukan. Setelah penyembuhan hamba 

seorang komandan pasukan, Yesus dan murid-murid-Nya 

pergi ke suatu kota bermana Nain. Kota Nain mengingatkan 

kita pada Elisa yang membangkitkan seorang anak laki-laki 

(2 Raja-Raja 4:18-37). Ketika Yesus dekat pintu gerbang 

kota, ada orang mati diusung ke luar, anak itu laki-laki, anak 

tunggal dari ibunya yang janda. Mari kita bayangkan 

perasaan janda itu. Kematian anak laki-laki adalah musibah 

besar baginya dan amat memilukan batin. Dengan 

kematian anak laki-lakinya, itu kehilangan pengharapan 

hidup. Tradisi waktu itu menganggap seorang perempuan 

tidak memiliki kedudukan di strata masyarakat. Jika 
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suaminya sudah meninggal dan anaknya laki-laki 

meninggal pula, maka dalam masyarakat harga dirinya 

tidak diakui lagi. Yesus memahami benar perasaan janda 

itu. Maka dari itu disebutkan bahwa hati-Nya tergerak oleh 

belas kasihan (ay. 13). Gerakan batin itu membuat Yesus 

bertindak. Kepada janda itu, Yesus berkata,”Jangan 

menangis!” sambil menghampiri usungan dan 

menyentuhnya. Kepada anak muda yang mati itu Yesus 

berkata,”Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, 

bangkitlah!” (ay. 14).  Belas kasih Yesus bukan hanya dalam 

bentuk kata-kata penghiburan, melainkan kehadiran yang 

mengubah. Ia mengubah semua keputus asaan, hilangnya 

pengharapan melalui pembangkitan anak dari janda itu.  

 

Karya Yesus membangkitkan anak laki-laki yang mati itu 

mengandung pesan simbolik. Dengan kuasa-kasih-Nya, 

Yesus tidak hanya mampu menyembuhkan yang sakit, 

namun juga berkuasa membangkitkan orang mati. Dia lebih 

berkuasa daripada kematian. Kuasa itu tidak hanya bagi 

diri-Nya sendiri, namun dibagikan bagi semua orang. Ia 

melakukan tindakan belas kasih bukan karena permintaan 

baik dari janda maupun dari orang-orang lain. 

Penyebutan,”tergeraklah hati-Nya oleh belas kasihan” 

menunjukkan bahwa Dia bukanlah Allah yang abai 

terhadap penderitaan, kesusahan dan pemenuhan 

kebutuhan manusia. Yesus menunjukkan belas kasih 

dengan cara peduli dan mengulurkan tangan untuk 

menjawab jeritan mereka yang berada dalam tekanan 

penderitaan.  
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Tindakan belas kasih Yesus menunjukkan bahwa Ia adalah 

pemimpin pada kehidupan. Efek dari tindakan-Nya adalah 

pemuliaan nama Tuhan oleh banyak orang. Mereka 

merasakan lawatan Allah dan menyebut Yesus sebagai nabi 

besar. Kabar tentang Yesus-pun menyebar ke seluruh 

Yudea dan daerah sekitarnya.   

 

Memperhatikan karya Yesus, tampak bahwa belas kasih-

Nya mewujud dalam tindakan. Belas kasih-Nya menjadi 

model bagi setiap pribadi yang mengikut Dia. Sebagai 

pengikut Yesus, kita diajar untuk membiasakan diri peka 

terhadap setiap peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa 

yang membutuhkan uluran tangan. Kita menyediakan diri 

untuk memberikan bantuan, perhatian, dukungan bagi 

sesama tanpa diminta terlebih dahulu. Dengan demikian, 

kita meniru Dia, Yesus Kristus, Sang Pemimpin kehidupan.   

 

4. Memaknai Pengalaman Secara Baru 

a. Bila dikaitkan dengan kepemimpinan, menurut 

Anda apa dampak kepemimpinan yang lahir dari 

belas kasih?  

b. Kepemimpinan penuh belas kasih merupakan 

kepemimpinan yang empatik, menumbuhkan 

pengharapan bagi semua. Apa refleksi Anda terkait 

dengan kepemimpinan belas kasih? 

 

5. Membaharui Hidup 

a. Ajak peserta menyanyikan nyanyian “Bri’kan ‘Ku 

Hati-Mu” (terlampir). 
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b. Setelah menyanyikan lagu ini, mintalah peserta 

berdoa bagi kepemimpinan di dalam keluarga, 

jemaat, masyarakat agar mewujud dalam 

kepemimpinan yang lahir dari belas kasih. Akhiri 

doa dengan doa Bapa kami bersama-sama.  

 

  

Lampiran Nyanyian 

 

Bri’kan ‘Ku Hati-Mu 

 

B'rikanku hati seperti hati-Mu 

Yang penuh dengan belas kasihan 

 

B'rikanku mata seperti mata-Mu 

Memandang tuaian di sekelilingku 

 

B'rikanku tangan-Mu tuk melakukan tugasku 

B'rikanku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu 

 

Reff 

B'rikanku, b'rikanku 

B'rikanku hati-Mu 

 

ending 

 

B'rikanku hati-Mu 
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