
BAB II  

MENGENAL HOMILI DALAM GEREJA KATOLIK 

2.1 Pengertian Dasar Tentang Homili 

2.1.1 Arti Leksikal 

Homili berasal dari Bahasa Yunani yaitu Homilia yang berarti percakapan, 

pembicaraan yang enak, akrab, antar sahabat atau komentar. Kata Homilia dalam Bahasa 

Yunani klasik merupakan bentuk feminindari homilon yang berarti kumpulan orang banyak.
1
 

Dari kata homilon ini, kemudian dibentuk kata kerja homilein yang berarti bercakap-cakap 

antarteman, menyatukan diri untuk saling menemani dalam perjalanan.
2
 Bertolak dari kata 

dasar Homilia yang berarti percakapan atau komentar, homili diartikan sebagai suatu bentuk 

pewartaan sabda Allah yang bertolak dari Kitab Suci dan memberi komentar dan penjelasan 

mengenai bacaan Kitab Suci, sehinggamisteri iman yang dirayakan dalam perayaan ekaristi 

menjadi relevan bagi hidup umat zaman ini. 
3
 

Dalam artinyayang klasik, homili dipandang sebagai suatu penafsiran Kitab Suci ayat 

demi ayat yang terjadidalam ibadat Gereja purba. Dalam ibadat Gereja purba, homili menjadi 

unsur penting yang menjelaskan teks Kitab Suci sesudah pembacaan Kitab Suci.Hal 

sedemikian rupa yang dilakukan oleh para rasul dalam perjalanan misi pewartaan Kabar 

Gembira tentang Yesus Kristus di dalam kota Yerusalem maupun diluar kota Yerusalem (Kis 

13:15).
4
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2.1.2. Sejarah Perkembangan  Homili 

Menurut sejarah, sebelum Ignatius dari Antiokhiadan Polikarpus merintis homili  

sebagai salah satu bagian pewartaan dalam Gereja pada abad pertama, homili terlebih dahulu 

dipraktekkan dalam kebudayaan Yunani yakni dalam konteks lahirnya polis atau kota-negara. 

Dalam hal ini, berkaitan dengan para filsuf Yunani kuno. Para filsuf menyebut homilein 

sebagai suatu bentuk dialog untuk memecahkan masalah menyangkut persoalan-persoalan 

moral dan hidup dengan memakai bahasa yang sederhana. Para filsuf berusaha untuk 

menyelesaikan suatu masalah dengan mempertemukan antara budi dan hati. 

Dalam mempertemukan budi dan hati, pertama-tama mereka membangun sebuah 

jembatan atau relasi yang akrab diantara mereka. Dari relasi tersebut perlahan-lahan 

terbentuklah pula suatu pertemuan,sehingga lewat pertemuan ini terdapat sikap saling 

memahami serta berusaha untuk mengerti setiap argumen yang mereka pertahankan. Melalui 

sikap saling memahami ini lalu merujuk pada sebuah sikap dialog yakni dengan tujuan untuk 

memecahkan masalah aktual yang mereka hadapi.
5
 Selain itu, praktek homili ini juga berakar 

pada tradisi midrash-haggada
6
 dari para rahib Yahudi yakni suatu penjelasan dan penafsiran 

Kitab Suci yang diselenggarakan dalam rangka ibadat di Sinagoga.
7
 

Masuk pada abad pertama, Gereja mulai mengenal homili, di mana Ignatius dari 

Antiokhia dan Polikarpus menjadi perintis bagi istilah homili ini.
8
 Lalu pada abad kedua 

Santo Yustinus martir menyebut homili sebagai bagian dari liturgi sabda dan disatupadukan 
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dengan liturgi ekaristi, di mana sebelum memasuki liturgi ekaristi, terdapat liturgi sabda yang 

terdiri atas bacaan, tafsiran atas bacaan atau homili dan doa. Masuk pada abad ketiga liturgi 

sabda dan liturgi ekaristi sudah merupakan sesuatu yang berlaku umum dan diterima di 

mana-mana,
9
sehingga sampai pada abad IV dan V homili sendirimengalami perkembangan 

yang amat pesat serta melahirkan pula orang-orang yang dikenal dalam Gereja sebagai 

homilis yang hebat seperti Santo Basilius, Yohanes Chrisostomus, Ambrosius, dan Agustinus 

serta muncul juga beberapa homilis yang dipandang bermutu tinggi karena kaya dengan 

muatan teologis, liturgis dan pastoral yakniPaus Leo Agung dan Gregorius Agung.  

Pada Abad Pertengahan, kualitas homilimengalami penurunan. Hal ini disebabkan 

oleh munculnya sebuah aliran sesat di Prancis Selatan yaitu Albigensianisme.
10

Lahirnya 

aliran ini membuat karya pewartaan Gereja pada waktu itu mengalami penurunan yang sangat 

drastis. Segala ajaran Gereja mengenai Tritunggal Mahakudus, peristiwa Penjelmaan dan 

penebusan umat dalam pribadi Yesus Kristus serta sakramen-sakramen, ditolak dan diingkari 

oleh aliran Albigensianisme.  

Melihat situasi tersebut, Gereja pun tidak tinggal diam.Paus Innocentius III yang 

merupakan pemimpin Gereja Katolik pada masa itu, mengutus para pengkhotbah untuk 

melawan ajaran sesat Albigensianisme. Namun para pengkhotbah tersebut pun gagal. 

Kegagalan yang dialami oleh para utusan Paus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor: 

Pertama, para bangsawan yang merupakan orang kepercayaan masyarakat terlanjur dirasuki 

oleh ajaran sesat tersebut dan menjadi pengikutinya.Faktor kedua, jumlah imam pada waktu 

itu sangat sedikit dan tidak disiapkan dengan baik dalam hal cara mewartakan Injil. 
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Berangkat dari kegagalan tersebut, para otoritas Gereja pada waktu itu tetap dengan 

giat mencari cara untuk membendung pergerakan liar aliran Albigensianisme. Akhirnya pada 

abad XIIISanto Dominikus Gusman mendirikan Ordo Pengkotbah atau ordo 

Predicatorumdengan tujuan untuk menghidupkan kembali kualitas pewartaan dan sekaligus 

sebagai bentuk perlawanan terhadap aliran Albigensianisme. Lewat ordo tersebut perlahan-

lahan Santo Dominikus membangun kembali semangat para pewarta dan menggabungkan 

corak hidup kontemplatif dengan kehidupan aktif seperti mewartakan Injil di luar biara, kerja 

tangan untuk memenuhi hidup setiap hari, belajar dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya.
11

 

Melalui ordo Pengkhotbah dan kerja keras dari Santo Dominikus pada waktu itu, 

berhasil dibendunglah pergerakan aliran Albigensianisme. Namun tetap saja homilitidak lagi 

dipandang sebagai unsur yang sangat penting di dalam Liturgi khususnya liturgi ekaristi.. 

Karena itu menjelang akhir abad pertengahan, di Gereja-gereja dibangun tempat homili yang 

terpisah dari panti imam. Homili dilakukan di luar perayaan Ekaristi dan tema-

tema homili diambil dari tema-tema iman dan susila yang tidak memiliki kaitan dengan 

bacaan misa hari yang bersangkutan.
12

 

Pada saat Konsili Vatikan II, terjadi beberapa gerakan pembaharuan. Salah satunya 

pembaharuan dalam Liturgi yaitu homilidimasukkan kembali sebagai bagian yang tak 

terpisahkan dalam perayaan Ekaristi.
13

Dengan demikian, dalam perayaan ekaristi, homili 

memiliki peran yang sangat penting dan menjadi bagian inti dalam Liturgi Sabda.
14

 Lewat 

homili, pemimpin menerjemahkan isi Kitab Suci dan mengajak umat untuk hidup lebih baik 

seturut sabda Tuhan serta mengakrabkan umat kepada Allah. 
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2.1.3. Pengertian Homili Menurut Pedoman Umum Misale Romawi 

Dalam Pedoman Umum Misale Romawi, homili dilihat sebagai suatu bagian dalam 

perayaan ekaristi yang sangat dianjurkan. Sebagai bagian dalam liturgi, homili hendaknya 

berisikan semangat hidup Kristen yang ditimba dari Kitab Suci. 

Homili merupakanbagian liturgi yang sangat dianjurkan, sebab homili sangat penting untuk 

memupuk semangat hidup Kristen dan haruslah merupakan penjelasan tentang bacaan dari 

Alkitab, ataupun penjelasan tentang teks lain yang diambil dari ordinarium atau proprium 

Misa hari itu, yang bertalian dengan misteri yang dirayakan, atau yang bersangkutpaut 

dengan keperluan khusus umat yang hadir.
15

 

 

Arti atau makna homili yang diangkat oleh Pedoman Umum Misale Romawi yaitu 

terletak pada proses atau dinamika penyampaian homili yang berlangsung dalam 

liturgi.Karena itu dalam menyampaikan homili, perlu diperhatikan aspek-aspek penting yang 

tertera dalam bacaan Kitab suci, sehingga umat dapat mengerti,menghayati dan 

menjadikannya sebagai pegangan hidup.  

Sebagai sarana pewartaan, homili hendaknya menampilkan aura perayaan ekaristi 

yang sedang berlangsung sehingga terjadi konektivitas antara ekaristi dan homili itu sendiri 

atau dalam Pedoman Umum Misale Romawi disebut sebagai “....bertalian dengan misteri 

yang dirayakan”.
16

Agar bisa bertalian dengan misteri yang dirayakan, homili harus dapat 

disampaikan dengan baik dan menghindari kecaman atau hal-hal yang merusak suasana 

dialog sukacita dalam ekaristidan berusaha untuk memberi kesan dan pesan yang layak, 

sehingga umat dapat menerima, mengerti dengan baik dan tepat.  

Agar pesan tersebut bisa disampaikan dengan baik, sekurang-kurangnya seorang 

homilis harus memiliki kesediaan untuk menerima pesan tersebut lewat Sabda Allah yang 

hendak diterangkan, mempelajari Kitab Suci dengan studi, doa dan meditasi.
17

 Selain itu, 

agar bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, maka penyampaian homili dari seorang homilis 
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pun harus disesuaikan dengan keadaan waktu, tempat dan publik.
18

 Dengan demikian, gaya 

dalam menyampaikan homili dapat berbeda-beda, sesuai dengan konteks saat itu, baik 

dengan sistem verbal atau pun non-verbal. 

Selain pemaknaan mengenai homili,Pedoman Umum Misale Romawi juga berbicara 

mengenai kelayakan atau siapa yang seharusnya membawakan homili. Dalam Pedoman 

Umum Misale Romawiyang berhak dan wajib membawakan homili adalah imam pemimpin 

perayaan dan tugas ini bisa diserahkan kepada salah seorang imam konselebran tetapi tidak 

pernah diserahkan kepada seorang awam.
19

 

 

 

2.1.4. Kitab Hukum Kanonik (KHK) 

Dalam Kitab Hukum Kanonik, “homili” dilihat sebagai suatu pengajaran dalam 

kebenaran-kebenaran iman, yang wajib diadakan dalam semua misa pada hari-hari Minggu 

dan hari-hari raya wajib yang dirayakan dan dihadiri oleh umat. Pada hari-hari tersebuthomili 

tidak dapat ditiadakan, kecuali ada alasan yang berat yang berkaitan dengan moral dan fisik 

dari seorang Selebran.
20

Homili sangat penting untuk diadakan di setiap hari Minggu dan hari-

hari raya wajib
21

 karena homililah yang paling unggul dalam menjelaskan misteri-misteri 

iman dan norma-norma hidup kristiani, dari teks Kitab Suci sepanjang tahun liturgi dalam 

perayaan ekaristi.
22

 Selain wajib diadakan setiap hari Minggu dan hari-hari raya wajib, homili 

pun dapat diadakan pada perayaan misa harian, terutama pada masa adven dan prapaskah 

atau pula pada kesempatan suatu pesta atau peristiwa duka yang dihadiri banyak umat.
23

 

Kitab Hukum Kanonik terutama pada kanon 766, mengijinkan kaum awam juga bisa 
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turut dalam karya pewartaan dalam liturgi. Tapi karya pewartaan yang dimaksud adalah 

dalam hal khotbah
24

 bukan homili,
25

 karena khotbah dan homili mengungkapkan dua sikap 

atau semangat dasar yang berbeda. Kotbah memiliki artian yang lebih luas dan digunakan 

dalam konteks di luar ibadah,
26

 seperti dalamKisah Para Rasul, kita membacaparatokohsuci 

yang berkotbah, misalnyakotbahPetruskepada orang banyaksesudahperistiwaPentekosta (Kis 

2:14-36), kotbahPetrus di SerambiSalomo (Kis 3:12-26), di depanMahkamah Agama (Kis 

4:8-12), atau Paulus yang berkotbah di Athena (Kis 17:22-31). Khotbahbisadilakukan di 

manasaja, mengulastemaapasaja, bertolakdarisumbermanasajadantidakharusdari Kitab Suci. 

Sedangkan konteks homili terbatas pada perayaan liturgi Gereja. Ia adalah bagian 

utuh dari liturgi.
27

 Karena Kristus hadir dalam tiap upacara liturgi Gereja, maka saat homili 

adalah saat di mana Kristus berbicara kepada umat-Nya melalui pelayan tertahbis dalam roh 

dan kebenaran.Karena ituKitab Hukum Kanonik kanon 767 mengangkat  homili lebih unggul 

dari segala bentuk khotbah dan homili hanya direservasi untuk imam dan diakon tertahbis: 

Di antara bentuk-bentuk khotbah, homililah yang paling unggul, yang adalah bagian dari liturgi itu 

sendiri dan direservasi bagi imam atau diakon: dalam homili itu hendaknya dijelaskan misteri-

misteri iman dan norma-norma hidup kristiani, dari teks suci sepanjang tahun liturgi.”
28

 

 

Dengan adanya kanon 767 § 1 berarti undang-undang yang mengizinkan seorang 

awam untuk menyampaikan homili tidak berlaku lagi
29

 dan telah ditolak oleh Vatikan pada 

tahun 1987.
30

 

Meskipun demikian, jika dalam liturg sabda, seorang awam membawakan renungan 
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dengan ulasannya yang penuh dengan eksegetis, biblis dan teologis yang menggambar pula 

kisah hidup umat ekaristi, bisa disebut sebagai homili karena memberi warna dan 

pemahaman yang mendalaman mengenai isi Kitab Suci.
31

 

2.1.5. Pengertian Homili dalam Dokumen-Dokumen Gereja 

2.1.5.1.Evangelii Nuntiandi 

Dalam Evangelii Nuntiandi, Bapa Suci Paus Paulus VI menyebut homili sebagai suatu 

sarana untuk mengungkapkan rahasia Allah. Ia pun menandaskan bahwa seorang homilis 

seharusnya tak pernah kenal lelah seperti Kristus melaksanakan pewartaan tentang Kerajaan 

Allah melalui homilinya yang tak kenal lelah.
32

 

Berhomili sampai tak kenal lelah akan mengundang perhatian umat dan dengannya 

pun mengubah hati umat dan nasibnya, sehingga umat pun benar-benar merasakan suatu 

ajaran yang baru dan dengan suatu wibawa di belakangnya. Di sisi lain, Paus Paulus VI pun 

mengatakan bahwa homili merupakan suatu metode evangelisasi atau pewartaan dengan 

memakai kata-kata mengenai suatu pesan karena menurut Sri Paus iman muncul dari apa 

yang didengar  dan apa yang didengar muncul dari pewartaan tentang Kristus.
33

 

 

2.1.5.2.Redemptionis Sacramentum
34

 

Redemptoris Sacamentum tidak memberi pengertian mengenai homili secara definitif 

tetapi hanya memberi penegasan bahwa homili merupakan bagian utuh dalam liturgi yang 

“pada umumnya dibawakan oleh Imam dalamperayaanEkaristiatau dapat juga diserahkan 

tugas ini kepada salah seorang imam conselebran, atau kepada diakon, tetapi tidak pernah 
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kepada seorang awam. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu atau karena alasan khusus, 

tugas homili bahkan dapat diberikan kepada seorang Uskup atau Imam yang hadir dalam 

perayaan Ekaristi tetapi tidak ikut berkonselebrasi”.
35

 

2.1.5.3. Sacrosanctum Concilium 

Dalam Sacrosanctum Concilium, nilai dan makna homili hanya terdapat dalam liturgi. 

Dalam hal ini liturgi ekaristi. Homili sangat penting untuk diadakan pada saat hari Minggu 

dan hari raya wajib yang dihadiri oleh umat. Karena homili sangat dianjurkan maka 

“hendaknya sepanjang tahun Liturgi diuraikan misteri-misteri iman dan kaidah-kaidah hidup 

kristiani berdasarkan teks Kitab Suci. Oleh karena itu dalam Misa hari Minggu dan hari raya 

wajib yang dihadiri Umat homili jangan ditiadakan, kecuali bila ada alasan yang berat”.
36

 

Sacrosanctum Concilium terutama pada artikel 52 memberi sebuah tempat yang 

istimewa pada homilidalamperayaanEkaristi. Homili mendapat bagian dalam liturgi yang 

sangat dianjurkan dan secara tegas senantiasa diadakan dalam perayaan ekaristi.   

 

2.2. Memahami Homili dalam Perayaan Ekaristi 

2.2.1. Muatan Teologis 

“Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk” (Mrk 

15:16). Kutipan Kitab Suci ini merupakan pesan yang ditinggalkan oleh Yesus kepada murid-

murid-Nya sebelum Ia terangkat ke surga. Atas dasar inilah para murid pergi ke seluruh 

penjuru dunia untuk mewartakan Kabar Gembira kepada segala bangsa. Misi untuk 

mewartakan Kabar Gembira telah dimulai dan dipenuhi oleh Kristus sendiri.
37

 Santo Paulus 

dengan tegas mengatakan bahwa, “Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil” (1 Kor 
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9:16). Dalam hal ini Santo Paulus mau mengajarkan bahwa mewartakan Sabda Allah adalah 

tugas setiap umat beriman terutama para pelayan rohani. Dengan mewartakan Kabar Gembira 

kepada umat, diharapkan agar mereka sadar bahwa misteri Allah yang tersembunyi dalam 

sejarah bangsa Israel kini terbuka untuk segala bangsa dalam diri Yesus Kristus.
38

 

Homili adalah suatu bentuk pewartaan yang sarat dengan muatan teologis. Dalam hal 

ini perlu dibedakan antara teologi dalam homili dengan teologi dalam bidang akademis. 

Teologi dalam homili bersifat pewartaan. Berthold Anton Pareira dalam bukunya: Homiletik: 

Bimbingan Berkhotbah, mengatakan bahwa, “Teologi dalam homili bukanlah suatu 

penyederhanaan teologi, melainkan benar-benar teologi dan bahkan merupakan kepenuhan 

teologi”.
39

 Sebab bagi Berthold, homilimerupakan sarana pewartaan yang memberi daya 

kekuatan untuk membawa orang kepada pertemuan dengan Allah dan untuk membangun 

iman umat. 

Untuk membangun iman umat, sebuah homili harus bersumber dari Kitab Suci. 

Seorang pewarta atau gembala harus bertitik tolak dari Kitab Suci dan ditempatkan dalam 

konteks teologi penginjil yang bersangkutan. Homili haruslah merupakan penjelasan dari 

Kitab Suci, ataupun penjelasan dari teks lain yang diambil dari misa kudus pada hari itu, yang 

berkaitan dengan misteri yang dirayakan atau keperluan khusus umat yang hadir,
40

 karena 

teologi Kitab Suci pada dasarnya berbicara mengenai rencana karya keselamatan Allah yang 

terjadi secara definitif dalam diri Yesus Kristus serta dibutuhkan tanggapan manusia atas 

rencana Allah tersebut. Jika homili dari keempat Injil, maka Yesus Kristus adalah pusat 
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teologinya. Hal ini tidak boleh diabaikan sebab dari Kristuslah kita mengenal Bapa dan Roh 

Kudus.
41

 

Homili adalah pewartaan yang disampaikan dalam Liturgi. Homili dalam sebuah 

perayaan Liturgi dipandang sebagai sesuatu yang tepat, sebab melalui homili, Sabda Tuhan 

diwartakan dan setiap orang yang mendengar menjadi percaya dan diselamatkan. 

Homili  mengaktualkan karya keselamatan Allah yang terjadi pada masa lampau, namun kini 

dihadirkan pada zaman sekarang sesuai dengan konteks saat ini.
42

 

2.2.2. Muatan Liturgis 

Sacrosanctum Concilium melihathomili sebagai bagian dari liturgi ekaristi tersendiri 

“Pars Actionis Liturgicae” yang sangat dianjurkan.
43

 Homili merupakan unsur yang sangat 

penting dalam perayaan Ekaristi dan juga perayaan-perayaan kristiani lainnya, sebab 

homili bukanlah sekadar penjelasan bacaan-bacaan Kitab Suci, melainkan melalui homili, 

Sabda Allah diaktualisasikan, sehingga menggerakkan hati umat untuk mengambil bagian 

dalam seluruh tindakan liturgis Gereja serta dihadirkan sekarang dan di sini sesuai dengan 

situasi manusia saat ini. Liturgi merupakan puncak dari hidup orang beriman yang merayakan 

karya keselamatan Allah dan Kabar Gembira sesuai dengan waktu (Tahun Liturgi) dan 

dengan caranya sendiri,di mana Injil Yesus Kristus merupakan puncak dari perayaan dan 

Liturgi memberikan tafsiran secara baru sesuai dengan zaman sekarang.
44

 Puncak dari 

bacaan-bacaan Kitab Suci adalah mewartaakan Injil, di mana kisah-kisah tentang Yesus 

diperdengarkan kembali. Dengan demikian, Yesus sebagai Sabda Allah sungguh-sungguh 

hadir dan menyapa semua orang dan membawanya kepada keselamatan.
45
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Homili merupakan bagian dari tindakan liturgi ekaristi dan tidak bisa dipisahkan dari 

seluruh perayaan ekaristi. Homili merupakan bagian dari tindakan liturgi, karena ituliturgi 

berperan sebagai mistagogia dalam tiga pengertian yakni: pertama, dihubungkan dengan 

sebuah perayaan, ditempatkan di antara sabda dan ritus serta homilimenghantar pada misteri 

yang sedang dirayakan; kedua, diperdengarkan kepada umat yang hadir, demi pengalaman 

liturgis yang khusus dan menggerakkan partisipasi sadar dan penuh; ketiga, menilai beberapa 

aspek perayaan sebagai unsur-unsur simbolis, sehingga mampu membangkitkan sikap-sikap 

iman dan melaksanakan pengalaman Kristen.
46

Lewat tiga hal ini kita bisa mengerti bahwa 

hanya di dalam dan melalui Gereja, pewartaan kabar gembira itu dilaksanakan. Tugas Gereja 

sebagai pelayan sabda merupakan suatu kewajiban dasariah yang menjamin kelanjutan hidup 

Gereja itu sendiri. Dalam dan melalui Gereja, Kristus melanjutkan karya pelayanan Sabda-

Nya melalui para hamba pilihanNya yaitu mulai dari Paus, para uskup, para imam dan 

biarawan-biarawati. Berkaitan dengan hal ini, Konsili Vatikan II menandaskan bahwa: “… 

terutama melalui pelayanan para Uskup dan dibantu oleh para imam yang luhur, Ia (Tuhan 

Yesus Kristus) mewartakan Sabda Allah kepada semua bangsa…”.
47

 Atas dasar inilah, homili 

merupakan tugas Gereja yang sangat luhur dan utama. 

 

 

2.2.3. Aplikasi Pastoral 

Homili merupakan sarana pewartaan Sabda Allah sekaligus sebuah tindakan publik 

yang dilakukan oleh seorang pewarta atas nama umat beriman. Homiliyang dibawakan oleh 

seorang pewarta merupakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh umat beriman 
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(Gereja) kepada seorang pewarta untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, seorang pewarta harus 

menyadari bahwa homili bukan untuk kepuasan diri sendiri, melainkan untuk melayani umat 

beriman yang dipercayakan kepadanya.
48

 

Menjadi seorang homilisbukanlah suatu tugas yang mudah. Penting untuk diketahui 

bahwa seorang homilisharus terus-menerus berusaha mengembangkan diri demi pelayanan 

terhadap umat yang dipercayakan kepadanya. Seorang homilis harus memperkaya diri 

dengan pelbagai hal seperti: memperdalam homilitika, mengikuti pelbagai seminar, kursus, 

membaca buku-buku bacaan lain yang bermutudan inspiratif, serta tidak lupa mendalami isi 

Kitab Suci sebagai sumber utama homili.
49

 Kitab Suci merupakan sumber utama bagi 

sebuah homili dan homili sebagai bagian tersendiri dalam Liturgi tidak boleh diabaikan. 

Dalam hal ini Sacrosanctum Concilium menegaskan bahwa: 

“Homili sebagai bagian Liturgi sangat dianjurkan. Di situ hendaknya sepanjang tahun liturgi 

diuraikan misteri-misteri iman dan kaidah-kaidah hidup kristiani berdasarkan teks Kitab Suci. 

Oleh karena itu, dalam misa hari minggu dan hari raya wajib yang dihadiri umat, homili jangan 

ditiadakan, kecuali bila ada alasan yang berat”.
50

 

 

Padaawalnya homili merupaka tugas dankewajibanparaUskup. Kemudian karena, 

beberapa alasan pastoral dan juga oleh karena tugas ini masih bertalian dengan perayaan 

liturgi yang dipimpin oleh seorang imam, maka homili menjadi tanggung jawab dari para 

imam. Dalam hal ini, Pedoman Umum Misale Romawimemberikan petunjuk bahwa: 

“ Homili juga dapat dibawakan oleh salah seorang imam konselebran, bahkan diakon atau 

seorang Uskup atau imam yang hadir dalam perayaan Ekaristi itu tetapi tidak ikut 

konselebrasi”.
51

 

Melalui keterangan tersebut, makabisa disimpulkan bahwa tugas homili hanya 

diperuntukkan bagi kaum tertahbis dan tidak diperbolehkan untuk kaum awam.
52

 Hal ini 

perlu diperhatikan terutama oleh para pewarta bahwa melalui pelbagai pelayanan pastoral, 
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para pewarta dapat mengajarkan kepada umat melalui katekese mengenai 

pentingnya homili dan siapa saja yang bisa membawakan homili dalam perayaan 

Ekaristi,
53

serta menjelaskan pentingnya homili dalam perayaan liturgi ekaristi, yang tidak 

boleh ditiadakan baik pada hari biasa, hari Minggu maupun hari raya besar lainnya seperti: 

pada masa Adven, Prapaskah dan Paskah. 

2.3. Tahap-tahap persiapan Homili 

2.3.1. Mengumpulkan Bahan 

Ada beberapa kemungkinan untuk mengumpulkan bahan dalam mempersiapkan 

homili. Pertama, bertolak dari Kitab Suci. Berdasarkan warta atau pesan kitab Suci, homilis 

menganalisis situasi pendengar dan situasi dirinya sendiri, atau biasa disebut dengan 

konfrontasi dengan teks dan tradisi.
54

 Yang dimaksudkan dengan konfrontasi dengan teks 

yakni seorang pemberi homili harus merenungkan teks Kitab Suci. Dalam merenungkan teks 

Kitab Suci, tahap-tahap yang dilakukan yakni membaca teks, memperhatikan reaksi-reaksi 

yang negatif dan positif terhadap teks, merenungkan kata dan istilah dari teks serta mencatat 

ide atau pikiran yang muncul. Setelah merenungkan teks, yang perlu diperhatikan lagi yakni 

tafsiran eksegetis. Di dalam menafsir teks ada dua hal yang penting yakni memperhatikan 

“Sitz im Leben” teks, yaitu memperhatikan maksud Yesus dalam teks dan maksud konkret 

jemaat.
55

 Memperhatikan teks dalam konteksnya dan sejarah penafsiran. Setelah konfrontasi 

dengan teks, masuk pada situasi jemaat yang meliputi analisis berbagai macam situasi: situasi 

sosial, religius dan teologis, situasi konkret dan situasi aktual pada umumnya.
56

 

Kemungkinan yang kedua yakni dari tema ke homili. Dalam bagian ini tentu yang 

menjadi terpenting di sini adalah homilis mendapat inspirasi dari situasi-situasi jemaat, dan  
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membawanya masuk ke dalam pemikiran teologis yang bertalian dengan teks Kitab Suci, 

setelah itu memperluas ide yang telah diuji dengan ayat Kitab Suci, sehingga menjadi satu 

tema bagi bahan homili. 

 

2.3.2. Masa Inkubasi dan Masa Iluminasi 

Dalam mempersiapkan homili, terdapat dua masa yakni masa Inkubasi dan masa 

Iluminasi. Tentu kedua masa ini memiliki ketergantungan satu sama lain dan akan 

bermanfaat serta sangat membantu seorang pewarta dalam hal menjelaskan isi bacaan Kitab 

Suci pada perayaan bersangkutan. 

 

2.3.2.1. Masa Inkubasi 

Masa inkubasi adalah masa di mana seorang homilis mengambil waktu untuk istirahat 

(Pause) sesudah tahap pengumpulan bahan.
57

 Seluruh bahan yang diperoleh dalam tahap 

pengumpulan, diserap dalam alam bawah sadar. Dalam hal ini seorang homilis menjadi 

“hamil” oleh bahan-bahan dari tahap pertama yaitu pengumpulan bahan.
58

Lalu bahan-bahan 

yang ada dibawa ke mana saja ia pergi, misalnya waktu kunjungan rumah, katakese, sharing 

Kitab Suci bersama umat atau dalam percakapan dengan siapa saja. Bahan yang diserapnya 

itu diolah, dicerna di dalam alam bawah sadarnya.  

Dalam masa inkubasi ini, secara tak sadar bahan-bahan itu dipertimbangkan. Masa ini 

merupakan satu proses mencari yang tak disadari (mencari jawaban, ide atau jalan keluar). 

Maka tahap ini merupakan tahap yang tidak menyenangkan bagi homilis sendiri, sebab ia 

belum tahu jelas, bagaimana ia akan berhomili atau berkotbah dan pikiran-pikiran mana yang 

akan dijadikan bahan homilinya.
59

Sebab itu masa inkubasi membutuhkan waktu untuk 

memperbesar daya kreasi.
60

 Oleh karena ini pada masa ini homilis harus bersabar dan tidak 

                                                           
57

Dori Wuwur Hendrikus. SVD, Op. Cit., hal. 38. 
58

Ibid. 
59

Ibid., hal. 39. 
60

Henri J. M. Nouwen, Pelayan Yang Kreatif, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hal. 57. 



boleh tertekan oleh waktu atau aturan yang sempit.Karena hal ini bisa melumpuhkan 

kreativitasnya untuk berpikir.
61

 

Selama masa inkubasi, meditasi memainkan peranan paling penting. Meditasi ini 

berfungsi untuk menyusun bahan di dalam alam bawah sadar dan menyalurkannya ke dalam 

alam sadar. Meditasi menyiapkan ide atau inspirasi yang akan muncul serta membuka pikiran 

dan batin untuk pencurahan Roh Kudus. 

 

2.3.2.2.Masa Iluminasi 

Masa Ilmunasi merupakan suatu masa di mana seorang homilis merasakan efek dari 

usaha yang telah dilalui pada tahap masa inkubasi. Pada masa iluminasi ini seorang homilis 

sudah bisa menikmati hasil dari apa yang telah ia tabur dalam masa inkubasi.
62

 Ia telah 

dipenuhi dengan ide-ide, pikiran dan rancangan untuk memberi homili. Pemunculan ide 

tersebut merupakan satu pengalaman yang membebaskan dan itu terjadi secara tiba-tiba, 

“sebuah terang di tengah kegelapan”.
63

 

Tahap ini pun bisa menyulitkan seorang homilis untuk memberi homili karena akan 

muncul berbagai macam ide ketika sedang berbicara. Untuk itu seorang homilis sebelum 

tampil harus terlebih dahulu merumuskan tujuan homili,
64

 sehingga umat yang mendengar 

bisa membawa pulang sesuatu yang bermakna dari Sabda Tuhan yang telah ia dengar. 

 

2.4. Tujuan Homili 

Pada umumnya ada dua tujuan homili yang sering dipakai oleh para imam atau para 

homilis untuk menyampaikan homili dalam perayaan ekaristi yakni pertama, mengalami 

kehadiran Allah secara nyata dalam hidup saat ini, dan kedua, memperbaharui hidup dalam 
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pertobatan secara terus-menerus. Kedua tujuan ini memiliki ketergantungan satu sama lain 

dalam membangun iman umat.  

2.4.1. Merasakan dan Mengalami Allah Yang Selalu Hadir 

Yesus hidup dua ribu tahun yang lalu. Sabda-Nya tetap ada dan bergema sampai 

sekarang ini. Dalam Sabda-Nya itu terkandung berbagai kebenaran di mana Sabda Allah 

tetap ada dan mengubah hati manusia. Dalam konteks pemaknaan Sabda Allah, perlu 

dipahami bahwa Kitab Suci merupakan buku iman sebab di dalamnya ditemukan kebenaran-

kebenaran iman yang berasal dari Sabda Allah sendiri.
65

 Sabda Allah itu berisi pewahyuan 

dari Allah sendiri dan dengannya Allah ingin menyapa umat-Nya demi keselamatan 

manusia.
66

 Pemaknaan akan kehadiran Sabda Allah itu dijelaskan sebagai berikut: 

Pertama, Isi Kitab Suci itu mengandung sapaan Allah kepada manusia dan berisikan 

dialog konkrit antara manusia dengan Allah baik dalam Kitab Suci Perjanjian Lama maupun 

Kitab Suci Perjanjian Baru.Dari kacamata ekonomi keselamatan,terdapat dua tindakan timbal 

balik yakni Tuhan berjalan bersama umat-Nya dari generasi ke generasi danmanusia 

berkumpul, bergumul, percaya, mencintai, melayani bahkan menentang Allah. Tindakan 

tersebut sekurang-kurangnya ada dalam perjanjian antara umat Israel dan Yahwe, umat 

Perjanjian Baru dengan Yesus sendiri.  

Dalam konteks zaman sekarang, maksud dari Kitab Suci ditulis dengan Ilham Roh 

Kudus adalah supaya dapat dibaca dan di bawah bimbingan Roh Kudus serta pemimpin 

Gereja, umat beriman dituntun untuk menemukan pesan dan makna terdalam dari sabda-

sabda Kitab Suci tersebut.
67

 Sabda Allah itu harus dibaca dan ditafsirkan sesuai dengan 

situasi dan kondisi saat ini, hic et nunc (di sini dan sekarang). Dengan begitu kita dapat 
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menemukan bahwa seluruh sejarah keselamatan Allah bagi manusia masih tetap berlangsung 

hingga saat ini. Melalui homili, seorang homilis mewartakan tentang karya keselamatan 

Allah berdasarkan Kitab Suci.
68

 

Kedua, tugas dari seorang homilis adalah bagaimana menghadirkan kembali karya 

keselamatan Allah yang terjadi pada masa lalu pada saat ini, sekarang ini. Homili bukan 

uraian berbagai doktrin Gereja atau nasehat-nasehat saleh yang bernuansa moral. Disini perlu 

hermeneutika atas isi Kitab Suci. Di sinilah tuntutan seorang homilis supaya bisa 

mempelajari eksegese yang benar dan jelas. Tentu ada begitu banyak hal yang terkandung di 

dalam eksegese ini, seperti, ciri khas teks Kitab Suci, latar belakangnya, sastera sebuah teks 

dan masih banyak yang lainnya. Tentu yang terdapat di dalam Kitab Suci itu adalah kisah 

iman perdana. Yang ada sekarang adalah pesan-pesan yang terkandung di dalamnya harus 

terus menerus dihidupkan kembali. Oleh karena itu seorang homilis harus memahami betul 

dan sungguh mempelajari maksud pesan Allah dalam Kitab Suci.
69

 

Kitab Suci merupakan buku iman dan Kitab Suci bukanlah kitab yang diturunkan 

begitu saja dari langit, melainkan terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Allah 

memakai orang-orang tertentu untuk menuliskan Sabda-Nya, sehingga menjadi seperti yang 

kita terima sekarang ini. Orang-orang yang dipakai Allah untuk menuliskan Kitab Suci 

mempunyai tujuan objektif, yakni mengisahkan tentang Allah yang sedang mengunjungi 

bahkan berjalan bersama umat-Nya. Dengan cerita dan mengalami secara nyata, para penulis 

menghadirkan secara nyata pula misteri Ilahi itu sehingga proyek keselamatan dan kehadiran-

Nya nyata hidup di antara manusia.
70

 

Melalui homili, seorang homilis mewartakan tentang karya keselamatan Allah 

berdasarkan Kitab Suci.
71

 Berdasarkan Kitab suci, seorang pewarta harus mampu 
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menciptakan dan membangkitkan disposisi batin yang penuh cinta agar semakin hari semakin 

berkembang dalam cinta kepada Tuhan dan sesama. Umat harus terus-menerus disemangati 

dan diarahkan untuk mencintai dan memiliki kerinduan mendalam kepada Tuhan. Selain itu, 

melalui homili, imam membagi-bagikan Sabda Allah sebagai roti hidup kepada umat sebagai 

anak-anak Allah.
72

  

 

2.4.2.  Mengarah Pada Pertobatan 

Salah satu tujuan homili adalah agar umat semakin dekat pada Tuhan dan semakin 

mendalami peribadatan yang sejati. Dalam konteks Perjanjian Lama, Allah terus mencari 

manusia (Bdk. Kej. 3:9). Peristiwa manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan menerima 

siksaan dari Allah merupakan kesalahan dari manusia sendiri karena, tidak taat pada perintah 

Allah. Namun siksaan tersebut bukan dilihat sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk 

pembelajaran bagi manusia agar manusia bisa bertobat dan kembali pada jalan yang benar. 

Apabila manusia bertobat berarti manusia memberi suatu jawaban kepada Allah. Jawaban itu 

ada karena diajarkan oleh Allah. Allah yang mengarahkan manusia dengan RohNya sendiri.
73

 

Sejak awal Allah memanggil manusia. Maka pertobatan itu juga merupakan inisiatif 

dari Allah kepada manusia. Allah ingin mengumpulkan dan membentuk umat-Nya, sejak 

panggilan Abraham. Dalam Perjanjian Baru, Yesus tampil dihadapan umum dan menyerukan 

pertobatan “Bertobatlah dan percayalah kepada Injil” (Mrk. 1:15; Mat. 4:17). Dari pernyataan 

Yesus ini, sekali lagi inisiatif pertobatan itu datang dari Allah sendiri. Bertobat merupakan 

salah satu syarat untuk masuk dalam kehidupan bersama Allah di surga. Yang dibutuhkan 

oleh Allah dari manusia adalah jawaban “ya” atau “tidak” terhadap undanganAllah untuk 

bertobat. Di sinilah letak kedalaman iman umat kepada Allah.
74
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Dalam Pentakosta, Roh Allah hadir untuk menyatukan manusia. Roh itu menyatukan 

manusia menjadi keluarga Allah. Allah begitu tulus menerima kembali manusia yang 

berdosa. Keluarga Allah di dunia merupakan bentuk aktualisasi keselamatan Allah. Dalam 

kerajaan Allah, orang yang berdosa dan bertobat memiliki tanggung jawab yaitu menjadi 

pelayan pertobatan bagi orang lain. Karena itu dalam homili, seorang homilis harus mampu 

mengarahkan umat-Nya untuk semakin menyadari pentingnya pertobatan agar bisa masuk 

kedalam keluarga Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti.
75

 

 

2.5. Sumber-sumber Homili 

Sumber-sumber yang dipakai untuk menyusun atau membuat homil dalam tradisi 

Gereja yakni ada tiga sumber antara lain Kitab suci (teks alkitabiah), kehidupan umat 

(Jemaat) dan diri sendiri (diri homilis sendiri).
76

 

 

 

 

2.5.1. Kitab Suci 

 

Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Kitab Suci merupakan sumber utama homili 

dalam liturgi yang sedang dirayakan.
77

Gereja menyadari bahwa homili merupakan 

pemecahan firman Allah sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman 

yang keluar dari mulut Allah” (Mat. 4:4). Bukan menjadi hal yang baru jika setiap homilis 
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menggunakan Kitab Suci sebagai sumber homili. Karena melalui Kitab Suci Allah bergumul 

dengan manusia dan menyelamatkan manusia lewat dan dalam sabda-Nya sendiri.
78

 

Homili bisa saja berorientasi pada hal lain, seperti masalah-masalah sosial dan lain 

sebagainya. Akan tetapi, maksud dan tujuan yang tertera dalam Kitab Suci merupakan dasar, 

arah dan penopang. Sebab setiap sabda tidak terlepas dari kehidupan nyata sehari-hari jika 

seorang homilis mampu menginternalisasi bebagai nilai kemanusiaan ke dalam terang Kitab 

Suci.
79

Untuk mendalami dan lebih menekuni hal ini, maka seroang homilis harus 

menyediakan waktu yang secukupnya untuk membaca Kitab Suci dalam kehidupan 

hariannya. Tidaklah mungkin bahwa seorang pewarta,menerangkan tentang isi Kitab Suci 

tetapiia sendiri tidak pernah membaca atau menyentuhnya.
80

 

 Sebagai komunikasi iman, homili harus dilakukan dalam suatu pertemuan yang 

bernuansa iman pula. Maka hal penting di sini adalah seorang homilis sebelum mengadakan 

komunikasi itu kepada umat, komunikasi tersebut harus menjadi “nafas kehidupan” seorang 

homilis.
81

Dalam hal ini, seorang homilis yang adalah kaum tertabis harus mengadakan 

pertemuan yang istimewa dengan Tuhan. Relasi ini kiranya menjadi dasar imannya, 

sekurang-kurangnya lewat Kitab Suci yang sedang dibacakan,sehingga dalam prakteknya 

homili yang disampaikan itu bersifat sebuah tindakan komunikatif.
82

 Komunikatif artinya 

berada dalam suatu komunitas, kehidupan bersama, antara homilis dan pendengar.
83

 Oleh 

karena itu dalam perayaan ekaristi homili harus selalu berdasarkan pada isi teks Kitab Suci 

yang telah dibacakan. Bacaan-bacaan Kitab Suci dalam perayaan ekaristi merupakan 

kelanjutan karya Allah di dunia ini.
84

 

2.5.2. Kehidupan Umat 
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Sumber kedua yang termuat dalam sebuah homili adalah kisah umat Allah sendiri. 

Unsur terpenting dan terutama di sini yakni bercermin pada kisah perjuangan umat Israel dari 

padang gurun dan menarik benang merah ke dalam kehidupan nyata umat saat ini.
85

 

Jika seorang homilis memahami dan mengerti konteks dan latar belakang kehidupan 

umat Israel dalam Kitab Suci Perjanjian Lama, maka akan menolong homilis untuk melihat, 

mengalami dan merasakan kehidupan umat yang dilayani. Seorang homilis pada hakekatnya 

bagaikan seorang gembala. Sebagai seorang gembala tentu dia menggembalakan domba-

dombanya dan harus terjun atau menyentuh pula kehidupan nyata umat-Nya.
86

 Dengan 

demikian, homili merupakan kelanjutan dari pertemuan dengan umat, bukan sesuatu yang 

bersifat hampa atau berisikan amarah dan kecaman terhadap umat. Dari perjumpaan dengan 

umat, maka ide dan gagasan homili “tidak menjadi miskin” melainkan memiliki nilai positif 

yaitu mendorong umat untuk semakin bersatu dengan Allah.
87

 

Jika ide dan gagasan seorang homilis berangkat dari makna dan arti perjumpaan 

dengan umat-Nya, maka seorang homilis dapat memberikan pencerahan, mengerti dan 

memahami semua kebutuhan umat-Nya.
88

Dalam homili, homilis menuturkan kisah iman 

yang penuh perjuangan, merangkul semua perasaan dan kebutuhan untuk memperlihatkan 

kabar terang yang ada dalam Kitab Suci sebagai sabda Allah sendiri. Di sini ada 

kesinambungan antara sabda Allah dan kehidupan jemaat sendiri. Kisah hidup umat 

ditempatkan dalam terang Kitab Suci sehingga dapat menemukan sumber-sumber pemecahan 

masalah, memperbaharui kehidupan dan merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah 

kehidupan yang penuh ketidakpastian.
89

 Dari sinilah terlihat kesinambungan antara kisah 

iman Israel dan kisah iman umat zaman sekarang yang sedang digembalakan. Sebab homili 

tidak mengandalkan pengetahuan, akan tetapi membutuhkan iman yang murni akan Allah. 
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2.5.3. Diri Sendiri 

Selain homili bersumber pada Kitab Suci dan kehidupan umat, isi homili juga harus 

mampu menginternalisasikan berbagai nilai perjumpaan itu dengan diri homilis sendiri. 

Semua bentuk perjumpaan itu tidak terlepas dari kehidupan di sekitar homilis sendiri, 

misalnya pendidikan, pekerjaan dan lain-lain.
90

 Tentu hal ini akan diketahui oleh homilis 

sendiri, sebab tidak ada yang lebih tahu selain pribadinya. Semua kejadian di lingkungan 

sekitar merupakan input yang mudah diperoleh tanpa mempelajari teori-teori yang luas. 

Perlu diingat bahwa pengetahuan akan perjumpaan itu sifatnya tetap terbatas. Terbatas 

artinya dipengaruhi oleh berbagai pengaruh lingkungan yang melingkupinya.
91

 Di sini perlu 

daya pikir yang kratif. Semua informasi dan pengalaman yang dialami merupakan input yang 

berguna untuk menemukan ide dan gagasan baru. Di sinilah letak kreativitas seorang homilis. 

Hal ini merupakan sesuatu yang sungguh luar biasa,apabila seorang imam homilis mampu 

mendobrak cara berpikir umat yang mungkin kurang baik atau belum mendapat pencerahan.
92

 

Jadi pengalaman pribadi seorang homilis sungguh sangat diperlukan karena 

internalisasi nilai-nilai berkat perjumpaan merupakan tanggung jawabnya sendiri. Di sinilah 

letak pengabdian seorang homilis dalam melayani Tuhan dan umat-Nya. Ia tidak hanya 

menyampaikan homili. Akan tetapi bagaimana dia juga dapat menyeleksi berbagai bahan 

yang ditemukan, penyusunan ide atau gagasan itu ke dalam suatu rentetan logika yang logis, 

sitematis dan retorika yang jelas.
93
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