
BAB IV 

HOMILI: DIALOG ANTARA ALLAH DAN UMAT MANUSIA  

DALAM TERANG EVANGELII GAUDIUM ARTIKEL 137 

4.1. Selayang Pandang Tentang  Evangelii Gaudium 

4.1.1. Latar Belakang Munculnya  Evangelii Gaudium 

 

Evangelii Gaudium adalah anjuran apostolik pertama dari Paus Fransiskus yang 

secara resmi dikeluarkan pada tanggal 24 November 2013 tentang "misi penginjilan utama 

Gereja pada masa modern."
1
 Seruan apostolik ini bisa dikatakan cukup panjang, karena di 

dalamnya Paus Fransiskus ingin menyentuh beberapa masalah penting dalam kehidupan 

Gereja yang mendapat perhatian besar dalam Sinode yang diadakan di Vatikan, 7-28 Oktober 

2012, dengan tema Evangelisasi BaruUntuk Penerusan Iman.
2
 Anjuran apostolik ini 

dipandang sebagai salah satu anjuran apostolik yang akan menggetarkan Gereja bahkan dunia 

karena butir-butir anjuran yang terkandung di dalamnya bernada sangat konkrit dan langsung 

menuju pada praksis tindakan. Anjuran ini menjadi semacam air  yang menyejukkan di 

tengah padang pasir ajaran Gereja yang dogmatis.  

Sesuai dengan nama anjuran “Evangelii Gaudium”, sasaran Paus Fransiskus adalah 

peningkatan kualitas pewartaan Injil di dunia zaman sekarang agar pewartaan dalam Gereja 

kembali menghirup udara “sukacita” yang merupakan hakekat dari pewartaan itu sendiri. 

Kata “sukacita” adalah satu kata yang sering dipakai sebagai khazanah kosakatakhas Paus 

Fransiskus. Paus sering merangkai kata “sukacita” ini bersamaan dengan kata sifat, seperti: 

baru, luar biasa, abadi, penuh dan eskatologis. Kata sukacita ini pun terdapat pada 

ensikliknya Lumen Fidei. Dalam Lumen Fidei kata sukacita dipandang sebagai tanda paling 

                                                           
1
Alfons Liwun, Ringkasan Anjuran Apostolik Pertama Paus Fransiskus “Evangelii 

Gaudium”dalam, katekesekatolik.blogspot.co.id akses pada tanggal 11 November 2017 pukul 5:30 PM. 
2
R. F Bhanu Viktorahadi. Pr, Menjadi Gereja yang Bergelimang Lumpur, Telaah Singkat Anjuran 

Apostolik Paus Fransiskus Evangelii Gaudium, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), hal. 3. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Anjuran_apostolik
https://id.wikipedia.org/wiki/Paus_Fransiskus
http://katekesekatolik.blogspot.co.id/2013/11/ringkasan-anjuran-apostolik-pertama.html


jelas dari kebesaran iman.
3
 Menurut Paus Fransiskus, sukacita kristiani adalah kegembiraan 

iman “Fidei Laeticia”. Yang dimaksudkan dengan fidei laeticia di sini adalah iman dalam 

konteks keluarga. Dalam keluarga, iman mengiringi setiap masa kehidupan dalam keluarga 

untuk menjumpai Kristus, membiarkan diri mereka dipeluk dan dituntun oleh-Nya, 

memperluas cakrawala kehidupan, serta memberi harapan kokoh yang tidak akan 

mengecewakan.
4
 

Berlandaskan sukacita tersebut, maka masalah yang melatarbelakangi dokumen 

iniantara lain mengenai Pastoral, gaya hidup modern, ekonomi dan keadilan sosial, keluarga, 

Gereja dan orang miskin serta perdamaian Dunia.
5
 

Mengenai pastoral, Paus menekankan suatu perubahan perutusan Gereja yaitu suatu 

Gereja yang “bergerak keluar” mengambil langkah pertama, terlibat dan mendukung, berbuah 

serta memancarkan sukacita kepada dunia. Dalam hal ini Gereja yang meliputi seluruh umat 

Kristiani dan setiap komunitas basis seperti paroki, lembaga-lembaga Gereja serta berbagai 

bentuk perkumpulan lainnya diminta untuk mematuhi Panggilan Tuhan, keluar dari “zona 

nyaman” dan pergi menjangkau ke seluruh periferi yang memerlukan terang Injil. 

Berlandaskan pada ajakan Paus Paulus VI mengenai pembaharuan panggilan yang bukan saja 

menjadi perhatian individu, melainkan seluruh Gereja, Paus Fransiskus pun mengajak seluruh 

agen pastoral Gereja untuk melihat dengan mata yang menembus ke dalam diri masing-

masing, merenungkan misteri keberadaannya sendiri dan meneladani Kristus yang senantiasa 

merangkul semua orang dan menciptakan Gereja yang terbuka kepada siapa saja serta 

mewujudkan “Gereja Kristus yang satu, kudus, katolik dan apostolik”. 
6
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Ekonomi dan Keadilan Sosial. Paus Fransiskus juga mengkritik sistem ekonomi 

global yang “tidak adil” saat ini, yang disebabkan oleh tirani pasar, spekulasi keuangan, 

korupsi dan penggelapan pajak. Paus mengajak umat untuk memakai seluruh alam demi 

kesejahteraan bersama secara adil. Jangan sampai ekonomi menyebabkan banyak orang harus 

termatikan demi kemajuan segelintir orang.Pada bagian ini Paus ingin mengajak kita untuk 

merenung sejauh mana kekayaan alam telah dimanfaatkan sungguh-sungguh untuk 

kesejahteraan bersama? Apakah sebagai umat beriman kita telah menjalankan tanggung 

jawab atas kekayaan yang kita miliki untuk saling berbagi atau kita telah mengambil 

kekayaan alam itu terlalu banyak dan lupa untuk memberi kepada sesama? Meskipun cara 

kerja kita jujur dan adil namun kalau kita mengambil terlalu banyak sebagai kekayaan kita 

pribadi rasa-rasanya hal ini pun bertentangan dengan semangat injili.
7
 

Gaya hidup modern, menjadi juga perhatian Paus dalam dokumen ini. Paus 

mencermati bahwa proses sekularisasi telah menjamur ke seluruh dunia, misalnya iman 

menjadi sekadar urusan privat saja. Proses itu menyebabkan etika sosial dalam banyak segi 

merosot, sehingga dosa sosial kian tak dirasa dan relativisme moral menyeruak di mana-

mana. Paus Fransiskus menilai itu semua sebagai suatu krisis komitmen bersama yang sedang 

melanda eksistensi Gereja di dunia ini.
8
 Dalam krisis tersebut Gereja diperhadapkan dengan 

berbagai tantangan yang pada dasarnya membawa Gereja masuk pada sebuah gaya hidup 

praktisisme.
9
 Berdasarkan hal itu Paus secara tegas menekankan suatu tindakan penyangkalan 

terhadap segala macam tawaran duniawi yakni tidak kepada ekonomi pengecualian,tidak 

kepada berhala baru dalam hal ini uang, tidak kepada sistem finansial yang menguasai 

daripada melayani, tidak kepada ketidaksetaraan yang membuahkan kekerasan, tidak kepada 

                                                           
7
EG., art. 53-67. 

8
EG., art. 68-75. 

9
EG., art. 76-97. 



perubahan budaya serta tantangan untuk menginkulturasi iman dan tantangan dari budaya 

baru.
10

 

Karya pewartaan Injil.MenurutPaus Fransiskus karya pewartaan injil merupakan 

salah satu solusi dari masalah krisis komitmen yang tengah dihadapi oleh dunia saat 

ini.Sebagai pemimpin Gereja Kristus yang  nyata di dunia, Pausmenegaskan pula keterlibatan 

seluruh umat Allah untuk mewartakan Injil. Umat sebagai anggota Gereja harus menjadi ragi 

Allah di tengah sesamanya. Hal ini berarti umat harus mewartakan dan membawa 

keselamatan Allah ke dalam dunia dan menjadi tempat belas kasihan yang diberikan secara 

bebas, di mana setiap orang bisa merasa diterima, dikasihi, diampuni dan didukung untuk 

menghayati hidup yang baik dari Injil. Mengenai pewartaan injil ini pun, satu hal yang tak 

kalah penting adalah homili dan persiapannya. Homili dan persiapan menjadi tekanan utama 

dalam pewartaan inil. Sebagai salah satu karya pewartaan injil Tuhan, PausFransisikus 

menegaskan agar para pelayan penting dalam Gereja yakni “kaum tertahbis” harus 

menyediakan waktu khusus untuk mempersiapkan homili mereka. Hal ini ditegaskan oleh 

Paus karena dalamliturgi ekaristi, homili mendapat bagian yang sangat penting untuk 

menerangkan sabda Allah kepada umat. Lewat homili umat dihantar masuk pada misteri 

Allah yang tersembunyi dan merasakan suatu dialog yang hidup serta menciptakan suasana 

batin yang penuh dengan iman kepada penyelenggaraan Ilahi. 
11

 

Gereja untuk orang Miskin. Gereja memandang bahwa orang miskin bukanlah 

objek jadi setiap tindakan karitatis yang seharusnya dilakukan Gereja. Mereka adalah bagian 

dari keluarga kita sendiri, sehingga membantu mereka bukanlah sebagai suatu bantuan namun 

sebagai suatu kebersamaan sebagai sesama anak-anak Allah. Kembali ke visinya tentang 

Gereja yang miskin dan untuk orang miskin, Paus mendorong kita untuk memberi perhatian 

khusus terhadap orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat, termasuk tunawisma, 
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pengungsi, masyarakat adat, lansia, migran, dan korban perdagangan. Allah mengajak kita 

bergandengan tangan dengan orang miskin, seperti Dia memandang mereka dengan mata 

kasih dan kerahiman. Dengan demikian, kita diajak melaksanakan pesan Flp 2:5, berpikir dan 

merasa seperti Yesus.
12

 

Perdamaian Dunia. Akhirnya, dokumen itu juga fokus pada tema mempromosikan 

perdamaian, keadilan dan persaudaraan, melalui dialog yang baik dan hormat dengan semua 

orang dari semua agama maupun tak beragama. Dialog dibagi dalam beberapa bidang 

kehidupan yakni dialog antar negara, masyarakat, termasuk ilmu dan budaya, serta antar 

agama. Dialog mengandaikan persamaan dari setiap pihak untuk mencari kebaikan bagi 

kepentingan bersama. Dalam hal ini tidak ada lagi kepentingan kelompok namun kepentingan 

bersama untuk mewujudkan perdamaian yang berdasarkan cinta kasih.
13

 

Hal yang menjadi penekanan secara keseluruhan dalam himbauan Apostolik ini yakni 

mengajak seluruh umat untuk menatap masa depan dengan pendirian-pendirian Katolik, yang 

praksisnya telah sering kita lihat dalam teladan-teladan Paus Fransiskus. Sri Paus mengajak 

umat untuk menghayati iman dengan suka-cita, sehingga pada akhirnya suka-cita inilah yang 

akan menggerakkan kehidupan kita dalam perutusan di tengah dunia. Suka cita Injili ini juga 

yang menjadi tema utama dalam pewartaan kita kepada sesama. 

4.1.2. Isi Ringkas Evangelii Gaudium secara Keseluruhan 

Berdasarkan ajaran Konstitusi dogmatik Lumen Gentium, Paus Fransiskus 

memutuskan beberapa tema penting dari sekian banyak masalah evangelisasi  antara lain :
14

 

a. Pembaharuan Gereja dalam jangkauan misionernya 

b. Godaan-godaan yang dihadapi oleh pekerja pastoral 
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c. Gereja,yang dipahami sebagai seluruh Umat Allah yang berevangelisasi 

d. Homili dan persiapannya 

e. Penyertaan kaum miskin dalam masyarakat 

f. Perdamaian dan dialog dalam masyarakat 

g. Motivasi rohani untuk perutusan 

 

Semua masalah penting di atas dirangkum dan dibahas dalam lima bab dan sebuah 

presentase. Bab-bab yang terdapat di dalamnya didedikasikan demi terciptanya suatu 

perubahan misi Gereja, dalam krisis keterlibatan masyarakat, pewartaan Injil, dimensi sosial 

pewartaan Injil dan para penginjil berdasarkan Roh. Pada pengantar awal terdapat tiga poin 

penting yakni point pertama, mengenai sukacita yang senantiasa baru, sukacita yang 

dibagikan; point kedua, mengenai sukacita yang menggembirakan dan menghibur dalam 

mewartakan injil; dan poin yang ketiga, mengenai evangelisasi baru untuk penyampaian 

iman. Sedangkan pada kelima bab hal-hal penting yang dibahas antara lain:  

Bab pertamamembahasmengenai perubahan perutusan Gereja yang dibahas dalam 

lima sub tema penting yakni Gereja yang bergerak keluar, kegiatan Pastoral dan pertobatan, 

tema atau pokok Injil, perutusan yang diwujudkan dalam keterbatasan manusiawi dan 

seorang ibu dengan hati yang terbuka.  

Bab dua berbicara lebih detail mengenai aneka tantangan dunia yang saat ini sedang 

dihadapi umat Allah. Beberapa hal yang disebutkan yakni mengenai “sistem ekonomi yang 

mengekskludir orang miskin”. Dalam hal ini Paus menyinggung mengenai tata ekonomi 

dunia yang memiliki kerentanan fondasi, sehingga menyebabkan Negara yang miskin 

semakin menderita; lapangan kerja menghilang karena kesalahan managemen dan korupsi. 

Paus juga mengangkat sikap “mendewakan-dewakan” uang. Hal yang ditekankan di sini 

adalah mengenai perkara mentalitas tata ekonomi, yang segalanya diukur dengan uang. 



Bab tiga membahas mengenai pewartaan injil. Bab ini menjelaskan tentang 

bagaimana seluruh umat Allah mewartakan injil, homili, mempersiapkan khotbah, 

evangelisasi untuk pendalaman kerygma.  

Bab empat tentang “dimensi sosial”
15

 evangelisasi yang terdiri dari gema komunal, 

sosial kerygma, melibatkan kaum miskin dalam masyarakat, kesejahteraan umum dan 

perdamaian dalam masyarakat, pemihakan Gereja terhadap karya keadilan, perjuangan untuk 

merealisasikan Bonum Commune bagi semua; dan dialog interreligius, dialog ekumene, 

dialog antara iman dan ilmu pengetahuan, serta relasi dengan yudaisme. 

Secara keseluruhan dokumen ini berisi empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh 

kata (47.560 kata). Dari sekian banyak kata ini, Paus  Fransiskus menggunakan kata "cinta" 

sebanyak seratus lima puluh empat kali; "sukacita" sebanyak seratus sembilan kali; "kaum 

miskin" sebanyak sembilan puluh satu kali; "perdamaian" sebanyak lima puluh delapan kali; 

"keadilan" sebanyak tiga puluh tujuh kali; dan "kebaikan umum" sebanyak lima belas 

kali.
16

Evangelii Gaudium mengundang semua umat beriman untuk bercermin pada hidup 

para pengarang injil yang selalu membuka diri terhadap karya Roh Kudus. Roh Kudus 

mengaruniakan kita kekuatan untuk mewartakan kabar gembira secara baru kapan dan di 

mana saja, kendati harus melawan arus zaman. Untuk itu Paus Fransiskus memberanikan 

seluruh Gereja: “Lantaran kita tidak selalu menyaksikan benih-benih yang sedang bertumbuh 

itu, maka kita membutuhkan kepastian dan keyakinan hakiki bahwa Allah dapat bertindak 

setiap saat, juga di saat-saat kegagalan, sebab harta ini kita punyai dalam bejana tanah liat”.
17
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4.2. Evangelii Gaudum Artikel 137 

4.2.1. Teks Evangelii Gaudum Artikel 137 

“Perlu diingat bahwa “pewartaan sabda Allah dalam Liturgi, khususnya dalam konteks 

Perayaan ekaristi, bukan pertama-tama suatu waktu untuk meditasi dan katakese, melainkan 

dialog antara Allah dan Umat-Nya. Dalam karya itu karya-karya penyelamatan yang 

mengagumkan diwartakan dan tutuntan-tuntutan Perjanjian terus- menerus dinyatakan lagi.” 

Homili memiliki arti penting yang istimewa karena konteks ekaristinya: homili melampaui 

segala bentuk katakese sebagai saat puncak dalam dialog antara Allah dan Umat-Nya yang 

membimbing kepada persekutuan sakramental. Homili mengangkat kembali dialog yang 

sudah dibuka antara Tuhan dengan umat-Nya. Pengkhotbah harus mengenali hati 

komunitasnya untuk menemukan dimana dialog, yang begitu penuh kasih, telah dihalangi dan 

sekarang tidak berubah.” 

 

 

4.2.2. Konteks Evangelii Gaudium Artikel 137 

 

Seruan Apostolik Evangelii Gaudium merupakan hasil atau tindak lanjut dari sinode 

yang digelar di Vatikan pada tanggal 2-28 Oktober 2012 tentang “Evangelisasi Baru Untuk 

Penyebaran Iman” oleh Paus Emeritus Benediktus XVI menjelang akhir masa 

pontificatnyaMelalui anjuran apostolik Evangelii Gaudium,Paus Fransiskus secara jelas 

memperbaharui misi Gereja yaitu dipanggil untuk menyampaikan sukacita Injil.
18

 Dalam 

menanggapi panggilan ini, Paus menginginkan supaya hal pertama dan utama yang harus 

dilakukan umat beriman adalah memperbaharui perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam 

doa, ekaristi dan devosi-devosi serta membaca Kitab Suci sebagai syarat utama bagi umat 

beriman dalam menanggapi panggilan untuk menyampaikan sukacita Injil. Layaknya seorang 

prajurit perang yang membekali diri dengan berbagai alat perang sebelum bertempur, 

demikian juga umat beriman harus membekali diri dengan Sabda Tuhan yang hendak 

diwartakan.
19

 

Anjuran apostolik EG Art. 137 ini merupakan salah satu poin penting yang dibahas 

dalam lingkup yang lebih besar yaitu BAB III mengenai Pewartaan Injil. Berdasarkan pada 

perintah Kristus: “kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu 
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pergilah… dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan 

kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman” (Mat, 28:18-

20). Gereja yang berstatus sebagai misionaris hendaklah mengindahkan perintah 

tersebut.Salah satunya yang diserukan oleh Paus Fransiskus yakni dalam EG Art. 137 tentang 

homili. Tujuan pewartaan yang terjadi lewat homili dalam konteks Liturgi adalah menghantar 

umat untuk mengalami suatu dialog yang hidup dengan Allah. Paus Fransiskus menegaskan 

bahwa pewartaan Sabda Allah dalam liturgi, bukan pertama-tama suatu waktu untuk meditasi 

dan katakese, melainkan sebagai dialog antara Allah dan Umat-Nya.
20

 Dalam hal ini homili 

melampaui segala bentuk katakese dan lewat homili, umat dibimbing kepada persekutuan 

sakramental serta mengangkat kembali dialog yang sudah dibuka antara Tuhan dengan umat-

Nya.   

Agar bisa terjadi suatu dialog yang sesungguhnya antara Allah dengan Umat-Nya, 

Paus menginginkan suatu kepekaan dan kreativitas dari para imam, untuk mengenali hati 

komunitasnya agar bisa menemukan cara sehingga mampu menciptakan suasana dialog yang 

baik, yang dihalangi oleh berbagai macam cobaan sehingga mengaburkan konteks sukacita 

Injili di dalam hati umat.
21

 

Lewat anjuran apostolik ini, terutama dalam artkel 137, Paus Fransiskus ingin 

menyentuh arti dan makna terdalam dari homili itu sendiri yang membawa umat merasakan 

dan mengalami Allah yang selalu hadir dan mengarahkan umat pada pertobatan sejati.
22

 

Dalam konteks ekaristi, homili yang masuk dalam bagian liturgi sabda memiliki posisi yang 

sangat penting karena melalui homili,Sabda Allah yang dibacakan dipandang sebagai roti 

surgawi.
23

 Umat Allah patut mendapat dan mempunyai hak untuk mengerti maksud Allah 

meskipun tidak sempurna. Oleh karena itu hal utama yang dilakukan oleh seorang imam 
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homilis ialahia harus menyediakan waktu yang secukupnya untuk menyiapkan homilinya, 

karena umat beriman sangat menginginkan sebuah homili yang mampu menghantar mereka 

ke dalam kehidupan Allah.
24

 

Paus Fransiskus juga menyinggung mengenai penderitaan yang dialami baik oleh 

seorang imam atau kaum klerus maupun oleh umat atau kaum awam: kaum awam menderita 

karena harus mendengarkan homili yang tidak bertalian dengan Sabda Allah yang telah 

dibacakan dan kaum klerus menderita karena harus menyampaikan homili itu kepada umat.
25

 

Oleh sebab itu Paus Fransisikus mengajak semua pihak, secara khusus kaum klerus untuk 

memperhatiakan proses persiapan homili dan memperbaharui kepercayaan diri dalam 

berhomili. Dalam menyampaikan homili dihadapan umat seorang homilis harus memiliki 

keyakinan bahwa yang disampaikannya itu adalah suara Allah yang sedang berusaha 

menyentuh orang lain dan Allah memperlihatkan kekuasaanNya lewat kata-kata atau bahasa 

manusia. Dengan demikian masalah halangan dan kerinduan umat akan Allah bisa terobati 

meskipun tidak sempurna. 

 

4.3. Homili Sebagai Dialog Antara Allah Dan Umat-Nya 

Homili merupakan bagian dari pewartaan sabda dalam liturgi. Sabda dalam liturgi 

bukan sekedar suatu informasi atau tuturan kisah. Berlandaskan pada kehidupan Yesus, 

bacaan yang disajikan hendaknya membawa dampak bagi kehidupan, baik personal maupun 

sosial.
26

 Homili dalam liturgi bertujuan untuk menyingkapi kebenaran sabda Allah serta 

mewartakan karya kebenaran keselamatan dalam diri Yesus. 

Penggunaan kata dialog di sini untuk menjelaskan arti terdalam dari homili dalam 

perayaan ekaristi, bukan berarti membentuk sebuah dialog di mana setiap orang dapat 

mengatakan apa yang dikehendaki atau bukan pula sebuah diskusi umum yang membuat 
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orang terlibat. Tapi yang dimaksudkan dengan homili sebagai dialog yakni Allah bersabda 

melalui para hamba-Nya dan manusia menjawab dengan tanggapan serta memberi respon 

yang positif. Bagi Paus Fransiskus, dialog jauh lebih dari sebuah komunikasi kebenaran. 

Dialog timbul dari kegembiraan berbicara dan memperkaya mereka yang mengungkapkan 

kasih mereka satu sama lain melalui media kata-kata. Dalam dan melalui homili, kebenaran 

bergandengan tangan dengan keindahan dan kebaikan.
27

 

 

4.3.1. Homili Memiliki Arti Yang Istimewa Dalam Konteks Liturgi Ekaristi  

Dalam konteks liturgi ekaristi terdapat empat strukstur liturgi yakni Dialogis  

katabatis dan anabatis, anamnesis, epiklese dan simbolis. Dengan struktur ini liturgi disusun 

atau dibangun secara sistematis dan setiap dinamika yang terjadi dalam perayaan liturgi 

Gereja memiliki maknanya.
28

 Membahas mengenai homili sebagai dialog antara Allah dan 

umat-Nya berarti topik pembahasannya terarah pada salah satu makna terdalam dari keempat 

struktur liturgi tersebut yakni mengenai struktur liturgi dialogis katabatis (dari bahasaYunani: 

gerak menurun)dan anabatis (dari bahasa Yunani: gerak naik). Dalam struktur dialogis, 

liturgi dimaknai sebagai peristiwa perjumpaan antara Allah dan manusia yang berlangsung 

melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Perjumpaan ini pada hakekatnya merujuk pada 

dimensi komunikasi antardua pihak yakni Allah dan manusia sehingga dalam liturgi, 

komunikasi itu terjadi secara dialogal: Allah dengan manusia (katabatis) dan manusia dengan 

Allah (anabatis).
29

 

Dari segi dialogis katabatis, dialog yang terjadi bersifat gerak turun yakni dialog yang 

berasal atau dimulai dari Allah melalui Yesus Kristus. Dalam dialog ini, tampak bahwa 

seluruh pertemuan umat dalam liturgi merupakan hasil tindakan inisiatif Allah yang 

memanggil dan mengumpulkan umat-Nya. Dalam pertemuan ini Allah menawarkan diri dan 
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kasih trinitas-Nya agar manusia memperoleh kesempatan dan kemungkinan untuk berperan 

serta dalam hidup Allah.
30

 Sedangkan dari segi anabatis menunjuk gerakan dari pihak 

manusia kepada Allah, saat manusia memuji dan memuliakan Allah sebagai tanggapan atas 

tindakan penyelamatan Allah yang dianugerahkan terlebih dahulu atas diri manusia. Bersama 

dengan pujian dan pemuliaan Allah, umat Allah mengaturkan kepadaNya doa-doa 

permohonan yang berasal dari pengalaman umat beriman yang telah diselamatkan atau 

ditebus oleh Allah.
31

 

Baik segi katabatismaupunanabatis membagun struktur dialogis dalam perayaan 

liturgi Gereja. Kedua segi tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan komunikasi antara 

Allah dan umat beriman. Homili  memiliki arti yang istimewa dalam konteks liturgi ekaristi 

terletak pada kedua segi ini,katabatis dan anabatis. Melalui kedua segi ini, homili yang 

terdapat dalan bagian litrugi sabda mendapat bagian yang teristimewa dalam perayaan liturgi 

bersamaan dengan liturgi ekaristi yang diapit oleh ritus pembuka dan ritus penutup.
32

Dalam 

dan melalui Liturgi Sabda, homili bertujuan untuk menjelaskan intisari iman Kristen yang 

dikemukakan dalam Kitab Suci baik dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru, 

kemudian secara singkat dan jelas memaklumkannya kepada umat.
33

 

Konsili Vatikan II melalui dokumen Sacrosanctum Concilium menegaskan bahwa 

homili sangat dianjurkan dalam liturgi sebagai satu bagian khusus untuk menguraikan 

misteri-misteri iman dan kaidah-kaidah hidup kristiani berdasarkan Kitab Suci.
34

 Gereja 

menganggap penting adanya homili dalam liturgi karena, iman timbul dari pendengaran yang 

berasal dari Firman Tuhan (Rm, 10:17). Hal ini punya kaitannya dengan masa hidup Yesus: 
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sebelum Ia mempergandakan Roti (lambang Ekaristi), Ia terlebih dahulu mengajar orang-

orang yang berbondong-bondong mengikuti Dia.
35

 Begitupun dengan homili dalam Liturgi. 

Sebelum imam mengkonsekrir hostia dan anggur menjadi Tubuh dan Darah Kristus, umat 

harus dibenahi dan diterangi oleh Sabda Allah, sehingga timbul suatu kedekatan dengan 

misteri ekaristi yang berupa roti dan anggur. Oleh karena itu Konsili Vatikan II 

menganjurkan supaya homili selalu diadakan pada hari Minggu, hari-hari raya wajib maupun 

pada hari-hari biasa.
36

 

Hubungan homili dalam liturgi sabda dengan ibadat Ekaristi dalam Misa Kudus 

diungkapkan dengan istilah “Misteri Dua Meja”.Yang satu adalah meja (altar) roti dan 

anggur, yang kedua adalah meja hukum Allah, sabda Allah, pelajaran yang menanamkan 

Iman.
37

 Homili menyajikan pelajaran yang menanamkan iman yang berasal dari Kitab Suci 

dan pengalaman hidup konkrit. Homili bertitik tolak dari Sabda Allah dan juga dari 

kenyataan hidup; keduanya saling mengikat satu sama lain.  

4.3.2. Homili Melampaui Segala Bentuk Katekese 

Dalam konteks liturgi, homili merupakan suatu momen dialog antara Allah dengan 

umat-Nya dan berisikan nuansa pewahyuan Allah dan tanggapan manusia yang disebut iman. 

Sebagai suatu momen dialog antara Allah dengan umat-Nya, homili dipandang melampaui 

segala bentuk katakese. Dilihat dari segi derajatnya, bisa dikatakan bahwa homili memiliki 

martabat yang lebih tinggi dari katekese, meskipun baik homili maupun katakese bersumber 

pada satu mata air yang sama yaitu Kitab Suci.  

Berkatakese dalam arti lain yaitu mengkomunikasikan ajaran Kristus, tetapi bukan 

sebagai suatu hal yang abstrak, melainkan sebagai komunikasi misteri Allah yang 
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hidup.
38

Karena itu dalam katakese lebih banyak diadakan Sharing dari hati ke hati mengenai 

pengalaman hidup yang menampilkan Misteri Allah yang hidup dalam suatu peristiwa dalam 

hidup seseorang. Dalam homili, seorang homilis berbicara mengenai Kristus, dan mendorong 

umat untuk menghayati hidup Yesus secara otentik. Homili tidak sebatas mensharingkan 

pengalaman iman melainkan menjadikan pengalaman iman sebagai dorongan bagi orang lain 

untuk menghayatinya sebagai pengalaman Yesus sendiri.
39

 Homili juga dimaksudkan untuk 

memperteguh iman umat dan mengantar mereka ke misteri sabda dan sakramen yang 

dirayakan. 

Salah satu hal yang membuat homili melampaui segala bentuk katakese yaitu dalam 

konteks liturgihomili memiliki peran yang penting dalam memupuk iman umat yaitu melalui 

menafsir dan menerangkan Kitab Suci. Dalam menerangkan dan menafsirkan isi Kitab Suci, 

seorang imam yang membawakan homili, tidak saja melihat homili dari segi tafsiran pribadi 

melainkan dari segi eksegetis, teologis, sistematis dan kontekstual serta masih bertalian 

dengan Sabda Tuhan yang dibacakan dalam perayaan ekaristi.  

Dari segi eksegetis, homili diperkaya dengan komentar-komentar yang berhubungan 

dengan teks Kitab Suci dari para ahli Kitab Suci atau para ekseget. Dalam bagian eksegese ini 

ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni pertama Sitz im Leben yaitu baik mengenai apa 

yang Yesus maksud dengan kata-kata atau pengajaranNya waktu itu, atau apa maksud situasi 

penulis ketika menuliskan teks tersebut, maupun mengenai apa dan bagaimana situasi umat 

atau pendengar pada waktu itu.
40

 

Dari segi teologis, Homili merupakan penjelasan dari Kitab Suci, ataupun penjelasan 

dari teks lain yang diambil dari misa kudus pada hari itu, yang berkaitan dengan misteri yang 
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dirayakan atau keperluan khusus umat yang hadir,
41

 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 teologinya. Hal ini tidak boleh diabaikan 

sebab dari Kristuslah kita mengenal Bapa dan Roh Kudus.  

Dari segi sistematis dan kontekstual, homili mempertemukan kehidupan sosial umat 

dengan teks Kitab Suci. Dalam hal ini peristiwa aktual atau pandangan hidup yang 

dipraktekkan umat dapat dijadikan motif untuk menjelaskan misteri keselamatan Allah. 

sehingga sebuah homili benar-benar menampilkan suatu pengajaran iman yang akurat dan 

transparan terhadap sabda Allah dan hal itu tentu berbeda dengan katakese. Dalam katakese 

semua orang yang hadir bisa memberi tafsiran pada Sabda Allah yang telah dibacakan sesuai 

dengan pengalaman, perasaan dan wujud hatinya.  

Mengenai proses atau dinamika dalam katekese, bisa saja timbul kesesatan dalam 

menafsirkan isi Kitab Suci.
42

 Hal itu bisa saja terjadi karena dalam katakese semua peserta 

yang hadir secara bebas membagi pengalaman imannya yang berlandaskan pada bacaan 

Kitab Suci yang telah ditentukan. Dalam mensheringkan pengalaman iman tentu tidak semua 

pengalaman menyenangkan, pasti terdapat juga pengalaman yang tidak diinginkan. 

Pengalaman-pengalaman itulah yang seringkali menimbulkan kesalapahaman dalam menafsir 

Sabda Tuhan bahkan sampai menyalahkan Sabda Tuhan sendiri.
43

 

Di sisi lain, identitas katekese sebagai pelayanan sabda juga mengundang beberapa 

kesulitan antara lain yaitu bahwa dalam katekese sering muncul pertanyaan tentang apakah 
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sebetulnya Sabda Allah?
44

 Sabda Allah tidak hanya sebatas pada ajaran teologis, pada teks 

Kitab Suci dan pada ajaran Gereja tetapi melibatkan pengalaman hidup manusia, terutama 

pengalaman iman kristiani. Di lain pihak dalam suatu paradoks, orang sering mengatakan, 

bahwa sabda Allah membutuhkan manusia sebagai perantara, karena hanya kepada manusia 

Sabda Allah berbicara dan menjiwai seluruh hidupnya.
45

 Sedangkan homili mengusahakan 

tercapainya integrasi antara iman dan kehidupan yang berpatokan pada Sabda Allah tanpa 

harus bertanya apa itu sabda Allah. 

Homili melampaui segala bentuk katekese karena homili sendiri adalah suatu tindakan 

liturgis. Pada umumnya perayaan Ekaristi tidak bisa dikatakan lengkap tanpa adanya homili. 

Lewat homili segala bentuk dialog antara Allah dengan Umat-Nya dibuka kembali serta 

membimbing umat kepada persekutuan sakramental.
46

 

 

4.3.3.  Homili Membimbing Umat Kepada Persekutuan Sakramental 

 

Liturgi merupakan perayaan misteri karya keselamatan Allah dalam Kristus dan 

dilaksanakan oleh Kristus, Sang Imam Agung, bersama Gereja-Nya di dalam ikatan Roh 

Kudus.
47

 Sebagai misteri karya keselamatan, liturgi tidak terlepas dari persekutuan 

sakramental yang adalah buah kurban penyelamatan dari Kristus terhadapat umat.
48

 Karena 

pada dasarnyasakramen adalah tanda dan sarana keselamatan yang mengungkapkan, 

menguatkan iman dan mempersembahkan penghormatan kepada Allah serta menghasilkan 

pengudusan manusia.
49
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Dalam Gereja Katolik terdapat tujuh sakramen yang menjadi sarana dan tanda 

keselamatan Allah terhadap manusia antara lain sakramen baptis (baptismus), sakramen 

ekaristi (eucharistia), sakramen penguatan (confirmatio), sakramen pengurapan orang sakit 

(unctio infirmorum), sakramen tobat (paenitentia), sakramen imamat (sacerdote) dan 

sakramen perkawinan (matrimonium). Ketujuh sakramen ini selain dimengerti menurut 

definisi tradisonal yaitu sebagai tanda dan sarana keselamatan yang mengungkapkan, 

menguatkan iman dan mempersembahkan penghormatan kepada Allah serta menghasilkan 

pengudusan manusia, tetapi perlu juga dimengerti dalam cakrawala keselamatan Allah yang 

mencakup aspek kristologis, ekklesiologis dan antropologis yakni sebagai perayaan kehadiran 

Yesus Kristus secara sakramental dalam GerejaNya menurut segi dan simpul kehidupan 

konkret manusia.
50

 

Sebagai sarana pewartaan yang memiliki satu kesatuan dalam liturgi, homili memiliki 

peran yang istimewa yaitu membimbing umat sampai kepada persekutuan sakramental; 

bahwa lewat homili seorang imam homilis memiliki tugas mendampingi umat dalam 

perjuangan mereka yang terus-menerus untuk menjadi umat yang percaya akan Allah dan 

memahami arti yang sesungguhnya dari sakramen.  Dalam hal ini homili dipandang sebagai 

sebuah jalan menujuh penghayatan mengenai arti terdalam dari sakramen, baik dalam arti 

tradisional sebagai tanda keselamatan Allah, maupun dalam arti yang menyangkut cakrawala 

sejarah keselamatan Allah sebagai perayaan kehadiran Yesus Kristus secara sakramental 

dalam GerejaNya menurut segi dan simpul kehidupan konkret manusia serta berusaha untuk 

menyakinkan umat, agartiba pada keselamatan yang terkandung dalam sakramen-sakramen 

Gereja tersebut.
51
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Homili yang membimbing umat kepada persekutuan sakramental dalam liturgi 

ekaristi dapat juga dimengerti sebagai suatu bimbingan yang berdasarkan atas sabda Tuhan 

yang tidak sebatas pada peringatan akan karya dan hidup Yesus, tetapi juga mengenai 

pembaharuan hidup dan karya Yesus dalam kehidupan nyata umat beriman yang dapat 

ditangkap oleh pancaindra, misalnya menjadi penyelamat bagi sesama, peka terhadap 

kebutuhan sesama dan selalu berbuat baik kepada sesama. Lewat ini, homili dalam liturgi 

ekaristi, memungkinkan umat untuk menerima dan menyadari rahmat Allah dalam diri 

mereka serta menjadikan homili sebagai satu buku pedoman tentang cara hidup Yesus Kristus 

yang hadir secara nyata yang senantiasa berada dan tinggal bersama umat. Melalui homili, 

unsur dari persekutuan sakramental justru menjadi peringatan pembaharuan hidup dan karya 

Yesus dalam arti konkrit yang dapat dialami atau yang dapat ditanggap oleh pancaindra. 

Akhirnya homili dalam perayaan Ekaristi memuat ciri sakramental, di mana Sabda 

Allah yang diwartakan berdaya untuk menyelamatkan umatserta mendorong umat untuk 

berani diutus mewartakan kabar baik di tengah dunia dan sesama manusia. 

 

4.3.4. Homili Mengangkat Kembali Dialog Yang Telah Dibuka Antara Allah Dengan 

Umat-Nya 

 

Sejarah kehidupan manusia dari generasi ke generasi selalu memiliki cerita atau 

kisahnya tersendiri mengenai relasi dengan Allah. Mulai dari Perjanjian Lama sampai pada 

perjanjian Baru, relasi tersebut selalu saja diwarnai dengan pengalaman jatuh bangun 

manusia atau situasi kedosaan manusia terhadap ketetapan Allah. Situasi keberdosaan yang 

dialami dan bahkan sengaja diciptakan manusia adalah ketidaksetiaan 



terhadapAllah.Meskipun demikian Allah tetap setia dan selalu mempunyai beribu-ribu cara 

untuk menyelamatkan manusia.
52

 

Dalam konteks Perjanjian Lama penyelamatan Allah terhadap umat Israel terjadi 

melalui manusia itu sendiri yakni para nabi. Melalui para nabi, Allah membangun sebuah 

dialog yang membawa kebebasan bagi umat Israel hingga sampai pada tanah terjanji.
53

 

Dalam dialog tersebut Allah menempatkan diri sebagai seorang Bapa dan Israel sebagai 

seorang putra. Sebagai Bapa, Allah selalu melindungi dan memilihara anaknya seperti 

seorang ibu.
54

Sedangkan dalam Perjanjian Baru perjumpaan antara Allah dan manusia terjadi 

sepenuhnya dalam diri Yesus Kristus.
55

Allah mewahyukan diri sepenuh-Nyadalam diri Yesus 

Kritus untuk berdialog dengan umat manusia. Kristus yang adalah Allah sekaligus manusia,
56

 

mengambil rupa sebagai seorang manusia, melebur kedalam hidup manusia kecuali dosa dan 

menyelamatkan manusia dari jurang kedosaan manusia lewat derita dan wafat di kayu salib 

lalu bangkit mulia dengan membawa hidup baru bagi manusia.
57

 

Sebagaimana Allah berfirman melalui para nabi dan para hamba Tuhan dan 

sepenuhnya terjadi pada pribadi Yesus Kristus Putra Allah,
58

 dalam liturgimelalui para imam 

Kristus, Allah membangun dialog dengan manusia.Atas rahmat tahbisan,Allah hadir dalam 

diri imam untuk mewartakan sabda-Nyadalam homili. Melalui homili komunikasi dan dialog 

antara Allah dan Umat yang telah terjadi pada masa perjanjian lama dan perjanjian baru 

dibuka kembali.
59
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Dalam dialog tersebut, Allah menggunakan bahasa manusiasebagai sarana pewartaan. 

Realitas yang diungkapkan dalam bahasa manusia adalah juga dialog keselamatan yang 

ditawarkan oleh Allah  kepada umat beriman pada masa perjanjian lama dan perjanjian baru. 

Lalu umat ditantang untuk menanggapi tawaran keselamatan itu dengan beriman kepada 

Kristus dan Kristus yang hadir dalam sabdaNya itu memanggil, memilih dan mengumpulkan 

umat beriman menjadi satu umat bagi dialog keselamatan yang berupa pengudusan manusia 

dan pemuliaan bagi Allah.  

Homili yang mengangkat kembali dialog yang telah dibuka antara Allah dengan 

umat-Nya memiliki artian bahwa homili merupakan sebuah momentumdi mana Allah 

berbicara kepada umat manusia,sehingga momentum tersebutmemiliki hubungan integral 

dengan keseluruhan situasi perayaan ekaisti yang mengandung struktur dialogal (katabatis-

anabatis). Berkaitan dengan hal ini Paus Fransiskus menegaskan bahwa dalam tataran iman, 

dialog yang terjadi lewat homili dalam ekaristi dipandang sebagai suatu dialog yang melebihi 

komunikasi kebenaran.Dialog timbul dari kegembiraan berbicara dan memperkaya mereka 

yang mengungkapkan kasih mereka kepada satu sama lain melalui media kata-kata.
60

 

Homili adalah sebuah penegasan atas tindakan dialogis dalam liturgi yang merupakan 

momen perjumpaan Allah dengan manusia,sehingga dalam liturgi Allah sendirilah yang 

menyapa manusia melalui bahasa manusia sendiri. Lewat bahasa manusia, misteri Allah bisa 

terungkap (meskipun tidak sepenuhnya karena bahasa manusia sangatlah terbatas) dan 

menarik umat dengan ajaran-ajaran dan tuntutan-tuntutan-Nya yang luhur.  

 

Homili menjadi sebuah dialog nyata Allah dengan manusia mengandaikan sebuah 

komunikasi dialogal. Yang dimaksudkan dengan komunikasi dialogal di sini adalah suatu 

pertemuan interaksi antara yang adikodrati dan yang kodrati. Dalam hal ini para Bapa Konsili 

Vatikan II menegaskan menurut sudut yang berbeda, yang petama mengenai karya penebusan 
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umat manusia dan pemuliaan Allah
61

 atau mengenai karya agung yang terjadi dalam perayaan 

liturgi, yaitu saat “Allah dimuliakan secara sempurna dan manusia dikuduskan” melalui 

Kristus.
62

 Dengan demikian kita mengerti bahwa lewat homili dalam liturgi “...Allah yang 

tidak kelihatan dalam kelimpahan cinta kasihnya menyapa manusia sebagai sahabat-sahabat-

Nya dan bergaul dengan mereka, untuk mengundang mereka ke dalam persekutuan dengan 

diriNya dan menyambut mereka di dalamNya”.
63

 

 

4.3.5. Homili Menjadi Solusi bagi Kerinduan Umat Akan Allah 

Seluruh bidang liturgi ekaristi memuat sifat dialog. Dialog yang terdapat dalam liturgi 

merupakan dialog antara Allah dan Umat-Nya. Dalam dialog tersebut, Allah menawarkan 

diriNya berupa pengudusan manusia dan manusia menanggapinya dengan jawaban, doa dan 

pujian. Terlepas dari konteks liturgi, ciri khas dari sebuah dialog itu sendiri adalah interaksi 

antar pribadi yang berujung pada pemberian diri dan usaha untuk mengenal serta menerima 

pihak lain apa adanya. Dalam hal ini sebuah dialog yang benar dan memilki makna yang 

terdalam adalah dialog yang mampu mengenali pribadi yang dijumpai, lengkap dengan segala 

permasalahannya dan hal itu terjadi apa bila dalam perjumpaan tersebut dibagun pula 

keterbukaan serta kepercayaan satu sama lain, sehingga dengannya jembatan penghubung di 

bangun dan permasalahan yang ada pun mendapat solusinya.
64

Oleh karena itu seorang imam 

yang membawakan homili dituntut untuk sungguh terlibat dalam kehidupan Gereja. Dia 

menghayati iman yang juga dihayati oleh umat-Nya, sehingga dalam homilinya unsur 

dialogal itu dapat dimengerti dan  dipahami oleh umat. 
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Homili juga harus keluar dari kejujuran dan ketulusan seorang homilis. Betapapun dia 

bukan orang yang sempurna, tapi lewatkejujuran, ketulusannya dalam menapaki jalan 

hidupnya sebagai manusia serta panggilan pelayanannya, bisa menjadi obat bagi kerinduan 

umat akan Allah di tengah realitas dunia kehidupan sehari-hari.
65

Dalam hal ini selain dengan 

perkataan yang disampaikan lewat homili, kesaksian hidup serta cara hidup seorang homilis 

juga sangat berperang penting dalam karya pewartaan. 

 

Sebagai solusi atas kerinduan umat akan Allah,homili dalam liturgi harus mengantar 

umat ke dalam hubungan dengan peristiwa Kristus. Karena dalam dan melalui homili, Gereja 

menyakini bahwa Kristus sendirilah yang berbicara kepada umat-Nya, Ia menyatakan rahasia 

penebusan dan keselamatan dan memberikan santapan rohani.
66

 Dengan demikian, para imam 

yang hadir untuk memimpin ekaristi mengambil bagian dan menjadi jaminan dari tindakan 

Kristus yang menyelamatkan terutama melalui tindakan atau sabda formal pelayan tertahbis 

ketika ia melaksakan ibadah Gereja yang menguduskan.
67
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