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          Khotbah merupakan salah satu sarana yang  sangat strategis untuk  

memberitakan firman Tuhan  pada warga jemaat dan orang-orang yang lain. 

Oleh sebab,  khotbah  pada umumnya disampaikan kepada orang-orang 

yang jumlahnya cukup banyak, banyak, bahkan sangat banyak.  Sebab itu, 

khotbah sangat penting  dalam layanan gereja. Sehingga, ia semestinya 

dilakukan dengan sebaik mungkin, agar ia mencapai hasil yang optimal, 

tidak hanya nyaman didengar, tetapi mampu membawa perubahan yang 

baik dalam hidup pendengarnya. 

          Tetapi, khotbah  yang disampaikan dalam ibadah-ibadah di GKE  

sebagian merespon  kurang puas atau kecewa dengan khotbah yang 

didengarnya.   Bersyukur, ada yang mencari jalan keluar dengan memberi 

masukan konstruktif kepada MS GKE, dengan harapan agar khotbah di 

GKE membumi, menyentuh kehidupan kongkret warga jemaat.  

          Mereka yang konstruktif itu adalah PBSUP2-GKE  (=Kelompok 

Penyusun Bahan Sumbangan Pemikiran untuk Peningkatan/Pengembangan 

GKE),  mengadakan penelitian praktis tentang khotbah pendeta  GKE  di 

empat Resort di Kota Palangka Raya, dalam tahun 2009.  Hanya 38.4%  

yang merasakan kebutuhan rohaninya terpenuhi melalui khotbah,  lalu 

hanya 45.6% yang menganggap gaya berkhotbah diaanggap baik. Dalam 

deskripsi  lampiran penelitian, beberapa mengatakan khotbah kurang 

menarik, membosankan,  teks books, terlalu banyak sejarah dan unsur  

Alkitab, lalu kurang aspek aplikasinya, serta kurang relevansinya. 

          Hasil penelitian itu,  telah dimunculkan dan dimasukan oleh Pdt. Drs. 

Prapatriotis H.Oedoy,MTh,  dalam pengantar sidang Sinode Umum GKE 

ke XXI,  5-9 Juli 2010  di Pontianak.   Katanya, ”Khotbah-khotbah yang 

disampaikan terkesan tidak dipersiapkan dengan baik, dan sangat lemah 

dalam aplikasi dan relevansi. Akibatnya warga jemaat merasakan ibadah 

tidak memberikan motivasi apa-apa bagi kehidupan riil, sehari-hari. Dalam 
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pelaksanaan tugas  lima tahun ke depan hal ini harus lebih ditangani secara 

serius.” 

          Merespon hal tersebut secara positif, maka Jurnal Edisi sekarang,   

mengangkat topik ini,   untuk kita dalami, dengan tema, “Khotbah masa 

kini yang menjawab kebutuhan jemaat.” Ada 2 tulisan membahas buku 

tentang khotbah; bahasa khotbah;  belajar menyampaikan dan  mendengar 

khotbah; strategy komunikasi khotbah yang menarik dan mengubah 

kehidupan; khotbah narasi dan contohnya.  Harapan  redaksi, tulisan edisi 

ini dapat menyegarkan dan memberi inspirasi bagi kita dalam layanan 

khotbah yang menjawab kebutuhan jemaat.  Jurnal  edisi yang akan datang , 

kita akan mendalami tema, ”Seimbang Intelektual dan Spiritualitas.”  

Selanjutnya, Jurnal  edisi 06 mendalami, “Antara Layanan Profesional dan 

Panggilan? “Kami mengharapkan untuk 2 nomer  tersebut ada tulisan-

tulisan  dari rekan-rekan pendeta  di jemaat.  Bagi yang tertarik  tulisan   

Metode Khotbah Kontekstual  dari Dr.Biddy Tailor, beliau akan sangat 

senang bila ada yang berdiskusi dengan dia.  Ini  emailnya: 

biddy1@gmx.com.     

Semoga Jurnal edisi 04 ini berdayaguna bagi layanan khotbah kita. 

Selamat membaca, semoga menemukan penyegaran dan pencerahan.  

 

Salam. 

Redaksi 

 

mailto:biddy1@gmx.com
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BAHASA KHOTBAH 

(Kurman Ngatang)
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ABSTRAK 
Pengkhotbah sesunguhnya adalah seorang motivator, inspirator, 

pembina dan pengajar. Sebagai seorang motivator, inspirator maupun 

pengajar pengkhotbah aalah seorang orator yang selalu berhadapan dan 

berkomunikasi dengan pendengarnya. Oleh karena itu, sejauh mana tingkat 

kemampuan pendengar menyerap inti khotbahnya sangat ditentukan oleh 

gaya bahasa pengkhotbah dalam menyampaikan khotbah. Ini salah 

satunya. Itu berarti masih ada faktor penentu keberhasilan lain dalam 

berkhotbah. Namun bukan tempatnya untuk diketengahkan dalam tulisan 

ini. 

Key word:bahasa, khotbah, pengkhotbah, psikologis, pendengar. 

 

 

  
I. PENDAHULUAN 

 
Hubungan sosial yang harmonis akan tercipta melalui 

penggabungan bahasa yang santun, tidak menyinggung, bahasa 

yang mencerminkan cermat logika dan keruntutan berpikir. 

Pilihan kata yang tepat diperlukan, karena kata-kata memiliki 

kekuatan untuk menciptakan kesan, deskripsi dan harapan. Kita 

bisa membandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Rasul 

                                                 
1
 Pdt.Kurman Ngatang, STh, mantan Wakil Ketua Umum MS GKE.  
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Paulus : “……..tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, 

dimana perlu, supaya mereka yang mendengarnya, beroleh kasih karunia” 

(Efesus 4:29) .  

            

II. BAHASA KHOTBAH 

Kata-kata dapat membangun hubungan psikologis yang 

mempengaruhi jalan pikiran kita. Pikiran akan mengarahkan tindakan. 

Kata-kata dapat membangkitkan pikiran dan perasaan. Kata-kata dapat 

mematikan semangat, mempengaruhi rasa percaya diri, menghilangkan 

harapan dan menciutkan nyali. Sebaliknya kata-kata dapat membangkitkan 

motivasi, harapan, menciptakan misi dan mempengaruhi jalan pikiran 

seseorang menuju hasil yang diinginkan. Karena itu,  kita perlu hati-hati 

dalam berkhotbah yaitu dengan memilih dan menggunakan kata-kata 

positif, untuk membentuk kalimat positif.  

           Dengan kata lain, kita perlu menghindari kata-kata yang dapat 

diartikan sebagai menghakimi dan tidak menghargai pendengar. Gunakan 

bahasa atau kalimat yang artinya tidak menimbulkan salah tafsir, tafsiran 

ganda dan tidak enak dirasakan. Hindari menggunakan kalimat atau 

pernyataan yang menuduh atau menyalahkan, menegur seperti seorang 

atasan, memaksa dan meremehkan. Ketika kita berkhotbah kita berhadapan 

dengan manusia bukan berhadapan dengan teknologi. Manusia punya 

perasaan sedangkan teknologi tidak mempunyai perasaan. 

           Kalau kita membuat pernyatan yang ‘memaksa’ pasti akan ada 

perlawanan. Manusia baru mengubah pandangan hidup, tingkah laku dalam 

beragama melalui pengalaman hidup bukan melalui induktrinasi, 

perdebatan atau perbantahan. Cara pendekatan yang  paling manjur 

terhadap manusia adalah melalui  perasaan, bukan  melalui kecerdasan 

nalar. 

          Khotbah berbeda dengan presentasi makalah atau ceramah. Khotbah 

menggunakan bahasa perhubungan, sedangkan makalah menggunakan 

bahasa ilmu pengetahuan. Bahasa ilmu pengetahuan menyampaikan 

informasi. Kata-katanya menyampaikan secara tepat apa yang ia nyatakan. 

Bahasa informasi diarahkan dalam diri kita. Jika seorang guru menunjukan 
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setangkai bunga kepada muridnya, ia sebenarnya sedang bertanya : 

“Apakah ini?” 

            Bahasa perhubungan menyampaikan sesuatu yang lain. Ketika 

Alkitab berkata : “Tuhan adalah gembalaku” (Mazmur 23:!), tidak 

menyatakan suatu situasi, tetapi suatu bentuk hubungan. Perbedaan antara 

kedua bahasa ini penting untuk diperhatikan bila kita berkhotbah. Firman 

Allah selalu disampaikan dalam bahasa perhubungan dan bukannya 

menyampaikan informasi. Firman Allah dalam Alkitab mengajarkan kita 

tentang banyak hal tetapi diatas semuanya itu, ia membawa kita memasuki 

hubungan pribadi dengan Allah. Khotbah berisi gambaran atau ungkapan 

yang seringkali tidak dapat dimengerti dalam arti ilmu pengetahuan sebagai 

informasi, tetapi harus dipahami seperti ia sedang dikatakan kepada kita. 

Khotbah berisi ungkapan atau pernyataan yang merupakan usaha menjawab 

pergumulan pendengar.  

         Kemampuan berkhotbah demikian tidak hanya didasarkan pada 

pengetahuan teologi, tetapi karena hubungan dan pengenalan dengan 

pendengar. Pengkhotbah yang mengenal pendengar (jemaat) akan mampu 

berkhotbah menggunakan bahasa pendengar atau bahasa yang dimengerti 

oleh mereka. 

 

 

****** 
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BELAJAR MENYAMPAIKAN  

DAN MENDENGARKAN KHOTBAH 
Oleh: John Asihua

1
 

 

 

 

ABSTRAK 

Long life education artinya belajar seumur hidup. Ungkapan ini 

berlaku juga dalam ilmu khotbah atau homiletika. Seorang pengkhotbah 

yang tidak mau belajar sesunguhnya adalah pewaris kegagalam dalam 

berkhotbah. Tidak ada cara lain selain belajar sebelum ahli khotbah. Ia 

bukan saja belajar untuk menyampaikan khotbah, melainkan juga belajar 

untuk mendengarkan. Mendengarkan tidak sama dengan mendengar. 

Mendengarkan berarti orang yang mau melibatkan seluruh pancaindranya 

untuk mendengarkan audien atau pendengar. Apakah respon atas 

khotbahnya maupun mendengarkan pergumulan pendengar atau jemaat. 

Key word: Belajar, mendengarkan, khotbah, pendengar, komunikasi, 

firman, intonasi, motivasi, efektip. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Jika gereja atau jemaat tidak menjalankan fungsi 

penggembalaan, perkunjungan, diakonia, konseling, kateketis 

dan pelayanan kategorial secara baik, maka khotbah, suka atau 

tidak suka, menjadi benteng terakhir dari pelayanan. Takkala ini 

                                                 
1
Penulis adalah Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode GKE. Pernah 

menjadi dosen khotbah di STT GKE Banjarmasin dan STT Eklesia Pontianak, 

fasilitator pembinaan penatua dan diakon dalam “Praktik Menyusun Khotbah 

Sederhana” dengan metode three points of sermon. Tulisan ini bersifat pelengkap 

dari referensi berkhotbah yang sudah kita miliki. 
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terjadi, khotbah adalah satu-satunya tolak ukur keberhasilan pelayanan 

gereja atau jemaat. Pengkhotbah menjadi titik krusial dalam gereja. Bila 

khotbahnya dianggap baik maka selamatlah dia; sebaliknya jika 

khotbahnya, jelek maka celakalah dia. Banyak pengkhotbah yang dipuja 

dan tidak kalah banyak pula yang tidak disenangi.  

 

 

II. MENDENGARKAN DAN MENYAMPAIKAN KHOTBAH 

Ada dua komponen terbesar dalam berkhotbah: pendengar dan 

pengkhotbah. Pendengar adalah jemaat atau siapapun juga yang 

mendengarkan suatu khotbah. Pengkhotbah adalah seorang yang 

melaksanakan tugas mengkomunikasikan firman Tuhan kepada pendengar 

khotbahnya. Firman Tuhan yang dikomunikasikan tentunya adalah sebuah 

hasil penafsiran yang aplikatif terhadap situasi kontektual dari hidup para 

pendengarnya. Peran keduanya sangat penting dalam tercapainya tujuan 

dari khotbah itu sendiri.  

 

 

III.  PENDENGAR KHOTBAH 

Pendengar khotbah adalah umat Tuhan yang juga perlu untuk belajar 

memposisikan diri dalam mendengarkan firman Allah (khotbah). Di bawah 

ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan oleh para pendengar khotbah. 

Pertama, pendengar khotbah mesti bertanggung jawab atas diri 

pribadinya dalam mempersiapkan batinnya dan membangun keinginannya 

untuk sungguh-sungguh mau mendengarkan khotbah sampai tuntas tanpa 

syarat. Tidak hanya pengkhotbah yang perlu persiapan. Pendengar 

khotbahpun butuh persiapan. Ia harus menyediakan waktu sebelum datang 

ke dalam ibadah. Ia perlu untuk menenangkan hatinya dan membuat 

komitmen menyediakan diri mencari kehendak Allah dalam ibadah yang 

akan diikutinya, termasuk melalui khotbah. Pendengar khotbah atau 

pengunjung ibadah tidak boleh berspekulasi bahwa tanpa persiapan ia akan 

mengalami pencerahan. Ia tidak boleh menyalahkan Allah atau 

pengkhotbah, bila tidak memiliki gairah atau kerinduan untuk 
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mendengarkan firman. Kerinduan akan firman mesti dibangun mulai dari 

dalam diri sendiri; Faktor dari luar bukanlah yang primer tapi sekunder.  

Kedua, pendengar khotbah mesti bertanggung jawab menjaga 

suasana dirinya dan konsentrasinya saat mendengarkan khotbah. Terlepas 

atas rasa suka atau tidak suka terhadap pengkhotbah atau isi khotbahnya, 

adalah sebuah keharusan bagi setiap pendengar khotbah mendengarkan 

khotbah dengan konsentrasi penuh sampai tuntas. Terkadang ada kondisi 

lain mempengaruhi konsentrasi mendengarkan khotbah, tapi tetaplah selalu 

konsentrasi. Tanpa konsentrasi maka pendengar khotbah tidak akan pernah 

mendapatkan pesan khotbah secara utuh. Bila pesan khotbah diterima tanpa 

keutuhan maka bisa menimbulkan salah persepsi atau menyesatkan.  

Ketiga, pendengar khotbah bertanggung jawab berupaya memahami 

isi khotbah dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Khotbah, 

bagaimanapun juga, memerlukan pengertian dan pemahaman. Tanpa kedua 

hal ini akanlah sulit memahami isi khotbah, apalagi untuk memperoleh 

pencerahan.  

Keempat, pendengar khotbah semestinya tidak menghakimi si 

pengkhotbah atau isi khotbahnya saat khotbah sedang berlangsung. 

Hendaknya setiap penilaian atau judgment diberikan setelah pendengar 

khotbah menerima pesan khotbah secara utuh pada saat khotbah telah 

berakhir. Judgment yang diberikan saat khotbah berlangsung dapat 

dipastikan akan mengganggu dia berkonsentrasi memahami sisa khotbah 

selanjutnya.  

Kelima, pendengar khotbah harus membiasakan diri mengambil 

waktu merenungkan khotbah yang dia dengarkan dan membuat keputusan 

untuk melakukannya. Waktu yang baik untuk ini adalah dalam perenungan 

pribadi di rumah, karena waktu perenungan di gereja mungkin tidak 

mencukupi. Terlepas dari baik atau buruknya suatu khotbah, karena 

khotbah tidak mungkin dapat memuaskan setiap pendengar, dia mesti 

membuat keputusan-keputusan iman untuk menuruti firman yang telah 

diberitakan. Mendengar khotbah saja tidak cukup bagi seorang Kristen yang 

baik.  

Keenam, jemaat dan organisasi gereja bertanggung jawab 

membangun khotbah yang konstruktif dengan memberikan evaluasi secara 

regular, minimal sekali setahun, kepada para pengkhotbahnya. Saran, 
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pendapat dan masukan ide dari jemaat mesti selalu diberikan kepada setiap 

penghotbah agar mereka dapat membangun jemaatnya dengan baik melalui 

khotbahnya. Jangan enggan, walaupun mengevaluasi pendeta, karena ini 

demi kebaikan bersama. Pendeta atau pengkhotbah harus mau memberi diri 

dievaluasi dan bersedia mengubah caranya berkhotbah jika memang 

diperlukan. 

 

IV.PENGKHOTBAH 

Pengkhotbah adalah orang yang bertugas memberitakan atau 

mengkomunikasikan firman Tuhan dalam sebuah ibadah, khususnya ibadah 

di gereja. Pengkhotbah bisa saja seorang pendeta, vikaris, penginjil, 

penatua, diakon atau orang yang diminta untuk berkhotbah. Dalam 

kesempatan ini, saya tidak menuliskan tentang bagaimana membuat 

khotbah yang baik dan menarik, melainkan hanya berkonsentrasi pada cara 

mengkomunikasikannya kepada para pendengar khotbah. Beberapa hal 

yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: 

Pertama, komunikasikanlah firman Tuhan dalam bahasa yang mudah 

dimengerti oleh semua pendengar khotbah. Suatu khotbah harus 

komunikatif, disampaikan secara lugas dan dimengerti oleh pendengar 

sebagaimana maksud si pengkhotbah. Lihatlah mereka yang hadir. Mereka 

berlatar pendidikan yang berbeda, bahkan mungkin ada yang tidak 

berpendidikan. Mereka bukan hanya orang dewasa, bahkan juga hadir anak-

anak dan remaja. Bukan hanya kelompok lelaki, namun banyak perempuan 

juga. Bahasa yang dipergunakan pengkhotbah harus bisa dicerna dan 

dimengerti oleh semua mereka ini. Pemakaian istilah mesti disertai 

penjelasan yang memadai dan dapat dipahami pula.  

Kedua, komunikasikanlah firman dengan “bahasa tubuh” yang 

komunikatif pula. Pengkhotbah harus mengarahkan pandangannya kepada 

para pendengarnya. Ia tidak boleh terlalu asyik dengan dirinya sendiri atau 

membaca teks khotbahnya atau hanya memandang ke awang-awang. Mimik 

muka dan gerakan tangannya harus bersesuaian dengan kata-kata yang 

keluar dari mulutnya. Itulah kata-kata yang dijiwai dalam “bahasa 

tubuhnya”.  

 Ketiga, komunikasikanlah firman dengan suara yang jelas dan penuh 

wibawa. Pengkhotbah adalah proklamator kehendak Allah bagi umat-Nya. 
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Janggal bila seorang pengkhotbah berkhotbah dengan suara yang tidak 

jelas, apalagi seperti orang yang tidak berwibawa. Ia datang sebagai 

jurubicara Allah, oleh sebab itu suaranya pun harus menunjukkan 

wibawanya.  

Keempat, komunikasikan firman dengan lagu suara (intonasi) yang 

dinamis, tidak konstan. Pengkhotbah harus tahu kapan suaranya lembut atau 

keras atau tegas. Ia mesti menghindari nada suara datar (konstan) atau 

melengking saja dari awal sampai akhir khotbah.  

Kelima, komunikasikan firman secara sistematis, yakni point demi 

point, sehingga mudah diikuti dan diingat pendengar. Konsep berpikir 

manusia sistematis tahap demi tahap serta cara mengingatnya sangat 

terbatas dan lebih ideal dalam bentuk poin yang pendek. Cara ini akan 

sangat membantu pendengar dibanding khotbah tanpa point (sistematika) 

yang mengharuskan pendengar sendiri membuat point-pointnya. Buatlah 

tema atas sebuah khotbah dan rincikan tema-tema itu dalam poin-poin yang 

kemudian dijelaskan secara singkat.  

Keenam, komunikasikan firman dalam efektivitas kemampuan 

pendengar mampu berkonsentrasi mengikutinya. Jika pendengar khotbah 

mulai dari anak-anak sampai orang dewasa maka variasi kemampuan 

konsentrasi mereka mendengar firman secara baik ialah antara 5 – 20 menit 

saja. Berkhotbah tidak perlu harus berlama-lama karena khotbah itu 

hanyalah salah satu cara pembelajaran dalam gereja; masih banyak cara 

pengajaran lainnya yang harus didayagunakan. Biasanya, jika cara 

pembelajaran lain tidak berjalan, pengkhotbah sering memaksakan dirinya 

untuk membelajarkan pendengarnya dengan banyak ajaran. Karena saat 

khotbah dianggapnya sebagai kesempatan baik bertemu dan mengajar 

jemaat. Hal ini mesti dihindari.  

Ketujuh, komunikasikanlah firman dengan metode komunikasi yang 

interaktif dan komunikatif. Ada banyak metode dalam berkomunikasi 

kepada pendengar khotbah, semuanya bisa dimanfaatkan agar khotbah tidak 

terasa monoton dan dapat diikuti sepenuhnya. Pengkhotbah boleh bertanya 

dan pendengar boleh memberi jawab. Pengkhotbah boleh bernarasi, 

berpuisi, memperagakan contoh atau meminta jemaat melakoni adegan 

tertentu. Semua metode tujuannya menolong pendengar agar lebih 

mengerti.  
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Kedelapan, komunikasikanlah firman sehingga memotivasi, 

menegur, menghibur, mengoreksi dan memperbaharui hidup pendengarnya. 

Khotbah bukan sekedar menjelaskan melainkan juga aplikatif, artinya dapat 

diaplikasikan untuk hidup pendengarnya. Khotbah akan menjadi percuma 

bila tidak aplikatif.  

Kesembilan, berlatih dan berlatihlah terus mengkomunikasikan 

firman Tuhan adalah kunci utama keberhasilan komunikasi dengan para 

pendengar. Kedelapan point di atas memerlukan latihan yang serius dan 

keterbukaan untuk dievaluasi dan dikoreksi oleh berbagai pihak.  

 

 

V. PENUTUP 

Khotbah yang baik tetaplah bukan ukuran tunggal keberhasilan 

pelayanan. Hendaklah jenis pelayanan lainnya dalam gereja/jemaat juga 

diperhatikan secara serius. Gereja dan jemaat tidak bisa dibangun hanya 

atas dasar khotbah belaka.  

Selain hal-hal di atas, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi 

suatu khotbah. Misalnya, persiapan pembuatan khotbah, kemampuan 

menafsir, pengetahuan seputar dunia Alkitab, dunia masakini dan konteks 

lokal. Termasuk juga masalah pemanfaatan dan kualitas pengeras suara di 

gereja, kenyamanan dalam gereja, suasana kebersamaan dalam persekutuan. 

Semoga ini semua kita perhatikan dengan baik.  

 

****** 

 



7 Langkah   menyusun khotbah yang mengubah kehidupan 

 

Pambelum: Jurnal Teologi,  Vol.2 No.02 November 2010 20 

Book Review  

7 LANGKAH MENYUSUN KHOTBAH 

YANG MENGUBAH KEHIDUPAN 

Reviewer: Kinurung Maleh Maden
1
 

 

                      

 

Judul buku : 7 Langkah Menyusun Khotbah yang Mengubah 

Kehidupan, Khotbah Ekspositori 

Penulis  :  Benny Solihin 

Tahun  :  2009 

Halaman  :  347 halaman 

Penerbit  :  Literatur SAAT, Malang.  

                                                 
1
 Pdt.Kinurung M Maden, M.Th,.M.A., Ketua STT GKE, Dosen Misiologi. 



7 Langkah   menyusun khotbah yang mengubah kehidupan 

 

Pambelum: Jurnal Teologi,  Vol.2 No.02 November 2010 21 

I. PENDAHULUAN 

Benny Solihin adalah dosen homiletika dan Hermeneutik di 

SAAT (Seminari Alkitab Asia Tenggara). Benny lulus fakultas 

ekonomi di UI, kemudian terpanggil studi di SAAT dan 

menyelesaikan S.Th pada tahun 1992. Melanjutkan studi di 

USA untuk gelar, M.Th, D. Min dan pendidikan khusus di 

Conwell Theological Seminary untuk Homiletika. Benny 

Solihin adalah seorang dosen homiletika yang sangat baik dan sistematis 

serta seorang pengkhotbah yang menonjol di Indonesia. Buku ini 

diterbitkan oleh Literatur SAAT di Malang tahun 2009. Merupakan salah 

satu literatur terbaru untuk Homiletika di Indonesia.   

 

II. KEUNIKAN BUKU INI 

Dipilihnya buku ini untuk direview adalah (1) latar belakang masalah 

yang dipresentasikan penulis juga menjadi pergumulan khotbah di 

lingkungan GKE dan banyak gereja di Indonesia, (2) memiliki fungsi dan 

infromasi positif untuk mendukung para pengkhotbah menyusun dan 

menyampaikan khotbah dengan sangat baik. (2) Pendekatan ekspositori 

yang selama ini diterapkan oleh pelayan GKE, dengan penekanan khusus 

oleh penulis pada kuasa Roh Kudus. Buku ini adalah jawaban yang tepat 

bagi pergumulan pengkhotbah selama ini.   

Buku ini terbagi atas 4 bagian utama. Bagian pendahuluan 

mendiskusikan tentang persoalan-persoalan khotbah masa kini dan tujuan 

utama khotbah yaitu mengubah kehidupan pendengar. Bagian kedua 

menjelaskan pengertian dan dinamika khotbah ekspositori. Bagian ketiga 

merupakan yang paling panjang dan komprehensif menjelaskan tentang 

tujuh langkah menyusun khotbah ekspositori. Bagian terakhir memberikan 

contoh-contoh khotbah ekspositori sehingga pembaca benar-benar mengerti 

dan mampu mengaplikasi model khotbah ekspositori. Kendatipun 

pembagian buku ini sederhana, namun komprehensif dan sistematis.  

Buku ini cocok baik bagi akademisi maupun fungsionaris gereja 

seperti penatua, diakon dan guru agama yang mau belajar atau memiliki 

panggilan untuk berkhotbah. Tidak salah, kalau buku ini direkomendasikan 

sebagai salah satu buku wajib mata kuliah homiletika. Pada konteks ini, 

saya mendukung komentar Robert Setio (Dosen STT Duta Wacana dan 



7 Langkah   menyusun khotbah yang mengubah kehidupan 

 

Pambelum: Jurnal Teologi,  Vol.2 No.02 November 2010 22 

Ketua Umum Persetia): “Buku ini sangat kaya dengan informasi mengenai 

berkhotbah. Bahasanya pun lancar dan mudah dimengerti. Langkah-langkah 

yang diajarkan cukup praktis tanpa meninggalkan pertanggungjawaban 

akademis. Cocok untuk para praktisi maupun akademisi.”   

Bagi Benny Solihin, pada khotbah ekspositori, semua unsur atau 

bagian khotbah sama pentingnya. Pendahuluan, konteks teks, amanat teks, 

ilustrasi, applikasi dan penutup (klimaks khotbah) disampaikan dengan 

uraian yang sangat baik disertai contoh-contoh yang relevan pada setiap 

bagian. Bahasa (kata) yang dipilih mampu menggambarkan dengan jelas 

dan baik bahwa semua bagian khotbah memiliki kekuatan masing-masing 

untuk menyuarakan pesan teks yang sebenarnya, membangunkan iman 

jemaat dan mengubah kehidupan sosial jemaat.   

Bagi kalangan gereje-gereja arus utama seperti GKE, khotbah 

ekspositori adalah Alkitabiah. Khotbah ekspositori mampu 

dipertanggungjawabkan secara akadamis melalui keutuhan teks, tafsir, 

struktur dan aplikasi. Khotbah ekspositori juga mampu menjembatani 

budaya Alkitab dengan budaya pendengar masa kini. Khotbah ekspositori 

mendorong para pengkhotbah untuk lebih berdisplin, sistematis dan kreatif 

dalam pemilihan teks dan penyusunan khotbah. Khotbah ekspositori 

menumbuhkan tanggung jawab, integritas, dan keutuhan pengkhotbah. 

Khotbah ekspositori membuat para pengkhotbah percaya diri, berwibawa 

dan hidup ketika menyampaikan khotbah. Anggota jemaat yang mendengar 

khotbah ekspositori juga mendapat makanan rohani yang seimbang dan 

sehat serta memupuk kecintaan dan kekaguman pada Alkitab secara utuh. 

Buku ini menyakinkan para pengkhotbah bahwa khotbah ekspositorinya 

semakin mantap atas pertolongan Roh Kudus dan demi kemuliaan nama 

Tuhan.   

Kritik bagi buku ini bisa muncul dari gereja-gereja kalangan arus 

sampingan seperti Pentakosta dan Kharismatik. Khobtah ekspositori terlalu 

akademis, menyita banyak waktu untuk penafsiran, perenungan akademis, 

dominasi eksegese dan terlalu terikat pada keutuhan teks dan struktur. Bagi 

kalangan arus sampingan, atau juga sebagian pendeta GKE, khotbah 

topikal, tekstual, ilustratif dan karakter menjadi pilihan yang lebih baik, 

lebih kreatif, dinamis dan disukai oleh pendengar. Harus diakui dengan 

beberapa pertimbangan praktis misalnya terbatas waktu atau rendahnya 

pendidikan jemaat, pilihan kepada khotbah ekspositori menjadi 
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dilema.Pemahaman ini sekaligus menjadi kritik bagi buku ini, sekalipun 

Benny Solihin (termasuk saya) sangat yakin bahwa Khotbah Ekspositori 

adalah yang terbaik.   

Berikutnya ini adalah beberapa resume yang akan menolong kita 

lebih baik lagi dalam mempersiapkan dan menyampaikan khotbah. Resume 

ini bisa diasumsikan bukan bagian integral dari review buku ini.  

 

 

III. RESUME 

Pada bagian kata pengantar penulis menyatakan demikian: 

“Pengkhotbah yang sepenuhnya mengandalkan kuasa Roh Kudus dan 

firman Tuhan memandang khotbah sebagai suatu pelayanan Allah yang 

serius. Ia akan menyelidiki firman Tuhan dengan rajin, menundukkan 

dirinya pada amanat teks, bertumbuh secara aktif di dalamnya, berupaya 

keras untuk memikirkan dan menyusun khotbahnya supaya dapat lebih 

efektif menembus pikiran dan hati pendengar, dan menyampaikannya 

dengan kebergantungan total pada pimpinan Roh Kudus. Hasilnya, niscya 

berbeda.”  

Pada bagian pendahuluan, sebagai paragaraph pokok untuk 

mendiskusikan lima realitas masalah khotbah masa kini, penulis 

menyatakan: 

“Pada umumnya hamba Tuhan lebih sering melihat jemaat tidak 

bergairah mendengarkan khotbah-khotbahnya. Bertahun-tahun mereka 

mendengar firman Tuhan, namun tidak tampak perubahan yang konsisten; 

tidak ada perubahan yang nyata dalam iman. Kelihatannya, firman Tuhan 

seperti masuk telinga kiri dan ke luar telinga kanan. Tidak mengubah 

apapun.”  

Penulis berkesimpulan bahwa ada dua kemungkinan yang 

menyebabkan firman Tuhan tidak mengubah hidup dan tidak 

menggairahkan untuk didengar; (1) Pendengar mengeraskan hati untuk 

mendengar Firman Tuhan dan (2) adalah masalah dengan khotbah dan 

pengkhotbahnya. Selanjutnya, penulis memfokuskan tulisan kepada 

masalah kedua dengan lima realitas yaitu: 
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1. Pengkhotbah gagal memahami peranan Roh Kudus. Pengkhotbah 

tidak lagi mempunyai sense of the supernatural, sehingga khotbah 

dirasakan hanya merupakan aktivitas manusia belaka, bukan 

aktivitas Allah. Khotbah dipandang sebagai profesi belaka, tugas 

rutin pendeta, pameran kemampuan akademis atau dipandang 

sebagai “entertainment.” Khotbah yang mampu membawa hadirat 

Tuhan di mana Allah berbicara kepada jemaat adalah ketika 

pengkhotbah sepenuhnya bergantung pada kuasa Roh kudus.  

2. Pengkhotbah kurang peka dengan isi khotbah atau berita utama 

teks. Pengkhotbah cenderung menyampaikan ide dan imajinasinya 

terhadap teks sehingga khotbah bukanlah hasil eksegese tetapi 

eisegese. Seringkali isi khotbahnya tidak bersangku paut dengan 

berita utama teks bacaan. Persoalan lain menyangkut isi khotbah 

adalah menyampaikan doktrin secara fragmental tanpa 

menghubungkan dengan keseluruhan doktrin Alkitab 

3. Persoalan ketiga adalah applikasi. Masalah applikasi khotbah sering 

jatuh ke: pertama, khotbah dengan sedikit aplikasi sehingga 

membuat jemaat merasa kering karena hanya semacam kuliah atau 

jemaat tidak bisa menarik relevansinya. Persoalan kedua, khotbah 

sarat dengan pesan-pesan moral dan doktrin sehingga membuat 

jemaat tidak tahu lagi yang mana sebenarnya yang Tuhan ingin 

mereka lakukan. Alhasil khotbah seperti ini membuat jemaat 

frustasi. 

4. Persoalan penyampaian khotbah yang tidak komunikatif; 

disampaikan dengan monoton, membaca naskah, tanpa 

menghiraukan situasi pendengar, suara tanpa artikulasi dan 

penjiwaan, bahasa tidak jelas dan relevan, tanpa dukungan gerak 

tubuh dan expresi wajah serta penampilan busana yang tidak pantas 

dan menyakinkan pendengar. 

5. Persoalan pada rendahnya integritas pengkhotbah yang berpadanan 

dengan firman Tuhan dan dengan apa yang dikhotbahkan. Faktor 

ini berimbas negatif bagi kepercayaan dan kesetian jemaat terhadap 

khotbah-khotbah yang mereka dengar. Bila pendengar menilai 

positif dan percaya pada integritas penghotbah, akan lebih mudah 

untuk menerima dan melakukan apa yang dikhotbahkan.   
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Berbagai persoalan diatas menjadi tantangan yang harus dijawab oleh 

pengkhotbah. Salah satu cara untuk menjawab semua permasalah di atas, 

Benny Solihin menawarkan Khotbah Ekspositori. Ada 7 langkah penting 

dalam menyusun khotbah ekspositori yaitu: 

1. Bergantung pada Roh Kudus 

2. Memilih Teks 

3. Menemukan Amanat Nast 

4. Membuat Amanat Khotbah 

5. Menyusun Strukur Khotbah 

6. Mengembangkan Struktur Khotbah 

7. Membuat Pendahuluan dan Penutup  

 

Melalui 7 langkah di atas, banyak diskusi dan dinamika yang sangat 

menolong kita dalam menyusun dan menyampaikan khotbah yang lebih 

berkualitas, Alkitabiah, relevan, efektif dan menarik.  

 

 

****** 
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I. PENGANTAR 

Skripsi ini diawali dengan menelusuri pengertian “khotbah” 

menurut bahasa Yunani “homiletike” yang bisa diterjemahkan 

sebagai ilmu bercakap-cakap, bergaul atau kontak dengan orang 

lain. Pengertian tersebut mensyaratkan bahwa khotbah lebih dari 

sekedar pidato atau bahasa lisan, melainkan suatu interaksi yang 

ramah dan akrab dengan orang lain. Tujuan akhirnya adalah 

untuk mengajar, membimbing, menguatkan iman jemaat agar taat dan 

mengandalkan firman Tuhan sebagai terang kebenaran-tolak ukur-dalam 

bersikap dan bertindak. 

Pengkhotbah menyampaikan pesan berupa firman Allah kepada 

jemaat dengan harapan, jemaat merespon atau melakukan umpan balik.   

Akan tetapi harapan akan menimbulkan persoalan baru tatkala jemaat 

tidak atau sebut saja kurang-mengerti pesan yang disampaikan oleh 

pengkhotbah. Hal ini terjadi karena tingkat kemampuan dalam menyerap isi 

khotbah berbeda-beda. Perbedaan ini timbul akibat multi-faktor diantaranya 

karena perbedaan usia, psikologis, fisiologis dan pendidikan (faktor 

internal), kultural-sosial maupun lingkungan sekitar (Faktor eksternal).   

Sementara itu, pengkhotbah berhadapan dengan jemaat yang 

beragam latar belakang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi 

agar jemaat dapat mengerti firman Tuhan-pesan diterima dengan baik tanpa 

gangguan. Dengan kata lain, khotbah juga memerlukan metode yang tepat. 

Dalam konteks ini, media dinilai sebagai salah satu alat bantu dalam 

berkhotbah yang bisa membantu memperjelas maksud firman Tuhan yang 

disampaikan oleh pengkhotbah.  

Skripsi ini merupakan hasil penelitian saudari Enny Trisnawaty di 

GKE Jemaat Eben Ezer Banjarmasin. Ia mengamati dampak pemakaian 

media-LCD=Licuid Crystal Display-dalam khotbah terhadap tingkat 

kemampuan jemaat memahami isi khotbah tersebut. Apakah ada perbedaan 

antara sebelum memakai LCD dengan setelah memakai LCD. Dengan lain 

perkataan, apakah khotbah menggunakan LCD lebih mudah dimengerti 

oleh jemaat dibandingkan dengan khotbah tanpa memakai LCD. 
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II. PERTIMBANGAN PENTINGNYA MEDIA DALAM KHOTBAH 

Secara harafiah, media dipahami sebagai perantara atau pengantar. 

Sebagai pengantar, media bisa mengirim pesan kepada penerima pesan 

berupa tulisan (dibaca), gambar, karikatur (dilihat) maupun audio 

(didengar). Enny mengkhususkan tulisannya pada salah satu jenis media 

yakni LCD yang dapat memproyeksi atau memantulkan pesan pada layar 

lebar. Dengan menggunakan LCD, orang dapat menyampaikan pesannya 

berupa audio (yang bisa didengar) maupun visual (yang bisa dilihat). Media 

ini dinilai efektif dalam menyampaikan firman Allah karena selain 

merangsang pendengaran juga merangsang penglihatan.  

Keyakinan ini dikuatkan oleh suatu penelitian seperti yang dikutip 

oleh Enny bahwa pesan yang disampaikan dalam bentuk audiovisual bisa 

diingat dalam waktu lama. Pesan dalam bentuk audiovisual setelah 3 jam 

bisa diingat sebanyak 85% dan 65% setelah 3 hari kemudian. Berbeda 

dengan pesan yang hanya disampaikan dalam bentuk audio saja ataupun 

visual saja. Perbedaannya sebagai berikut: 

Jenis Media 
Tingkat kemampuan mengingat 

Setelah 3 jam Setelah 3 hari berikutnya 

Audio 70% 10% 

Visual 72% 20% 

Audiovisual 85% 65% 

Grafiknya sebagai berikut: 
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Mengingat daya ingat penerima pesan lebih kuat ketika pesan 

disampaikan dalam bentuk audiovisual, maka tentulah media tersebut 

bermanfaat dalam menyampaikan firman Tuhan-khotbah. Khotbah akan 

menjadi mudah dipahami. Ketika mendengar khotbah dan melihat 

penjelasan di layar, pendengar diajak terlibat aktif untuk berpikir dalam 

merenungkan isi khotbah. Apakah efektifitas penggunaan media dalam 

khotbah juga dirasakan oleh jemaat Eben Ezer? Pertanyaan inilah dikaji 

oleh Enny yang kemudian dijelaskannya pada bab II. 

 

III. PERAN MEDIA DALAM KHOTBAH:APA KATA JEMAAT? 

Hasil penelitian Enny menemukan tiga respon yang berbeda 

mengenai peranan media dalam membantu pengkhotbah menjelaskan 

pokok khotbahnya.  

1. Meningkatkan daya ingat dan mudah dipahami 

Mayoritas kaum muda merasa lebih mudah mengerti maksud 

pengkhotbah ketika pokok-pokok khotbahnya divisualisasikan di layar. 

Kadang-kadang inti firman Tuhan sulit dimengerti ketika disampaikan 

lisan. Namun ketika ia disampaikan dalam bentuk visual, menjadi mudah 

dipahami. Pesan yang disampaikan semakin jelas. Seseorang kadang lupa 

akan apa yang didengarnya. Namun tidak cepat melupakan apa yang dilihat. 

Lagipula jika lupa akan pesan yang didengar, bisa melihat kembali ke layar. 

Ketika pengkhotbah menyampaikan topik tertentu seperti tugas gereja 

memberantas buta huruf, lalu disertai gambar atau kasus realitas masyarakat 

putus sekolah pada suatu daerah tertentu, akan mudah dipahami. Terus 

kalau khotbahnya panjang, tetapi disertai visualisasi bisa mencegah rasa 

ngantuk.  

Secara kognitif, jemaat dirangsang berpikir setelah melihat pokok-

pokok khotbah yang ditampilkan. Secara afektif (aspek perasaan) 

penyampaian khotbah melalui visualisasi bisa merangsang semangat karena 

memiliki nilai estetika. Apalagi kalau tampilan visualnya dimodifikasi 

sedemikian rupa. Karenanya ada yang berpendapat bahwa sesuatu yang 

divisualkan di layar sudah cukup membantu memahami maksud firman 

Tuhan. Akan tetapi, ada juga yang merasa belum cukup, sehingga perlu 

juga penjelasan tambahan dari pengkhotbah. Selain kaum muda, ditemukan 
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juga anggota jemaat, anggota Seksi pelayanan Perempuan dan kaum bapak 

serta mayoritas anggota Majelis Jemaat merasa terbantu memahami 

khotbah dengan metode visualisasi. 

2. Konsentrasi tidak fokus (berdampak negatif) 

Pendapat minoritas justru merasakan dampak sebaliknya. Beberapa 

anggota jemaat justru merasa tidak terlalu nyaman menggunakan media 

visual dalam khotbah dengan alasan tersendiri. Pertama, mereka merasa 

perhatian menjadi tidak fokus. Di satu sisi telinga mendengarkan 

pengkhotbah, tetapi di sisi lain mata harus melihat tampilan di layar LCD. 

Akibatnya konsentrasi tidak terfokus pada satu titik.   

Kedua, perhatian akan selalu fokus ke layar, sehingga yang 

disampaikan pengkhotbah kurang didengar. Pada saat yang sama, 

menimbulkan ketergantungan pada media. Orang menjadi lebih tertarik 

dengan apa yang ditampilkan-seperti gambar, pemandangan, karikatur dan 

sejenisnya-bukan pada isi khotbah atau maksud firman Tuhannya.  

Ketiga, tampilan berupa gambar, [peristiwa atau kasus ] tertentu 

sangat terbuka untuk ditafsirkan, sehingga bisa menimbulkan tafsiran 

ganda-tidak sesuai dengan maksud pengkhotbah yang sebenarnya. Apalagi 

kalau sesuatu yang ditampilkan di layar LCD ternyata kurang memiliki 

hubungan dengan isi khotbah, bisa mengganggu konsentrasi-bingung. 

3. Masih seperti yang dulu 

Pendapat ketiga ini menilai peran media seperti LCD dalam khotbah 

tidak memberi kontribusi yang lebih baik. Dengan kata lain, khotbah tanpa 

maupun menggunakan alat visual hasilnya sama saja. Seseorang mengerti 

atau tidak akan pesan yang disampaikan oleh pengkhotbah bukan 

ditentukan oleh jenis media apa yang dipakai, melainkan tergantung dari 

pengkhotbah dan jemaat. Sekalipun pengkhotbah menyampaikan firman 

Tuhan dengan begitu baik, tetapi kalau jemaat tidak memfokuskan 

perhatiannya pada firman Tuhan, tetap juga sulit mengerti maksud firman 

Tuhan.  

Sebaliknya, jemaat fokus mendengarkan pengkhotbah, tetapi jika 

cara berkhotbahnya tidak kreatif-sepertinya menyangkut bahasa tubuh, 

tekanan suara, penggunaan bahasa yang tepat- atau monoton, jemaat bisa 

mengantuk juga.  
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Pengkhotbah semestinya bisa membuat jemaat berimaginasi sendiri 

atas apa yang disampaikan oleh pengkhotbah, yakni khotbah yang bisa 

memotivasi jemaat untuk melakukan umpan balik atas firman Tuhan yang 

disampaikan. Merasa bergairah untuk merenungnya lebih lanjut dan 

termotivasi untuk meresponnya dalam aksi. Kelompok orang dewasa 

merasa bahwa khotbah-khotbah yang disampaikan cenderung kurang 

mengena. Kurang menjawab kebutuhan atau persoalan jemaat.  

 

 

IV. TANGGAPAN DAN REKOMENDASI 

Khotbah merupakan salah satu metode pengajaran atau pembelajaran. 

Pembelajaran tentang Firman Allah kepada Jemaat. Dalam pembelajaran itu 

mengandung unsur nasihat, pembinaan, himbauan, pujian, motivasi, 

menghibur dan menguatkan. Unsur-unsur tersebut tergantung isi firman 

Tuhan yang disampaikan, kondisi dan konteks jemaat yang menerima 

ajaran itu.  

Tujuan akhir dari khotbah adalah jemaat atau pendengar merasa 

tertantang. Juga termotivasi untuk mendalaminya dan bertekad melakukan 

perubahan dengan hidup mengandalkan firman Tuhan. Dengan kata lain, 

Perubahan hidup yang lebih baik, lebih berkualitas. Kalau sebelumnya 

berpusat pada diri sendiri (antroposentrisme), kemudian hidup 

mengandalkan Tuhan (teosentrisme). Kalau sebelumnya bimbang dan putus 

asa, kemudian teguh, semangat, hidup berpengharapan dan terhibur setelah 

mendengar firman Tuhan.  

Demikian sekilas wujud perubahan hidup yang lebih baik dan 

berkualitas. Oleh karena itu, salah satu tugas pengkhotbah adalah 

meyakinkan jemaat bahwa mereka perlu mendengarkan dan merasakan 

kehadiran Allah dalam hidupnya. Hanya firman Allah yang bisa menjawab 

kebutuhan mereka yang beragam. Karenanya perlu menemukan jawaban 

dalam firman Allah.  

Belajar merupakan proses mendengarkan, melihat dan melakukan 

apa yang dipelajari. Sementara itu, mendengarkan khotbah memerlukan 

perhatian. Oleh karena itu, pengkhotbah mesti bisa menarik perhatian 

pendengar atau jemaat. Lagipula, pengkhotbah berhadapan dengan anggota 
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Gbr 1: Kondisi Lalu Lintas di jakarta 

jemaat yang beragam latar belakang usia, pendidikan, sosial-budaya, 

bahasa. Karenanya tingkat kemampuan memahami pesan yang disampaikan 

pun berbeda. Tambahan pula, anggota jemaat yang mendengarkan khotbah 

memiliki kebutuhan dan persoalan yang berbeda-beda.  

Sedangkan pengkhotbah dituntut untuk menjawab kebutuhan yang 

berbeda itu melalui khotbahnya. Ada yang memerlukan penghiburan, ada 

yang memerlukan nasihat, penguatan dan motivasi. Ada yang memerlukan 

penemuan jati diri, ada yang memerlukan pengakuan dan sejenisnya. Ketika 

khotbah tidak mampu menjawab kebutuhan tersebut, maka sering di dengar 

bahwa khotbahnya tidak mengena.  

Kalau begitu, apa yang mesti dilakukan oleh pengkhotbah? Tidak ada 

cara lain, selain dari menemukan metode khotbah yang jitu. Metode 

khotbah yang bisa menjawab beragam persoalan jemaat. Ini tidak mudah. 

Namun bagaimanapun, tugas pengkhotbahlah untuk memikirkannya. 

Berkaitan dengan dilema di atas, maka ada beberapa rekomendasi yang 

perlu dipertimbangkan oleh seorang pengkhotbah sebelum dan saat 

khotbah. 

1. Mengamati dan memahami konteks 

Seorang pengkhotbh perlu mengamati dam memahami konteks 

setempat lebih dahulu. Konteks di mana ia akan khotbah. Tujuannya akan 

penekanan khotbahnya bisa diarahkan pada upaya menjawab konteks 

tersebut. Kalau konteksnya masyarakat kota, maka khotbahnya bisa 

diarahkan untuk menjawab pergumulan masyarakat kota seperti isu 

penyimpangan sosial, kelelahan dalam dunia kerja, isu politik lokal, 

kenakalan remaja, konsumerisme, fanatisme, kemiskinan, pengangguran 

dan sebagainya. 

 

2. Metode audiovisual.  

 Khotbah dengan menggunakan 

alat bantu audiovisual seperti layar LCD 

akan membantu menjelaskan isi pesan 

yang disampai dengan beberapa 

pertimbangan.   
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Pertama, perlu diorganisir dan persiapan yang matang. Pengkhotbah 

dan operator (kalau dibantu operator) perlu berkoordinasi agar sesuatu yang 

ditampilkan di layar sesuai dengan sistematikanya dan sesuai dengan pokok 

khotbah.   

Kedua, usahakan sesuatu yang ditampilkan itu berupa ilustrasi, 

gambar atau kasus real yang ada hubungannya dengan pokok khotbah 

waktu itu. Sebab gambar yang disertai tulisan penjelasan singkat di 

bawahnya akan mudah dimengerti misalnya:salah satu suasana kota 

jakarta. Dengan melihat deretan mobil, lalu dijelaskan bahwa mobil 

tersebut di jakarta, maka orang sudah tahu bahwa lalu lintas di jakarta 

sangat padat (Lih.gbr 1 di atas).  

Ketiga, tampilan visual perlu dijelaskan secara lisan oleh 

pengkhotbah agar tidak mengundang tafsiran yang beragam dari anggota 

jemaat. Dengan demikian, anggota jemaat akan menerima dua penjelasan 

yang sama-sama memperjelas isi pesan yang dikirim yakni penjelasan dari 

pengkhotbah sendiri dan penjelasan dari layar visual. Berikut alur atau 

tahapannya: 

 

Proses pengiriman pesannya dapat dijelaskan sebagai berikut: 

pengkhotbah (no 1) mengirim pesan berupa firman Allah kepada penerima 

pesan yakni Jemaat (no 3) melalui dua media yaitu melalui pengkhotbah 

sendiri ( lih. Garis   warna hijau             ) dan melalui layar Proyeksi LCD 

(lih. Garis warna kuning                ).  Kemudian penerima pesan (Jemaat = 

No 3) melakukan umpan balik kepada pesan pada layar LCD (No 2) dan 

pengkhotbah (No 1), sehingga terjadi komunikasi atau percakapan yang 
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akrab. Inilah proses yang semestinya terjadi dalam khotbah yakni adanya 

umpan balik dari anggota jemaat.  

Oleh karena itu, ketika ada anggota jemaat yang mengomentari 

khotbah seseorang, baik respon positif maupun negatif, sesungguhnya 

itulah wujud umpan balik tersebut. Dengan demikian, pengkhotbah 

dianggap berhasil menarik perhatian anggota jemaat. Jadi, bukan dipahami 

sebagai kegagalan si pengkhotbah (lihat gambar 2 di atas).  

 

3. Penekanan yang beda untuk konteks yang berbeda 

Perlu ada hal-hal khusus yang ditekankan untuk setiap konteks. 

Sebab perbedaan konteks menggambarkan adanya kecenderungan masalah 

juga berbeda. Khotbah untuk konteks jemaat yang banyak orang dewasa 

atau tua, tentu beda situasinya dengan khotbah di tengah-tengah kaum 

muda. Kalau kaum muda mungkin lebih cocok menekankan nasihat, 

teguran.  

Namun kalau orang dewasa atau orang tua menjadi tidak cocok 

karena mereka merasa digurui. Lebih baik khotbahnya bersifat menghibur 

dan menguatkan. Demikian juga untuk konteks masyarakat yang 

pendidikan rendah akan sangat sensitif. Mereka lebih mudah tersinggung.  

Oleh sebab itu, hindari membahas sesuatu yang berhubungan 

langsung dengan pengalaman dan situasi real mereka. Misalnya di jemaat 

itu banyak yang malas ibadah. Lalu suatu saat banyak yang beribadah. pada 

saat itu juga pengkhotbah menekankan tentang ibadah dengan menegur 

jemaat yang jarang ibadah, maka minggu berikutnya mereka tidak akan 

datang beribadah lagi.  

 

4. Perlunya memilih bahasa atau kosakata yang tepat 

Bahasa khotbah menggunakan istilah-istilah asing dan ilmiah tentu 

sulit dimengerti oleh jemaat pedalaman. Mereka lebih mudah mengerti 

bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari. Lagipula hindari memakai 

bahasa maupun kosakata daerah ketika khotbah pada jemaat kota yang 

majemuk suku dan bahasanya. Dengan kata lain, perlu memilih bahasa 

indonesia yang bisa dimengerti untuk umum. 
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5. Perhatikan intonasi suara dan bahasa tubuh 

Tekanan tinggi rendahnya suara juga memberi warna tersendiri 

dalam berkhotbah. Nada melarang tentu lebih tegas dan lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan nada menghimbau dan memohon. Nada dalam 

mengungkapkan suasana sedih tentu berbeda dengan suasana gembira atau 

senang. Perbedaan tersebut juga berlaku bagi bahasa tubuh-gerak gerik 

organ tubuh. Jemaat akan bingung ketika pengkhotbah menyampaikan 

firman Tuhan kepada jemaat dalam gereja, tetapi matanya melihat ke luar 

gereja terus. Atau pengkhotbah berbicara tentang sesuatu yang 

menyedihkan, tetapi raut wajahnya cerita,tertawa, gembira tentu kurang 

nyambung.  

 

6. Lebih aplikatif 

Terkadang pengkhotbah disibukkan dengan kritik teks, tafsiran, 

bahasa asli alkitab dan sejenisnya. Bahkan referensi yang pertama dibuka 

dan dibaca adalah buku tafsiran. Alkitab jadi buku kedua. Lalu dalam 

khotbah habis waktu membahas kritik teks saja. Sibuk mencari bahasa 

aslinya dan sebagainya. Akibatnya relevansinya menjadi terabaikan, 

sehingga khotbah tidak menjawab kebutuhan jemaat. Namun bukan berarti 

tidak boleh menafsirkan. Menafsirkan suatu nast sangat penting.  

Akan tetapi, alangkah baiknya kalau tidak menghabiskan waktu 

khotbah hanya dengan menjelaskan maksud tafsiran melulu. Dengan kata 

lain, aspek aplikatifnya-penerapan maupun relevansinya untuk konteks 

jemaat saat itu- juga perlu ditekankan. Bagaimana nast tersebut bisa 

diterapkan untuk merefleksi dan menjawab situasi masa kini. Mengakhiri 

khotbah perlu penegasan berupa himbauan-untuk bertindak, bereaksi 

melakukan firman Tuhan- maupun pertanyaan reflektif misalnya: mari 

kita...., bagaimana dengan kita....?  

 

****** 
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STRATEGY KOMUNIKASI KHOTBAH: 

MENARIK DAN MENGUBAH 

KEHIDUPAN 
(Tulus Tu’u’u)

1
  

 

 

ABSTRAK 

Bukankah tujuan akhir khotbah itu adalah perubahan. Tentu saja 

perubahan dalam arti peningkatan kualitas hidup. Itu bukan perkara 

gampang. Perlu strategi khusus. Karea itu lah perlu memikirkan strategi 

dalam berkhotbah. Salah satunya adalah strategi berkomunikasi. Sebab 

dalam khotbah sesungguhnya memerlukan ilmu komunikasi. Komunikasi 

meyakinkan orang, mempengaruhi orang lain atau audiens. 

Key word: strategi, Komunikasi, khotbah, mengubah, menarik, pendengar, 

ilustrasi. 

 

 

I. PENDAHULUAN 

Khotbah yang disampaikan dalam ibadah-ibadah di GKE telah 

menarik perhatian warga jemaat di berbagai tempat. Untuk itu, 

PBSUP2-GKE (Kelompok Penyusun Bahan Sumbangan 

Pemikiran untuk Peningkatan/ Pengembangan GKE), 

mengadakan penelitian praktis tentang khotbah pendeta GKE di 

empat Resort di Kota Palangka Raya, dalam tahun 2009. 

Nampaknya ada warga jemaat yang prihatin mendengar khotbah, sebab 

hanya 38.4% yang merasakan kebutuhan rohaninya terpenuhi melalui 

khotbah, lalu hanya 45.6% yang menganggap gaya berkhotbah mereka 

baik. Dalam deskripsi lampiran beberapa mengatakan khotbah kurang 

                                                 
1
Tulus Tu’u, dosen Psikologi dan Komunikasi, STT GKE.  
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menarik, membosankan, teks books, terlalu banyak sejarah dan unsur 

Alkitab, lalu kurang aspek aplikasinya, serta kurang relevansinya dengan 

kebutuhan jemaat. Bersyukur ada teman-teman dari PBSUP2-GKE yang 

mencari jalan keluar dengan memberi masukan konstruktif, dari hasil 

penelitian mereka, kepada para pendeta, agar khotbah menyentuh 

kebutuhan dan kehidupan kongkret warga jemaat.
2
  

Hasil penelitian itu telah sampaikan oleh Pdt.Drs.Prapatriotis H. 

Oedoy,MTh, dalam Pengantar Sidang Sinode Umum GKE ke XXII, 5-9 

Juli 2010 di Pontianak, beliau mengatakan, sebagian kecil saja hasil 

penelitian itu, ”Khotbah-khotbah yang disampaikan terkesan tidak 

dipersiapkan dengan baik, dan sangat lemah dalam aplikasi dan relevansi. 

Akibatnya warga jemaat merasakan ibadah tidak memberikan motivasi apa-

apa bagi kehidupan riil, sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugas lima tahun ke 

depan hal ini harus lebih ditangani secara serius. ”
3
  

Itu berarti, hal khotbah rekan-rekan pendeta perlu mendapat 

perhatian dengan serius. Tulisan ini merespon hal tersebut secara positif, 

membahas strategy komunikasi yang perlu disiapkan dan dikembangkan 

agar khotbah dapat menarik dan mengubah kehidupan pendengar.  

 

II. KOMUNIKASI 

Sebuah ungkapan bijak tentang komunikasi yang berhasil, “Yang 

penting bukan isinya. Tetapi, bagaimana cara menyampaikannya.” Itu 

berarti, cara menyampaikan sebuah pesan sangat penting, agar pesan yang 

baik dapat sampai dengan baik pula. Isi yang baik, mestinya disampaikan 

dengan baik pula. Sebab itu, pemahaman tentang komunikasi, efektifnya 

komunikasi dan hambatan dalam komunikasi penting untuk didalami di 

bagian ini.   

 

1. Pemahaman  

Komunikasi sebagai suatu proses untuk menyampaikan ide, pikiran, 

gagasan, perasaan, dalan berbagai aspek kehidupan, kepada para 

                                                 
2
PBSUB2 GKE, Hasil Penelitian, h. 16-18, 34, 38-48. 

3
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pendengarnya,
4
 termasuk penyampaian pengajaran dan pembelajaran dalam 

kehidupan berjemaat. Khotbah sebagai sebuah pengajaran iman dan 

pembelajaran umat, juga akan disampaikan kepada para pendengarnya 

melalui sebuah proses komunikasi. Dengan komunikasi itu, khotbah akan 

didengar, dipahami dan dimengerti oleh para pendengarnya.   

Komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari semestinya 

memiliki tujuan-tujuan tertentu. Apalagi kalau yang akan dikomunikasikan 

itu sangat penting. Katakanlah seperti sebuah khotbah, sudah semestinya 

ada tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapainya. Dari sisi komunikasi, 

tujuan komunikasi adalah untuk mencapai terjadinya sebuah perubahan. 

Perubahan itu meliputi perubahan sikap, perubahan pendapat, perubahan 

perilaku, perubahan sosial, terjadinya adaptasi diri pada situasi yang 

diperlukan serta harmonisasi kehidupan dalam lingkungannya. Selain itu, 

komunikasi juga dapat menjadi sarana untuk menggerakkan dan 

memotivasi orang atau kelompok orang, di mana komunikasi itu dilakukan.
5
   

Khotbah yang disampaikan dalam ibadah-ibadah tentu sangat 

mempertimbangkan komunikasi. Oleh karena tujuan khotbah disampaikan 

boleh jadi sama dengan tujuan komunikasi dilakukan. Khotbah sangat 

diharapkan oleh pengkhotbahnya mampu mengubah hidup para 

pendengarnya. Pendapat yang tidak benar dapat diluruskan menjadi benar. 

Sikap dan perilaku berubah menjadi lebih baik. Hubungan sosial menjadi 

lebih konstruktif. Harmonisasi dan adaptasi dengan lingkungan semakin 

sesuai kebutuhan. Melalui khotbahnya, pengkhotbah dapat juga 

memanfaatkannya sebagai sarana memotivasi dan menggerakkan para 

pendengar untuk melakukan dan mempraktekkan amanat-amanat 

khotbahnya. Hal itu tentu sebagai dampak dari komunikasi khotbah yang 

mengena di hati pendengarnya. Sebuah khotbah yang menarik, enak dan 

nyaman untuk didengar.  

 

2. Ukuran komunikasi efektif  

Komunikaksi yang efektif adalah komunikasi yang tepat dan sampai 

pada sasarannya. Dalam hal ini para pendengarnya (1) memahami dan 

                                                 
4
Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi, h. 8. 

5
Opcit. Onong, h. 27-28. 
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mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh yang berbicara. Isi dan 

pesan yang disampaikan itu mampu masuk ke dalam batinnya yang paling 

dalam, sehingga (2) mempengaruhi sikap dan perilakunya. Selanjutnya, (3) 

mendorong dan memotivasinya untuk bertindak dan berbuat sesuatu yang 

baik, yang (4) dapat dan mampu memperbaiki relasi kehidupan yang lebih 

baik lagi. Kemudian, yang patut diperhatikan juga (5), bahwa dalam dan 

dampak komunikasi itu adalah lahir dan munculnya perasaan senang, 

gembira sukacita bahkan bahagia. Komunikasi itu menyenangkannya.
6
  

Kalau demikian, bila dikaitkan dengan sebuah khotbah yang menarik 

adalah khotbah yang membawa kegirangan, kegembiraan, kesukacitaan dan 

kebahagiaan bagi pendengarnya. Jauh dari rasa jenuh, bosan, kantuk, tanpa 

minat dan kelelahan. Tidak hanya itu, tetapi pesan dan amanatnya dipahami 

dengan baik dan jelas. Isi dan pesan yang dipahami itu, mampu 

menggerakkan dan memotivasikan dirinya untuk bertindak dan berbuat 

sesuai pesan yang dipahami dan dimengertinya. Ia juga akan memperbaiki 

lebih baik lagi relasi-relasi diri yang perlu ditingkatkannya. Terkait itu, agar 

khotbah lebih efektif, terutama untuk aplikasinya, menurut Benny Solihin, 

a.l.; khotbah itu menjawab dan menyentuh kebutuhan jemaat, meyakinkan 

para pendengarnya, sifatnya praktis dapat dilaksanakan dalam hidup sehari-

hari, sesuai dengan amanat teks, personal dan spesifik yang dirasakan amat 

pribadi olehnya meskipun disampaikan kepada orang banyak. 
7
 

 

3. Hambatan keberhasilan komunikasi   

Sesuatu yang baik dan berhasil, tentunya tidak terjadi begitu saja. Ia 

dicapai melalui tahap-tahap persiapan dan perencanaan yang dipikirkan 

baik-baik. Demikian juga sebuah komunikasi akan berhasil kalau 

direncanakan dengan baik. Hambatan atau kegagalan komunikasi banyak 

terjadi oleh karena kurangnya perencanaan(1). Di samping itu, orang 

biasanya sudah dilatih dan dibiasakan berpikir logis dan matematis sebagai 

hasil proses pendidikan di sekolah. Pola itu, membuat orang mudah 

mengikuti dan memahami serta menyelami sebuah proses komunikasi yang 

panjang, kalau disampaikan secara logis dan sistematis. Hambatan akan 

                                                 
6
Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi, h. 22-28 

7
Benny Solihin, 7 Langklah Khotbah yang Mengubahkan kehidupan., h. 

186-189. 
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terjadi kalau komunikasi itu tidak logis dan tidak sistematis (2). Lagi pula, 

kalau komunikator hanya memperhatikan kualitas dan isi pesannya. Ia 

kemudian kurang memperhatikan cara penyampaiannya. Baginya, yang 

penting isi dan kualitas pesan. Sedangkan cara penyampaian hanya nomer 

dua saja. Maka, cara penyampaian (3) komunikasi yang kurang memadai 

dapat menjadi hambatannya. Cara penyampaian pesan yang kurang 

mendapat tempat yang baik, dapat menyebabkan komunikasi menjadi 

sangat umum. Ia menjadi kurang personal (4), hal ini cukup menghambat 

berhasilnya komunikasi. Padahal, yang baik, komunikasi itu personal 

meskipun disampaikan kepada orang banyak. Akhirnya, hambatan itu dapat 

terjadi juga, karena tidak tepat sasaran. Komunikator kurang menyelami 

dan memahami kebutuhan dan problem (5) yang menjadi pergulatan para 

pendengarnya. Ia berbicara sesuai persepsinya sendiri. Tetapi, tidak 

mengena sasaran yang diharapkan oleh para pendengarnya.
8
 Khotbahpun, 

kalau kurang perencanaan, tidak logis dan sistematis, cara penyampaian 

yang kurang memadai, kurang personal dan kurang mendengar pergumulan 

dan kebutuhan jemaat. Maka khotbah demikian dapat kurang mendarat di 

sasaran yang tepat. 

 

III. PERSIAPAN: MEMBANGUN DAYA TARIK KHOTBAH 

Di depan telah dibahas bahwa komunikasi yang lemah dalam 

perencanaan akan menghambat keberhasilan komunikasi. Oleh karena itu, 

dalam bagian ini dibahas perencanaan khotbah. Yang dibahas bukan 

menyangkut penafsiran dan isi khotbah. Akan tetapi hal-hal yang lebih 

praktis, yang bersangkut paut dengan komunikasi dan daya tarik sebuah 

khotbah, yakni: 1).Tema dan tujuan khotbah, 20).Logis dan sistematis, 

3).Agar mudah diingat, 4).Variasi model khotbah, 5).Selami kebutuhan 

pendengar, 6).Ilustrasi dan kesaksian.   

Bagi Martin Luther, layanan khotbah terkait dengan layanan 

pembelajaran. Khotbah adalah alat untuk memberitakan firman Tuhan dan 

pembelajaran. Ketika berkhotbah, dia memberitakan firman Tuhan dan 

sekaligus membelajarkan jemaat. Akan tetapi, dalam membelajarkan 

jemaat, ia memberitakan firman Tuhan. 
9
 Yohanes Calvin menjunjung 

                                                 
8
Roswan, Komunikasi, paper bahan ceramah. 

9
Daniel Stefanus, Sejarah PAK, h. 77.  



Strategi Komunikasi Khotbah 

 

Pambelum: Jurnal Teologi,  Vol.2 No.02 November 2010 42 

tinggi khotbah sebagai sarana pembelajaran jemaat.
10

 Lebih jauh, Amos 

Comenius, khotbah atau pembelajaran perlu dilakukan dengan jelas, 

menarik, memikat, enak dan menyenangkan. 
11

 Bagaimana kita dapat 

mengembangkan khotbah yang melaluinya kita membelajarkan jemaat 

sebagaimana Amos Comenius katakan itu: jelas, menarik, memikat, enak 

dan menyenangkan ?  

 

1. Tema dan tujuan khotbah  

Tema khotbah. Warga jemaat ketika melihat atau mendengar tema 

atau judul sebuah khotbah, maka ia dapat memicu munculnya daya tarik 

dan perhatian. Dari situ seraya muncul imaginasi mereka, yang melayang-

layang dalam pikiran. Rasa ingin tahu mencuat, “Apa yang akan diucapkan 

pengkhotbah ?” Mereka menantikan dengan sabar dan penuh harap, bahwa 

yang mereka akan dengar adakah hal-hal yang baru dan mengesankan? 

Dengan hal itu, tema berarti dan berdayaguna merangsang antisipasi bagi 

para pendenggar.
12

   

Tema khotbah, selain itu, berdayaguna agar khotbah ada focus 

uraian, ada sasaran utama yang mau dicapai, juga membatasi uraian tidak 

luas dan meluas ke sana kemari. Kalau tanpa tema, dapat membuat khotbah 

kehilangan titik pokok pikiran. Tema yang dibuat dapat mempermudah dan 

membantu pendengar menyelami dan mengingat isi khotbah. Tujuan dan 

arah khotbah menjadi lebih mudah disusun oleh pengkhotbah. Dengan tema 

itu juga, khotbah dapat disusun menjadi lebih jelas dan lebih kongkret. 

Sebab tema tersebut menjadi sasaran titik arahnya. Ia ibarat kompas bagi 

orang dalam sebuah perjalanan.   

Tema yang baik, dapat diangkat dari ayat atau perikop yang akan 

dikhotbahkan. Buatlah tema yang pendek, jangan panjang, mengena, jujur, 

mudah diingat, menarik untuk didengar,
13

 menjawab kebutuhan jemaat, 

relevan dengan keadaan jemaat, tidak usah muluk-muluk dan sukar dicapai, 

                                                 
10

Ibid. h.82. 
11

Ibid. h.87-88. 
12

John Killinger, Dasar-Dasar Khotbah, h.212.  
13

Ibid, h.213-214. 



Strategi Komunikasi Khotbah 

 

Pambelum: Jurnal Teologi,  Vol.2 No.02 November 2010 43 

Tema khotbah menolong pengkhotbah menyusun kerangka dan gagasan 

khotbahnya.   

Tujuan khotbah. Tujuan khotbah perlu ada dan disusun sebagai 

implementasi dari tema khotbah. Tujuan khotbah adalah perubahan sikap, 

perilaku atau kehidupan pendengar setelah mendengar khotbah yang kita 

disampaikan. Dengan tujuan itu, maka khotbah menjadi jelas, “Apa yang 

mau dicapai oleh pengkhotbah dengan khotbahnya ?” Dengan adanya 

tujuan, khotbah menjadi tidak mengambang lagi. Sasaran yang mau dituju 

yang ada di depan, lebih kongkret dan jelas. Ibarat pemain sepakbola, 

gawang lawan yang dituju di depan sana sangat jelas sekali. Demikian pula 

manfaat tujuan khotbah perlu disusun dan ditulis. Khotbah menjadi jelas 

dan kongkret
14

 Tujuan itu akhirnya dapat menjadi alat ukur dan alat 

evaluasi, kalau kita mau mengevaluasi khotbah kita.. Khotbah dengan 

demikian, yang bertujuan dibandingkan dengan tanpa bertujuan, tentu bagi 

pendengar akan lebih menarik yang bertujuan. 

 

2. Logis dan sistematis  

Seperti di bagian depan dikatakan, bahwa orang biasanya sudah 

dilatih dan dibiasakan berpikir logis dan matematis sebagai hasil proses 

pendidikan di sekolah. Sejak di sekolah dasar murid-murid diajarkan 

matematika. Kalau zaman dahulu dikenal dengan pelajaran menambah, 

mengurang, mengali, membagi, aljabar, ilmu ukur. Semua pelajaran itu 

melatih orang berpikir logis, rasional, runtut, jelas dan masuk akal. Hal itu 

membuat orang dalam hidup sehari-hari menjadi biasa berpikir logis, 

rasional, matematis, runtut dan sistematis.   

Pola itu, biasanya juga secara sadar atau tidak sadar dibawa ke dalam 

kegiatan-kegiatan proses komunikasi yang membutuhkan waktu yang agak 

panjang. Misalnya dalam mendengar khotbah, ceramah, renungan, 

kesaksian, dll. Kalau khotbah disampaikan secara logis, rasional, runtut dan 

sistematis, maka cara itu menolong pendengarnya lebih mudah dan lebih 

cepat memahami, mengerti, menyelami dan mengikuti alur dan pikiran 

khotbah yang sedang didengarnya.   

                                                 
14

Hasan Sutanto, Homiletik, h.156. 
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Sebaliknya, khotbah yang tidak sistematis, yang terdiri dari 

kumpulan kalimat-kalimat dan kumpulan alinea-alinea, maka bagi 

pendengarnya membutuhkan pikiran ekstra keras, yakni memikirkan dua 

hal secara bersamaan. Pertama, ia mendengar dan mengikuti serta 

memahami khotbah yang disampaikan. Kedua, seraya dengan itu, 

pendengar berpikir keras untuk berusaha mencari dan menangkap serta 

memilih hal-hal mana yang menjadi inti utama dari khotbah itu ? Dalam hal 

ini pendengar membutuhkan kecerdasan berpikir. Bila kecerdasan kurang 

optimal, boleh jadi ada kesulitan menemukan inti pesan khotbah.  

 

3. Agar mudah diingat   

Hati dan pikiran manusia dicipta oleh Allah untuk menaruh dan 

menempatkan sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan melalui proses 

memorisasi dalam ingatan. Segala hal yang tidak atau kurang berkesan, 

akan mudah lewat dan terhapus dalam ingatannya. Akan tetapi, sesuatu 

yang amat berkesan dan mengesankan baginya, akan tergores atau 

digoreskan begitu kuat dan mendalam di dalam hatinya. Sehingga kesan itu 

begitu kuat melekat dalam batinnya. Kekuatannya bertahan dapat sampai 

waktu yang cukup lama. Sebab itu, pengalaman-pengalaman hidup 

seseorang yang begitu kuat menggores dalam hati dan pikirannya dan 

kehidupannya, akan tetap melekat dalam ingatannya, bahkan dapat 

sepanjang hidupnya, tidak pernah terhapuskan. Lebih jauh ia ikut 

mempengaruhi perilaku hidupnya.
15

  

Khotbah semestinya diupayakan agar menarik dan mengesankan 

serta tidak mudah dilupakan oleh pendengarnya. Tapi, bagaimana caranya 

khotbah kita menjadi menarik, mengesankan dan tidak mudah dilupakan 

pendengar? Hal itu dapat dilakukan dengan menyusun tema yang menarik, 

kongkret dan relevan dengan situasi pendengarnya. Kita membuat tujuan 

yang spesifik agar ada focusnya. Juga membuat sistematika kerangka 

khotbah agar ada point-point penting. Hal itu akan memudahkan pendengar 

menangkap dan mengingatnya. Gunakan alat bantu berupa gambar, benda/ 

barang simbolis. Sisipkan ilustrasi, cerita atau kesaksian, agar khotbah 

menjadi hidup, kongkret, menggugah dan menarik serta mudah dicerna. 

                                                 
15

 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Terhadap Perilaku, h.71-72.  
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Cara-cara ini biasanya mampu membuat pendengar, segar kembali dari rasa 

lelah dan jenuh 
16

 dan terjaga dari lamunan yang melayang-layang ketika ia 

mendengar khotbah. Sekiranya sudah ada LCD, optimalkan 

pemberdayaannya untuk berkhotbah. Sayang mahal harganya, bila hanya 

sekedar untuk liturgi, nyanyian dan warta jemaat. Justeru kalau multimedia 

atau audio visual digunakan untuk sarana khotbah atau pembelajaran 

jemaat, maka makna, dayaguna dan manfaat itu yang lebih utama dan 

pertama. Pengaruhnya sangat besar dalam pembelajaran nilai dan ajaran 

iman.
17

  

 

4. Variasi model khotbah  

Khotbah kita selama ini umumnya model khotbah perikope, yang 

berupaya menguraikan perikope itu secara keseluruhan. Model ini tentu 

baik karena berusaha menangkap sisi keseluruhan teks bacaan, lalu 

menyampaikannya secara keseluruhan pokok-pokok penting yang 

ditemukan di dalamnya. Kalau dari minggu ke minggu, hanya model 

runggal ini yang dipakai, bagaimana respon jemaat?   

Tentu, akan cukup menarik, mengesankan, menyegarkan dan 

mengejutkan bagi jemaat kalau tiba-tiba kita minggu kedua pakai model 

lain, lalu minggu ketiga pakai yang lain lagi, lalu minggu ke empat yang 

lain lagi. Wah…wah…wah…warga jemaat mungkin terpukau dan tergelitik 

hatinya dalam keterpesonaan. Mengapa ? Karena pengkhotbah, nampak 

kaya dalam kreativitas dan variasi model berkhotbahnya.   

Sebab itu, kita mendorong para pengkhotbah untuk terus belajar dan 

memperkaya diri dalam model-model khotbah. Misalnya, selain khotbah 

perikope tanpa tema, lalu dapat dibuat khotbah tematis berdasarkan 

perikope. Bisa juga khotbah tematis berdasarkan satu ayat saja. Atau tema 

diangkat dari satu kata kunci dalam bacaan itu. Atau tema didukung dari 

berbagai ayat-ayat dalam Alkitab. Dari model ini saja sudah ada lima model 

khotbah kita. Masih dapat kita kembangkan lagi dengan belajar model 

khotbah Naratif 
18

 dan khotbah Ekspositori.
19

 Sehingga ada tujuh model 

                                                 
16

Opcit. Hasan Sutanto, h.196 
17

Mary Go Setyawani, Pembaharuan Mengajar, h.80-82. 
18

Pelajari khotbah ini dari Hasan Sutanto h.334-342 
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yang kita dapat tampilkan dalam tiap minggu secara berbeda, sehingga 

nampak khotbah kita yang sangat variatif, inovatif dan kreatif. Ah…pasti 

menarik, bukan? Mudah-mudahan dengan itu, kita doakan, dalam hati 

jemaat muncul respon positif atas jerih payah lelah kita. 

 

5. Selami kebutuhan pendengar  

Dalam strategy yang baik untuk membuat program jemaat, biasanya 

dianjurkan untuk mengadakan pendalaman tentang kebutuhan dan problem 

jemaat. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan analisa SWOT, 

yakni mencari kekuatan dan kelemahan kemudian mencari juga peluang 

dan ancaman. Berdasarkan itu, ditemukan kebutuhan dan problem jemaat. 

Sehingga sebuah program yang disusun tepat sasaran, karena program 

sebagai jawaban dan solusi terhadap kebutuhan dan problem dalam jemaat.   

Dalam hal seperti ini, pengkhotbah bukan seolah-olah seperti hakim, 

juri, wasit atau penonton, yang melihat dan menilai para pemain sebagai 

pihak yang salah kalau mereka ada masalah. Pengkhotbah seolah-olah 

berada di luar kehidupan para pendengarnya.
20

 Bukan demikian ! 

Pengkhotbah seharusnya menyimak kekuatan, kelemahan, peluang, 

tantangan, pergumulan, kesulitan, ketakutan, dan optimisme. Ia juga 

berusaha mendengar senyum tawa gembira atau jerit rintih, isak tangis dan 

pergumulan yang menekan dan menghimpit mereka. Dengan mengatahui 

keadaan jemaat, kemudian berempati dengan keadaan mereka. Ia 

mengidentifikasikan diri dengan keadaan mereka. 
21

 Selanjutnya, aplikasi 

khotbah dihubungkan dengan keadaan tersebut. Sehingga, khotbah menjadi 

jawaban dan relevan dengan konteks dan kebutuhan hidup warga jemaat. 

Khotbah semacam ini akan menjadi khotbah yang diharapkan dan 

dinantikan oleh pendengarnya.  

 

 

 

                                                                                                                 
19

Pelajari khotbah dari buku Benny Solihin 
20

Opcit, Hasan Sutanto, h. 191-192 
21

Ibid. h. 191- 192 
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6. Kesaksian   

Kesaksian adalah sebuah kisah yang nyata dan terjadi dialami oleh 

orang-perorang dalam kurun waktu tertentu. Kesaksian boleh berupa 

pengalaman pribadi pengkhotbah, atau pengalaman orang lain yang 

didengarnya, dilihatnya atau dibacanya. Kesaksian sangat besar 

pengaruhnya dan kekuatannya bagi pendengar. Sebab, sebuah kesaksian, 

karena ia fakta kehidupan, maka ia tak terbantahkan oleh akal pendengar. 

Kecuali, ia hanya menerimanya, mengiyakannya, mengaminkannya di 

dalam hati dan pikirannya. Dengan kesaksian, maka firman Tuhan itu 

sungguh-sungguh benar, tak terbantahkan, kecuali hanya diterima. Melalui 

kesaksian, hati yang keras dan beku dapat menjadi luluh dan cair. 

Kesadaran diri dan pertobatan dapat terjadi. Karena itu, cari dan gali 

kesaksian-kesaksian dari berbagai sumber. Sehingga khotbah-khotbah kita 

diperkaya dengan beragam kesaksian. Dengannya pula, khotbah menjadi 

sangat hidup, berpengaruh dan kongkret bagi para pendengarnya. 

 

7. Ilustrasi atau Metode Natan  

Kita sempat lalai mendayagunakan ilsutrasi dalam khotbah. Padahal, 

ilustrasi sangat besar kekuatannyadalam mempengaruhi pendengar. Saya 

menyebut ilustrasi sebagai metode Natan. Mengapa Raja Daud bertobat dari 

dosanya setelah kematian prajuritnya Uria, lalu mengambil Batseba 

isterinya dan memperisterikannya ? Nabi Natan tidak langsung 

mempersalahkan Daud. Tetapi ia menyampaikan sebuah ilustrasi. Cerita 

itulah yang membawa kesadaran diri dan pertobatan Daud. Kita ingat juga 

Tuhan Yesus sangat gemar memakai metode ilustrasi dalam 

pengajaranNya. Metode Natan dan metode Yesus ternyata sangat efektif 

dalam pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita mendayagunakan metode 

yang telah teruji efektif ini. Kita cari dan gali berbagai macam ilustrasi dari 

berbagai sumber untuk kita gunakan dalam khotbah kita.   

Menurut John Killinger, ilustrasi bermanfaat agar 1). khotbah tidak 

abstrak lagi, 2). memperjelas dan menolong orang lebih mudah mengingat 

inti pesan khotbah, 3). ia ibarat “Percikan sinar cemerlang yang tak 

terlupakan,” 4). memberi jeda dan menyegarkan, mampu menyentuh emosi 

dan pendengar terlibat dan menyatu ke dalam khotbah kita, 5). pada 

umumnya, baik anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa menyukai 
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ilustrasi. 
22

 Sedangkan menurut Benny Solihin, ilustrasi bermanfaat: 

memperjelas kebenaran, membuktikan kebenaran, menerjemahkan 

kebenaran, mengingatkan kebenaran, meningkatkan perhatian, menurunkan 

ketegangan, menyentuh perasaan dan merobohkan benteng pertahanan.
23

  

Sehingga, dengan ilustrasi, khotbah dapat menyentuh dan 

menggugah hati pendengar, tanpa mereka merasa tersinggung atau 

dipersalahkan. Ilustrasi dapat membuat yang sukar lalu disederhanakan, 

khotbah akan lebih mudah dicerna dan diikuti. Ilustrasi selalu mengandung 

makna dan pesan tertentu. Pendengar akan terlibat berpikir dan merenung. 

Pada akhirnya ia dapat mengambil keputusan sendiri sehingga terjadi 

kesadaran diri dan pertobatan 
24

, sebagaimana Daud yang mendengar 

ilustrasi Natan. Karena itu, sebaiknya metode Natan ini kita berdayakan 

dalam khotbah kita. Perhatian juga, setelah ilustrasi disampaikan dalam 

khotbah, lalu perlu ditarik makna pesannya, dan tanya, “Bagaimana dengan 

kita, bagaimana dengan sdr sekalian?” Tujuannya, agar ilustrasi ada 

kaitannya dengan para pendengar. Tanpa itu, ilustrasi kurang tajam 

manfaatnya. 

 

IV. STRATEGI KOMUNIKASI KHOTBAH 

Persiapan yang baik merupakan langkah yang baik untuk mencapai 

khotbah yang berhasil, menyentuh hati dan menarik bagi pendengar. Akan 

tetapi, kita mengingat kembali kata bijak, “Yang penting bukan isinya, 

tetapi bagaimana cara menyampaikannya.” Hal itu mau menyadarkan kita 

bahwa isi khotbah yang kita persiapkan dengan sebaik mungkin, semestinya 

kita sampaikan juga dengan cara yang sebaik mungkin. Sehingga hasil yang 

kita harapkan mencapai harapan kita dan para pendengar kita.  

Untuk mencapai harapan yang baik itu, maka bagian strategy 

komunikasi khotbah ini membahas 1). Memakai garis besar khotbah, 

2).Berdayakan kekuatan suara, 3).Berdayakan kekuatan bahasa tubuh, 4). 

Monolog tapi dialogis, 5). Pakailah alat bantu, 6).Sekali-sekali selipkan 

senyum tawa, 7).Menyentuh hati, 8).Personal 
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1. Memakai garis besar khotbah  

Cara menyampaikan khotbah umumnya terdiri dari: 1).Membaca teks 

khotbah secara lengkap. 2). Membaca teks khotbah yang telah digaris 

bawahnya, yang lainnya disampaikan dengan agak bebas. 3). Menyusun 

teks lengkap dan menghafalkannya untuk disampaikan. 4).Menyusun 

kerangka sistematis dan garis-garis besarnya, dan menyampaikannya sesuai 

uurutan yang ada.
25

   

Cara yang terakhir umumnya cara yang menarik dan berkesan bagi 

para pendengar. Oleh karena dalam cara ini, pengkhotbah menjadi ia agak 

bebas bergerak dan tidak kaku, suasana lebih hidup. Matanya dapat 

memandang hadirin, sehingga terjadi kontak mata antara dirinya dengan 

para pendengar. Dalam komunikasi, seharusnya terjadi kontak mata antara 

komunikator dan pendengarnya. 
26

 Juga dalam khotbah semestinya 

demikian. Bila hanya membaca saja, maka ibarat orang hanya mendengar 

suara dari sebuah radio, sebab tidak ada komunikasi bahasa tubuh. Di sana 

hanya ada kontak suara antara komunikator dengan pendengarnya. 

Sedangkan kontak mata tidak terjadi antara kedua pihak, komunikator 

dengan pendengarnya.   

Membaca teks khotbah secara lengkap dapat membuat situasi kaku, 

monoton, membosankan, khotbah menjadi kurang hidup, sehingga 

mengurangi kesan dan daya tarik khotbah. Untuk mengatasi hal itu, 

dianjurkan kalau belum mampu dengan cara keempat, pakai cara kedua atau 

ketiga. Ia lebih memadai dari pada yang pertama. Meskipun, tetap dengan 

catatan, upayakan agar ada kontak mata dalam komunikasinya. Lalu 

upayakan mengembangkan model penyampaian yang keempat, hanya 

memakai garis besar saja. 

 

2. Berdayakan kekuatan suara  

Suara adalah sebuah energy, tenaga, kekuatan dan pengaruh. Apabila 

komunikator mengeluarkan suaranya berupa kalimat-kalimat yang 

mengandung makna dan pesan. Maka dari dalamnya dapat membawa 

tenaga, kekuatan, pengaruh bahkan kuasa untuk terjadinya perubahan dalam 
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diri pendengarnya. Sebab komunikasi selalu mempunyai tujuan untuk 

mencapai terjadinya sebuah perubahan sikap, perubahan pendapat, 

perubahan perilaku, perubahan sosial, adaptasi diri pada situasi yang 

diperlukan, serta harmonisasi kehidupan dalam lingkungannya. 
27

   

Dalam komunikasi, orang belajar, memahami, mengerti dan 

menangkapnya dari pemberi pembelajaran dengan pengaruh dari kata-kata 

= 7 %, pengaruh dari suara = 38 %, pengaruh dari bahasa tubuh, terutama 

wajah = 55 %. Dengan demikian, suara dan bahasa tubuh membuat 93 % 

dampaknya dalam komunikasi.
28

 Oleh Karena itu, dalam khotbah, kekuatan 

suara kita sebaiknya dioptimalkan agar ada intonasi, penekanan-penekanan 

pada hal-hal yang perlu, kecepatan dan tempo diatur dengan baik, volume 

dan tinggi rendah suara dikontrol dengan baik pula. Sebab, kita bicara 

selain dengan kata-kata dan bahasa tubuh, kita bicara juga dengan nada 

suara kita. Perasaan, harapan, keinginan, permintaan, kesungguhan, 

keprihatinan, kegembiraan dan sukacita kita, selama berkhotbah dapat kita 

munculkan melalui perubahan-perubahan dan getaran suara kita. Suara kita 

perlu diberdayakan.
29

 

 

3. Berdayakan kekuatan bahasa tubuh  

Bahasa tubuh (nonverbal) ternyata berpengaruh sangat besar dalam 

komunikasi, yakni 55 %. Sebab gerakan tubuh, ekspresi wajah, termasuk 

nada suara, tidak dapat dibuat-buat. Ia selalu menggambarkan keadaan hati 

dan pikiran seseorang. Bahasa nonverbal dapat berfungsi menguatkan, 

menekankan, memperteguh, mengulangi dan melengkapi apa yang telah 

diucapkan (secara verbal). 
30

 Dengan didayagunakannya bahasa nonverbal 

ini, maka pemahaman pesan yang disampaikan menjadi lebih cepat, lebih 

mudah dan lebih jelas. Misalnya, kita mengatakan secara retoris 

(pertanyaan), “Siapa di antara saudara-saudara yang percaya bahwa Tuhan 

Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia?” Seraya kita menunjuk kepada 

pendengar! Itu berarti bahasa nonverbal menunjuk fungsi mengulangi dan 

menekankan pertanyaan itu. Dampaknya jemaat merasa mereka ditunjuk 
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Rajem Kemraj, Communicating Effectively for Evangelising, paper. 
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dan ditanya ? Meskipun itu pertanyaan retoris yang hanya dijawab dalam 

hati ! Karena pengaruh bahasa nonverbal ini sangat besar, maka 

pengkhotbah perlu mengembangkan dirinya untuk memberdayakan 

penggunaan bahasa nonverbal ini dalam khotbahnya. 

 

4. Monolog sekaligus dialogis  

Khotbah sudah umum bila disampaikan dengan cara monolog. 

Artinya, pengkhotbah menjadi pembicara tunggal, hanya satu arah dari dia 

kepada para pendengarnya. Sedangkan para pendengar hanya D4 (datang, 

duduk, diam dan dengar). Kondisi pasif seperti itu tidak selalu menguntung. 

Terutama bila khotbah yang disampaikan itu kurang menarik dan kurang 

mengesankannya. Ia dapat menjadi gelisah, bosan, jenuh, tanpa perhatian 

dan bertanya dalam hatinya, kapan khotbah ini amin tanda selesai.   

Sesungguhnya, khotbah salah satu pengertiannya adalah bercakap-

cakap tentang firman Tuhan.
31

 Oleh karena itu, meskipun dalam prakteknya 

khotbah disampaikan secara monolog (satu arah). Perlu juga ia diusahakan 

agar bernuansa dialogis (dua arah). Artinya, suasana diciptakan seperti 

orang bercakap-cakap antara dua orang atau lebih tentang Firman Tuhan. 

Demikian juga dalam khotbah kita. Untuk itu, dalam satu khotbah, kita 

dapat melakukan berulangkali membuat atau menyampaikan pertanyaan 

retoris kepada pendengar. Dengan cara menyampaikan pertanyaan retoris, 

mereka yang D4 tadi kita bawa menjadi terlibat dalam khotbah kita. Mereka 

yang semula pendengar pasif, pendengar dangkal bahkan mungkin bukan 

pendengar. Mereka, kita ubah dan kita bawa menjadi pendengar aktif, yang 

mau mendengar yang verbal dan nonverbal, 
32

 dan juga menjadi pendengar 

empati yang berusaha terlibat untuk memahami dan mendengarkan dengan 

penuh perhatian. 
33
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EP. Ginting, Khotbah dan Pengkhotbah, h. 1. 
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5. Pakailah alat bantu   

Manusia diberi Tuhan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, 

dan hati untuk merasa. Dalam pembelajaran, menurut Vernon A. Magnesen, 

orang belajar 10 % dari yang dibacanya, 20 % dari yang didengarnya, 30 % 

dari yang dilihatnya, 50 % dari yang didengar dan dilihatnya, 70 % dari 

yang dikatakannya, 90 % dari yang dikatakan dan dilakukannya.
34

 Berarti, 

kalau kita menggunakan alat bantu multimedia dalam membelajarkan 

jemaat, maka kekuatan pengaruhnya dalam pembelajaran itu = 50 %. Kalau 

hanya dengan cara konvensional/ mendengar, hanya = 20 % saja. Agak 

kecil, apalagi kalau kurang menarik dan kurang berkesan bagi 

pendengarnya.  

Berkaitan dengan hal itu, simaklah dengan cermat berikut ini, 

kemanfaatan, dayaguna, kekuatan dan pengaruh alat bantu berupa gambar, 

barang-barang simbolis, audio visual dan multimedia, a.l, 1). Lebih menarik 

dan lebih variatif, 2). Menumbuhkan minat dan motivasi , 3). Orang akan 

lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran, 4). Melibatkan orang ikut 

berpikir, 5). Dengan media, konsentrasi dan perhatian lebih baik, 6). Hanya 

secara verbal saja, akan lebih mudah lelah dan jenuh, 7). Mempermudah 

pengertian dan pemahaman, 8). Orang diajak dari berpikir kongkret menuju 

berpikir abstrak, ini lebih mudah, 9). Kalau hanya verbal saja, orang diajak 

berpikir abstrak., 10). Meningkatkan persepsi, imajinasi dan tafsiran yang 

memperkaya, 11). Menyegarkan karena konsep disampaikan dalam bentuk 

baru, 12). Menolong menambah daya ingat, 13). Hal yang sukar, 

dipermudah dan disederhanakan, 14). Lebih mudah untuk diikuti dan 

dimengerti, 15). Pembelajaran dapat lebih cepat, 16). Mengatasi 

keterbatasan waktu, tempat dan bahasa.
35

  

Sedangkan hasil penelitian Enny Trisnawati di sebuah jemaat GKE, 

tentang penggunaan multimedia dalam khotbah, dikatakan, a.l,: lebih 

menarik, lebih bagus, lebih banyak ingat, mudah dipahami dan dimengerti, 

menjadi lebih jelas, mudah diikuti, membuat ikut berpikir, menambah dan 

membantu daya tangkap, tidak monoton, mencegah kantuk, lebih 

                                                 
34

Bobbi dePorter, Quantum Teaching, h.57. 
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konsentrasi. Meski ada yang mengatakan konsentrasi terganggu.
36

 

Umumnya kesan sangat positif.  

Sebab itu, kalau di tempat anda belum ada multimedia, maka anda 

disarankan dapat menggunakan gambar atau barang-barang simbolis. Kalau 

di gereja tempat anda melayani ada multimedia, maka disarankan 

mendayagunakannya dalam khotbah anda. Mengapa? Yah…karena 

dayaguna seperti tersebut di alinea depan, begitu luar biasa besarnya. 

Sangat sayang dan kerugian yang amat besar, bila multimedia di gereja 

anda digunakan hanya untuk liturgi, nyanyian dan warta jemaat saja.   

Hasil teknologi yang begitu canggih dan mahal, mestilah digunakan 

lebih optimal lagi, yakni juga untuk sarana khotbah. Sehingga khotbah anda 

mempunyai pengaruh dan kekuatan yang lebih luar biasa besarnya. 

Perhatikan juga, bila memanfaatkan multimedia, seperti LCD, jangan teks 

khotbah lengkap yang ditayangkan, karena kalau demikian, justeru akan 

kontra produktif, sebab akan membuyarkan konsentrasi. Cukup hanya garis 

besar khotbah saja yang dibuat dan ditayangkan di layar. Akan menjadi 

sangat baik bila disertai gambar-gambar yang cocok dengan isi khotbah, 

sebab, sebuah gambar selalu punya makna dan pesan yang beragam arti 

serta menyentuh hati.
37

 

 

6. Sekali-sekali selipkan senyum tawa  

Humor dapat menurunkan ketegangan dan menghilangkan kebosanan 

dan kejenuhan. Ia mampu menghidupkan suasana yang kaku menjadi lentur 

dan santai. Orang menjadi segar dan terjaga. Kadang dapat ditarik ke dalam 

arti dan makna dari baliknya, sama dengan ilustrasi dan kesaksian, yang 

tidak jarang lebih mampu dan lebih efektif daripada nasihat dan teguran 

yang keras. Ia dapat masuk menusuk secara positif ke dalam sanubari 

terdalam, sehingga membuat orang sadar diri lalu berbalik ke dalam 

pertobatan. 
38

  

Tony Buzan dalam “Jadi Orang Cerdas Spiritual,” mengutip Elia 

Wheeler Wilcox, “Tertawalah dan dunia akan ikut tertawa bersamamu.” 

                                                 
36

Enny Trisnawati, Peranan Media dalam Khotbah, h. 38-46.  
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Lalu Tony Buzan menjawab dan mengatakan, “Benar! Tertawalah dan 

dunia tertawa bersamamu ! Selera humor merupakan salah satu kualitas 

utama kecerdasan spiritual. Tawa akan mengurangi perasaan stress, 

meningkatkan kesehatan secara umum, dan menambah jumlah teman (yang 

lebih bahagia). Tawa dapat menciptakan kehidupan yang lebih bahagia, 

ceria, dan bersemangat. Dapat meredakan persoalan, dapat membagi 

ketegangan dan menyatukan orang dari berbagai profesi. Humor 

mempertalikan semua umat manusia.” 
39

   

J.Oswald Sanders mengatakan, “Oleh karena manusia adalah gambar 

Allah, maka rasa humor adalah karunia Allah dan mendapatkan 

kedudukannya di dalam sifat ilahi. Tetapi humor merupakan karunia yang 

harus dikendalikan dan dipupuk. Humor yang bersih dan sehat akan 

meredakan ketegangan dan mengobati keadaan sulit, lebih dari pada 

apapun. Humor sangat besar nilainya bagi seorang pemimpin karena 

bermanfaat bagi dirinya maupun pekerjaannya.”   

Kata Charles H.Spurgeon, “Lebih baik membiarkan orang tertawa 

untuk sementara dari pada tertidur dengan pulas selama setengah jam.” 

dalam ibadah gereja. Humor yang sehat membuat orang terjaga, segar dan 

membuat mereka mampu mengikuti acara yang diikutinya. Presentasi tanpa 

humor, yang berlangsung panjang, atau pada jam-jam tertentu, dapat 

membawa orang pada rasa lelah dan kantuk. Humor akan mampu mencipta 

kesegaran dan keterjagaan mereka.   

Helmut Thielicke menulis, “Apakah kita tidak boleh memandang 

garis-garis yang ada di sekeliling mata kita, jika kita tertawa, itu sama 

seperti tanda iman yang terlihat dari garis-garis wajah yang menunjukkan 

perhatian dan kesungguhan? Apakah hanya kesungguhan saja yang 

dibenarkan ? Apakah tertawa itu bersifat kafir? Kita telah membiarkan 

begitu banyak hal yang baik hilang dari gereja dan membuang banyak 

mutiara kepada babi. Satu gereja berada dalam keadaan kurang sehat, jika 

gereja membuang tawa ria dari ruang kebaktian, dan menyerahkannya 

kepada cabaret, kelab malam dan para pemimpin acara saja,” 
40

 sungguh 

menyedihkan.   
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Karena itu, kita jangan sampai mengabaikan pendapat-pendapat 

tersebut. Dayagunakanlah tawa senyum secara hati-hati dan konstruktif, 

sehingga memberi dampak positif dalam khotbah kita. Bukankah juga di 

depan dikatakan, salah satu ciri komunikasi yang efektif adalah dapat 

membuat pendengar senang, gembira, sukacita bahkan bahagia. Demikian 

juga komunikasi khotbah kita, perlu diupayakan agar ada rasa senang, 

sukacita, gembira, bahkan bahagia yang dialami para pendengar kita. Kesan 

yang menarik dan melegakan hati serta membahagiakan. Menurut John 

Edmund Haggai, komunikasi Injil selain untuk memberitahu, menyentuh 

hatinya, meyakinkannya, membuatnya gembira sukacita, dan puncaknya ia 

berbuat sesuai motivasi dan harapan pengkhotbah.
41

  

 

7. Menyentuh hati   

Pendidikan seseorang kerap kali berpengaruh besar dalam cara 

berkomunikasi dan mengembangkan komunikasi. Bahasa yang digunakan 

dapat menjadi lebih tinggi dan ilmiah, tidak lagi sebagaimana bahasa yang 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam komunikasi dapat 

terjadi jurang antara yang berpendidikan tinggi dengan warga masyarakat 

biasa. Sehingga, terjadi hambatan dan kesulitan memahami, mengerti dan 

menangkap pesan-pesan dalam komunikasi.  

Dalam khotbah dapat terjadi juga hal demikian. Ada kesan 

sementara, bahasa khotbah kita kerap agak terlalu tinggi, terlalu teologis 

dan intelektual, bahkan sedikit menjurus filosofis. Hal ini sedikit menjadi 

hambatan pendengar untuk menyelami dan menyerapnya. Khotbah 

demikian lebih cenderung banyak mengisi ranah kognitif (intelektual, rasio, 

akal pikiran). Tentu tidak salah bahwa ia mengisi sisi kognitif. Akan tetapi, 

bila hanya sampai di situ saja, maka khotbah masih kurang berdayaguna. 

Seharusnya, capaiannya seimbang antara rasio dengan emosi. Artinya, 

khotbah perlu mencapai ranah kognitif (intelaktual, rasio), tetapi 

dilanjutkan sampai menyentuh ranah afekktif (hati, perasaan, emosi). Sebab 

ranah afektif ini adalah ranah yang terdalam yang mampu membuat orang 

sadar diri, memperbaiki diri dan bertobat. Sebab itu, khotbah harus 

diupayakan sekuat-kuat untuk sampai menyentuh ke ranah afektif ini.  
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Bagaimana caranya agar khotbah mencapai dan menyentuh ranah 

afektif (hati,emosi)? Ia dapat dilakukan dengan memakai kesaksian, 

ilustrasi dalam berbagai bentuk, dapat juga memakai alat bantu gambar atau 

barang simbolis. Dari kesaksian, ilustrasi atau alat bantu itu, lalu ditarik ke 

aplikasinya. Seperti di depan, “Apa kaitan kisah tadi dengan sdr-sdr? Atau, 

bagaimana dengan sdr-sdr ?” Dengan cara itu, pesan dapat menukik tajam 

dan dalam, lalu masuk ke dalam hati, serta menyentuh hati terdalam para 

pendengar. Di sana dapat terjadi pertobatan (seperti Daud), perubahan hati, 

sikap, perilaku dan perbuatan hidupnya. 

 

8. Personal  

Kegagalan dan hambatan komunikasi, di bagian depan dikatakan, 

antara lain disebabkan komunikasi itu kurang personal, terlalu bersifat 

umum. Oleh karena itu, dalam berkhotbah umumnya dilakukan di depan 

banyak orang. Tentu dengan hal semacam itu komunikasi menjadi sangat 

umum dan tidak atau kurang personal. Dapatkah hal umum semacam itu 

kita ubah dan arahkan menjadi sesuatu yang personal? Bagaimana caranya?  

Untuk itu, di bagian aplikasi atau di bagian penutup, kita menarik 

hal-hal umum menjadi hal-hal khusus. Kita tidak mengakhiri khotbah kita 

hanya dalam kalimat-kalimat biasa tanpa ajakan, tantangan, seruan, 

panggilan dan komitmen. Kita mengganti cara itu dengan pola yang baru, 

agar penutup atau aplikasi kita menukik tajam ke dalam hati para 

pendengar. Caranya, kita agak mendorong, sedikit agak memotivasidengan 

kuat, agar pendengar mengambil sikap atau keputusan dalam hati mereka 

untuk mengikuti pesan Tuhan melalui khotbah yang kita sampaikan.   

Untuk itu, mirip dengan cara untuk menyentuh hati pendengar. Kita 

bertanya secara retoris berdasarkan uraian atau aplikasi, misalnya, a.l. 

“Kalau demikian, bagaimana dengan sdr-sdr? Siapa di antara sdr-sdr yang 

akan berkomitmen untuk setia pada Tuhan? Siapa dari kita yang akan tetap 

mengikut Tuhan walau jalan kita berat? Siapa yang ingin menemukan 

kebahagiaan sejati? “ dll. Lalu kita jawab dengan inti pesan akhir, kabar 

baik., sesuai dengan isi dan pesan khotbah kita. Baru berkata Amin.  

Cara demikian, membuat akhir aplikasi atau akhir khotbah berubah 

dari umum menjadi khusus, dengan tantangan, panggilan, seruan, dan 

ajakan kepada orang secara pribadi ke pribadi. Khotbah puncaknya menjadi 
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sangat personal dan pribadi. Lebih kuat lagi, apabila diikuti dengan intonasi 

suara yang meminta dan berharap dengan sangat, lalu diulangi dan 

ditegaskan dengan bahasa nonverbal, yakni tangan ditunjuk ke pendengar, 

dll. Maka, akan terasa kita sedang menunjuk mereka untuk menjawab 

dalam hati mereka agar mengambil keputusan atau sikap, perilaku atau 

perbuatan. Keputusan atau sikap itu sesuai isi khotbah kita. Sehingga 

khotbah bukan hanya sekedar menarik dan mengesankan, tetapi juga 

mengubah kehidupan pendengar. Perubahan itu bukan hasil kerja 

pengkhotbah, tetapi Tuhan melalui Roh Kudus dapat memakai hasil kerja 

dan jerih juang pengkhotbah untuk sebuah perubahan.. 

 

V. PENUTUP 

Komunikasi kita efektif kalau para pendengarnya memahami dan 

mengerti dengan jelas apa yang disampaikan oleh yang berbicara. Isi dan 

pesan yang disampaikan itu mampu masuk ke dalam batinnya yang paling 

dalam, sehingga mempengaruhi sikap dan perilakunya. Ia mendorong dan 

memotivasinya untuk bertindak dan berbuat sesuatu yang baik, yang dapat 

dan mampu memperbaiki relasi kehidupan yang lebih baik lagi. Kemudian, 

dalam dan dampak komunikasi itu adalah lahir dan munculnya perasaan 

senang, gembira sukacita bahkan bahagia. Komunikasi itu menyenagkan 

hatinya.  

Komunikasi yang menghadirkan daya tarik dan rasa senang pada 

sebuah khotbah, dapat terjadi bila disusun tema dan tujuan khotbah, logis 

dan sistematis, mudah diingat, variasi dalam model khotbah, menyelami 

kebutuhan pendengar, mendayagunakan Ilustrasi dan kesaksiaan.  

Untuk mencapai harapan yang baik itu, maka strategy komunikasi 

khotbah dilakukan dengan khotbah tidak hanya dibaca, memberdayakan 

kekuatan suara, memberdayakan kekuatan bahasa tubuh, monolog sekaligus 

dialogis, mendayagunakan alat bantu, mendayagunakan kesaksian atau 

ilustrasi, sekali-sekali menyelipkan senyum tawa, khotbah diupayakan 

menyentuh hati, dan diakhiri dengan komunikasi yang personal.   

Dengan demikian, khotbah kita, selain menarik dan mengesankan, 

tetapi juga diberkati dan dipakai oleh Tuhan, sehingga mempunyai 

kekuatan untuk mengubah kehidupan para pendengarnya. Tuhan memakai 

para pengkhotbah untuk membelajarkan warga jemaat. Perubahan itu bukan 
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karya pengkhotbah, tetapi karya Roh Kudus, namun hidup pengkhotbah, 

dan isi serta cara berkhotbahnya dapat dipakai oleh Tuhan untuk sebuah 

perubahan. 
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KHOTBAH NARASI 

(Tulus Tu’u, STh, MPd)  

 

 

ABSTRAK 

Khotbah itu adalah permainan kata-kata. Menciptakan suasana 

ketegangan atau konflik dan memperbaikinya.  Mengacaukan ketenangan, 

menciptakan ketegangan, membungkamkan kerinduan. Namun akhirnya ia 

juga yang memperbaiki ketegangan, menghadirkan ketenangan dan 

menghadirkan canda. Itulah khotbah narasi. Suatu strategi komunikasi 

yang unik sekaligus membingungkan. Namun menyenangkan apabila 

mengikuti alurnya sampai pada klimak perbincangan. 

Key Word: Khotbah, Narasi, konsekuensi, pendengar 

 

 

I.PENDAHULUAN 

Tulisan ini merupakan tulisan saduran yang diolah lagi agak 

bebas, dari buku tulisan Hasan Sutanto berjudul Homiletik, 

h.228, 233-234, 334 -342, mengenai khotbah narasi dan satu 

contoh khotbah narasinya berjudul , ”Saya Pun Marah !” Lk 

15:11-35. Contoh ini dimuat agar ada model dan contoh yang 

dapat kita tiru dan kembangkan. Menarik kalau kita berusaha 

mencoba model khotbah narasi ini dalam khotbah-khotbah kita. Sehingga 

kita kaya dalam kreativitas berkhotbah.  

 

II. PENGERTIAN KHOTBAH NARASI 

Khotbah narasi adalah khotbah yang menghilangkan keseimbangan, 

ia memperkenalkan konflik (Koq). Lalu, menganalisis ketidakcocockan atau 

analisa konflik (Waduh). Kemudian, memberi petunjuk tentang pemecahan 



Khotbah Narasi 

 

Pambelum: Jurnal Teologi,  Vol.2 No.02 November 2010 61 

masalah atau solusi (Aha..). Lalu, mengajak mengalami kuasa Injil atau 

kuasa Yesus Kristus (Wow I). Terakhir yang mengantisipasi 

konsekuensinya atau perubahan dalam kehidupan pribadi (Wow II).  

Pertama-tama, membuat pendengar “tidak seimbang,” lalu, terus 

mepertahankan rasa ingin tahu mereka. Akhirnya pendengar mengambil 

kesimpulan sendiri. Ia tampil bagaikan sebuah gambar bagi pendengar. 

Dengan itu, narasi dapat menyentuh hati pendengar. Kedua, pendengar 

digoncangkan dengan satu masalah yang dinarasikan, seterusnya dicarikan 

solusinya. Terakhir, pendengar disuguhkan narasi untuk mengalami kuasa 

Injil.  

Khotbah narasi adalah sebuah cerita. Ia mempunyai satu tema. Tema 

ini menjiwai seluruh rangkaian cerita. Seluruh isi cerita diikat dan dirangkai 

oleh dan ke dalam satu tema. Seluruh isi cerita bermuara dan mengarah 

pada tema. Sehingga sejak awal sampai akhir, tema cerita tetap nampak 

benang merahnya. Susunan alur utamanya adalah latar konflik, lalu analisa 

konflik, dan terakhir solusi. Akan tetapi alur dapat diubah sesuai kebutuhan 

pengkhotbah. Misalnya analisa lebih dahulu, baru latar dan solusi. Atau, 

solusi lebih dahulu, baru latar dan analisa. Khotbah narasi ini sederhana, 

tetapi menegangkan dan memicu rasa ingin tahu yang tinggi. Sehingga 

kesimpulan dapat dibuat oleh pendengar sendiri.  

Khotbah narasi, sama dengan khotbah yang lain, didahului dengan 

mempelajari teks yang ada dan tafsirnya, sehingga menemukan makna teks 

dan amanat teks. Berdasarkan hal itu dan dipadukan dengan plot-plot, maka 

narasi disusun dengan sebaik-baiknya. 

 

 

III. TAHAP-TAHAP KHOTBAH NARASI 

Pertama: menghilangkan keseimbangan atau Koq?  

Pengkhotbah mula-mula menghilangkan keseimbangan 

pendengarnya. Upaya menghilangkan keseimbangan ini dilihat dari sudut 

yang berbeda-beda. Dari sudut psikologi, berarti melakukan dan 

menimbulkan “kebimbangan” para pendengarnya, yang akan diikuti dengan 

rasa takut, rasa kuatir dan rasa tertekan. Kebimbangan ini mencakup 
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intelektual, kejiwaan, perasaan, pikiran dan totalitasnya sebagai satu 

pribadi.   

Narasi dibuat dan disusun dengan bahasa yang kongkret, nyata dan 

fakta. Dapat melalui pengalaman, pengalaman pendengar, pengalaman 

orang lain yang didapat dari bacaan, didengar atau dilihat oleh 

pengkhotbah. Kebimbangan ini selain akan memunculkan masalah, juga 

akan membuat pendengar berpikir dan ikut berpikir serta terlibat dalam 

khotbah. Jadi bukan D4 (datang duduk dengar diam), tetapi D3IK (datang 

duduk dengar ikut berpikir).  

Misalnya, “Masalah kita hari ini adalah ketika kita mengulurkan 

tangan kita dalam kasih. Justeru dibalas oleh orang itu dengan sindiran dan 

ejekan. Ia menolak uluran tangan kita.” Jadi ada konflik. Pengalaman itu 

kongkret dan menyebabkan konflik.  

Bagian ini yang perlu diperhatikan dalam menghilangkan 

keseimbangan adalah terciptanya satu konflik. Konflik menimbulkan 

ketegangan, sehingga ada rasa sesuatu yang belum diselesaikan. Konflik 

yang belum ada solusi ini akan mengundang rasa ingin tahu pendengar. Hal 

ini nanti mengajak pendengar masuk dan menerima serta mengalami kuasa 

Injil. 

 

Kedua, menganalisis ketidakcocokan atau Waduh!  

Penyampaian Injil ada di bagian ini, dengan analisa dan diagnosa. 

Ketidakcocokan dilakukan dengan bertanya ; mengapa? Dengan pertanyaan 

mengapa ini, baik kalau dimulai dari masalah yang dihadapi pendengar. 

Dicari penyebab yang menimbulkan masalahnya. Masalah adalah apa yang 

mereka capai dibandingkan dengan apa yang seharusnya dicapai. Sehingga 

nampak ada kesenjangan antara fakta dan harapan. Hal ini yang dianalisis 

dan didiagnosa pengkhotbah. Di sini ada yang akan diselesaikannya. 

Analisa dan diagnose jangan diganti dengan ilustrasi, sebab dapat kontra 

produktif. Pertahankan pendengar tetap ikut berpikir dan terlibat dalam 

khotbah kita.  

Misalnya, mengapa orang miskin? Karena ia malas ataukah karena ia 

tidak mau bekerja? Tanya lagi, mengapa ia tidak mau bekerja? Mengapa ia 

malas? Karena ia tidak memiliki motivasi. Mengapa ia tidak ada motivasi? 
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Karena dia kurang peduli. Mengapa ia kurang peduli? Karena tidak 

memiliki harga diri. Mengapa tidak ada harga diri? yah… kalau dikejar 

terus, maka akan dapat diambil kesimpulan oleh pendengar, bahwa orang 

miskin terjadi bukan karena ia tidak memiliki motivasi kerja, tetapi karena 

kemiskinannya membuat ia tidak memiliki motivasi kerja.   

Analisa dan diagnosa diarahkan untuk mendalami motivasi perbuatan 

atau perilaku yang muncul. Hal ini akan menyentuh dan mencapai akar 

permasalahan sesungguhnya. Sehingga dari sini nanti ada jalan menuju 

solusi dan selanjutnya akan menuju akhir pemulihan dan penyembuhan 

luka-luka kehidupan.  

 

Ketiga, memberi petunjuk pemecahan masalah atau Aha..!  

Bagian kedua, pendengar mendengar jawaban-jawaban yang kurang 

memuaskan. Hal yang ada adalah mata rantai yang hilang, sebab itu 

jawaban kurang memuaskan. Sedangkan, tujuan bagian ketiga ini, untuk 

mengenal masalah yang timbul dalam hati pengkhotbah dan pendengar. 

Antara masalah dan solusi terdapat kesenjangan atau mata rantai yang 

hilang.   

Mata rantai yang hilang yang ditinggalkan, dilanjutkan dalam bagian 

ketiga ini, dengan masuk dan diupayakan menemukan mata rantai yang 

hilang itu. Dengan ditemukannya mata rantai yang hilang, maka masalah 

yang ada telah ditemukan solusinya. Pemecahanan masalah ini didengar, 

dirasakan dan dialami oleh pendenngar.   

Indikasi ini sering muncul di luar dugaan. Ia datang dari tempat yang 

tidak terduga. Pendengar lalu melihat masalah ini dari sudut yang baru. Ada 

aspek pembalikan. Pembalikan dapat terjadi karena ada pendalaman isi 

Alkitab oleh pengkhotbah. Ia menemukan hal-hal yang selama ini dianggap 

biasa, padahal luar biasa. Seperti contoh orang miskin tadi ada pembalikan 

dari pikiran umum miskin karena tanpa motivasi, justeru kemiskinan itu 

membuat ia tanpa motivasi.  

Ini penting, karena dengan berpikir biasa, Injil menjadi biasa, sulit 

melihat keunikan Injil. Injil sering mengajarkan sesuatu yang tidak masuk 

akal, di luar pikiran orang pada umumnya. ia melampaui akal yang biasa. Ia 

kerap memunculkan hal-hal mustahil bagi akal manusia. 
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Keempat, pendengar mengalami kuasa Injil atau Wow I  

Setelah pendengar ikut mengalami kebimbangan, dan kegoncangan 

melalui narasi kita, pendengar telah siap dibawa dan diperhadapkan kepada 

Injil Yesus Kristus. Pengkhotbah boleh bertanya kepada pendengar tentang 

konsekuensi yang dihadapi mereka ketika Injil bertemu dengan manusia ?  

 

Kelima, konsekuensi atau Wow II  

Suasana mulai tenang. Setelah Injil bertemu manusia, tanyakan apa 

yang mereka harapkan? Apa yang perlu mereka lakukan ? Apa yang 

mungkin terjadi dengan hidup mereka? Pandangan pendengar diarahkan ke 

masa depan dan hari yang akan datang.  

Pada bagian kedua kita melakukan pengguncangan kebimbangan 

yang menegangkan. Sesudah itu, ia mulai diselesaikan di bagian ketiga. 

Sedangkan, pemecahan masalah bagian keempat. Karena ada sesuatu yang 

baru terjadi, pendengar mengalami kuasa Injil. Klimaks sesungguhnya ada 

di bagian keempat ini. Maka, respon pendengar pada Injil yang 

membawanya kepada konsekuensi menerima Injil Yesus Kristus. 

Pendengar diberi penekanan agar memiliki komitmen. Mereka didorong 

dan dimotivasi agar mau maju dan bertumbuh. Kuasa Injil dialami. Mereka 

mengalami pembebasan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kuasa cinta kasih 

Allah yang kekal. Akhirnya, pengkhotbah mengajak pendengar menerima 

konsekuensi anugerah Allah ini. 

 

****** 
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Contoh Khotbah Narasi 

 

 

SAYA PUN MARAH ! 

(Lukas 15: 11-35) 

Hasan Sutanto 

 

 

KOQ?  

Anda pernah diperlakukan tidak adil ? Saya pernah. Dan saya pun 

marah. 

Pada suatu malam saya antre dengan sopan untuk membeli tiket 

penerbangan terakhir ke kota lain. Tetapi ada penumpang yang tidak mau 

antre dengan tertib. Akhirnya malam itu saya tidak mendapat tiket. Saya 

harus kembali dengan kecewa, dan berangkat pada pagi keesokan harinya. 

Ini tidak adil. Saya dirugikan. Saya marah. Dan di tengah-tengah 

kemarahan itu saya berkata dalam hati, “Di balik ini semua ada kehendak 

Tuhan yang baik, siapa tahu malam ini pesawat itu tidak dapat berangkat 

dengan selamat.”  

 

WADUH !  

Anak sulung dalam perumpamaan ini mempunyai perasaan yang 

sama. Di rumah ayahnya ada pesta yang meriah. Namun, dia mendengar 

bahwa pesta itu diadakan untuk menyambut adiknya yang kembali dengan 

selamat. Semua orang tahu bahwa hidup anak muda ini tidak baik. Dia 

berani minta harta dari ayahnya, lalu pergi ke negeri jauh.di sana dia 

memboroskan seluruh harta itu. Tetapi sekarang ketika dia kembali, 

ayahnya malah membuat pesta besar bagi dia. Bukankah yang patuh kepada 

ayah dan rajin bekerja adalah dia, bukan adiknya? Dia merasa diperlakukan 
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dengan tidak adil. Dia tidak mau masuk ke rumah ayahnya untuk hadir 

dalam pesta itu.  

Coba bayangkan, kalau anda adalah anak sulung, apakah anda tidak 

akan marah karena diperlakukan tidak adil ? Kita mempunyai banyak 

alasan untuk marah. Mengapa yang tidak antre dengan tertib yang mendapat 

tiket? Mengapa dibuatkan pesta bagi orang yang tidak mau bekerja dan 

yang memboroskan harta? Daftar ini dapat disusun makin panjang.  

Benar, dibandingkan dengan adiknya, anak sulung itu rajin.sama 

seperti kita, dia kerja dengan setia. Dia tidak pernah minta sesuatu untuk 

dirinya. Atau dengan jargon orang Kristen: anak sulung itu rajin ke gereja, 

rajin ikut team kun jungan pastoral, rajin berdoa, rajin baca Alkitab dan 

rajin memberikan persembahan. Mau apa lagi? Mengapa bukan dia yang 

diberkati jodoh yang ideal? Mengapa bukan dia yang diberikan kelancaran 

dan keuntungan?  

Apa yang dipikirkan anak sulung itu memang pernah muncul dalam 

hati kita.dan sama seperti anak sulung itu, malam itu saya pun pernah 

menjadi marah karena tidak mendapat tiket. Tetapi dengarlah apa yang 

dikatakan ayah itu kepada anak sulung di ayat 32, “Kita patut bersukacita 

dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia 

telah hilang dan didapat kembali.” (Mirip dengan ayat 24). Rupanya anak 

sulung itu dan saya sama-sama marah karena hanya melihat dari sudut 

kepentingan diri sendiri. Kami tidak melihat sesuatu dari sudut lai. Anak 

ssulungitu marah karena dia mereasa dirinya diperlakukan tidak adil dan 

dirugikan. Tetapi dia tidak melihat dari sudut lain. Yang sesungguhnya 

dirugikan adalah ayahnya, bukan dia. Ayah ini rugi dalam hal kekayaan. 

Dia pasti pernah diolok-olok oleh tetangganya. Untuk sekian tahun 

lamanya, hati ayah ini gelisah dan sedih karena tidak mendapat khabar dari 

anak bungsunya. Anak sulung sepertinya tidak mau mengerti kerugian dan 

penderitaan ayahnya.  

 

AHA..!  

Anak sulung ini juga tidak mau tahu bahwa sesungguhnya ayahnya 

selalu bersama dengannya, dan segala kepunyaan ayahnya adalah 

kepunyaan dia juga. Kebersamaan itu seharusnya diterimanya sebagai 

anugerah yang indah dan penting. Itu seharusnya sudah cukup membuatnya 
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bekerja dengan senang hati. Bekerja adalah tugasnya. Tidak tepat kalau dia 

melihat bekerja sebagai kewajiban yang memberatkan dia. Dan dari ayah 

yang adil, dia pun mendapat porsi yang disediakan baginya sebagai anak 

sulung. Semua kaksih dan kebaikan ayahnya sudah dilupakan anak sulung 

ini.  

Pesta dibuat ayah itu bukan memberi penghargaan kepada anak 

bungsu. Pesta itu merupakan pengucapan syukur. Bagaikan seorang ayah 

yang mengucap syukur atas kesembuhan anaknya, ayah itu membuat 

pesta.lebih dari sembuh dari penyakit. Bagi ayah itu, anak bungsunya sudah 

mati, tetapi kini bangkit, sudah hilang tetapi kini ditemukan kembali. Pesta 

ini menjadi simbol bahwa anak bungsu itu diterima kembali oleh ayahnya. 

Di mata ayah itu, jiwa naknya jauh lebih penting dari pada harta kekayaan. 

Sayang, anak sulung itu tidak sanggup melihat pesta meriah tersebut dari 

sudut ini. 

 

WOW 1  

Dalam hal ini, sikap saya sama dengan sikap anak sulung itu. Saya 

hanya memikirkan kepentingan sesaat saya. Dan sikap ini sering dipegang 

oleh saudara-saudara yang dududk di tempat ini. Di bawah kehidupan yang 

kelihatan bermoral sering tersimpan kemarahan yang siap meledak. Saya 

tidak dapat membayangkan kalau pada malam itu, pesawat itu benar-benar 

jatuh, ada berapa banyak wanita akan menjadi janda, dan ada berapa anak 

akan menjadi yatim piatu? 

 

WOW 2  

Saya mulai berpikir apakah pantas saya menjadi marah? Malam itu, 

setelah tiba di tempat saya menginap, saya berlutut dan berdoa memohon 

pengampunan Tuhan. Saya tidak ingin menjadi anak sulung yang tidak mau 

masuk ke pesta itu. Saya, dan kita semua, seharusnya jangan bersukacita 

karena hal-hal yang sepele atau hal-hal yang menyangkut kepentingan 

pribadi. Kita justeru harus bersukcita untuk hal-hal yang lebih penting: 

kembalinya seorang adik yang hilang. Bagaimana dengan anda? Amin. 

****** 


