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KOTBAH NATAL 25 DESEMBER 2018

MENINGKATKAN KE SADARAN MAS YARAKAT DE SA CEKALUru

TERHADAP HUKUM GEREJA MELALUI SEMANGAT NATAL 2OI8

Dari hati yang ikhlas saya mengucapkan selamat natal Tahun 2018. Kita bersyukur
bahwa kita dapat merayakan Natal Tahun 2018 dalam keadaan sehat walfiat. Pada

kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk memaknai perayaan Natal Tahun
ini di bawah tema: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat desa Cekaluju Terhadap
hukum Gereja Melalui Semangat Natal 2018. Sebagai orang beriman katolik, kita
semua percaya bahwa Natal merupakan pesta kelahiran Yesus Almasih ke dunia.
Bagi kita peristiwa kelahiran bukan saja merupakan peristiwa historis manusiawi
belaka tetapi merupakan peristiwa supernatural yang memiliki banyak pesan

spiritual bagi kehidupan manusia.

Pertama, kelahiran Yesus merupakan misteri inkarnasi yaitu peristiwa Allah
menjadi manusia. Penulis Injil Yohanes dengan bagus menggambarkan Kesatuan
Yesus dengan Allah. Katanya:

lPada mulanya adalah Firman: Irinnan itu bersanla-salna densan Allah dan
Irinnatr itu adalal"r Allah.2la pada rrrulanya bersama-sama derrgan
Allah. 3Segala sesuatu drjadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu ptrn
y'ang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 4Dalam Dia ada hidup dan
hidup itu adalah terang tnanusia. STerang itu bercahaya di dalarl kegelaparr
dan kegelapan itu tidak menglrasainyz. 6 Datanglah seorang yang diutus Allah.
I"lanlanva Yohanes: 7ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang
terang itu. supava oleh dia semua orang rlerrjadi percaya. 8la bukan terans itu.
tetapi ia harus tnemberi kesaksian tentang terang itu. gTerang 

r-ang
sesungguhllYa. yaltg mellerarlqi setiap orarlg. sedang datang ke dalam dunia.

lOla telah ada di dalarn dunia dan dunia dijadikan oleh-N1,a, tetapi rlunia
tidak mengenal-N),a. 1 lla datarrs kepada milik kepunyaan-Nva. tetapi orang-
orang kepunvaan-Nya itu tidak menerima-N),o. l2]'etapi semua oraltg -vang
menerima-Nya diberi-Ny'a kuasa supa.va menjadi anak-anak Allah. yaitu
tnu'reka yan-q percava dalam nama-Nya; l3orang-orang yang diperanakkarr
bukan dari darah atau dari daging. bukan pula secara jasmani oleh keinginan
seorang Iaki-laki. rnelainkan dari Allah.



l4Firman itu telah rrrenjadi manusia. dan diam di antara liita. clarr kita telah
nrelihat kemr"rliaarr-Nya, 1,'aitu kemuliaarl vang drberikan kepada-N,va sebagar

Anak I'unggal Bapa. perruh kasih karunia dan kebenaran. l5Yohanes memtreri
kesaksian fer]tang Dia dan lrerseru. katany'a: "lnilah Dia, vang kumaksuc'lkan
ketika aku trerkzrta: Kemurlian dari padaku akan datang Dia yang telah
rnendalrului akLr, sebatr Dia telah ada seheiunr aliu.'' l6Karena clari keperrulian-
N1a kita senrua telah menerinra kasih karunia clenri kasih karurnia: ITsebab
hukurrr -[-aurat diberil<an oleh Musa. tetapi kasih karunia dan l<ebc.naran clatang
olch Ycsus Kristus.

lSf idak seorang prul vang pemah rnelihat Allah: tetapi Anak 1-unggal AIlah"

)'zuls acla di pangkuan Bapa. Dialah yarlg rnenyatakan-Nva.

Teks Kitab suci ini menjelaskan hakikat Yesus sebagai Tuhan. Dia datang ke dunia

seagai Emmanuel yang artinya Allah beserta kita. Yesus menjadi potret A1lah yang

selalu menyertai kehidupan manusia. Yesus menjadi potret keagungan Allah yang

dekat dengan manusia.

Kedua, kelahiran Yesus ke dunia merupakan misteri Cintakasih Tuhan terhadap

manusia. Menurut Kitab suci kit4 Yesus lahir ke dunia untuk menebus dosa

manusia. Manuasia telah menyalahgunakan kebebasannya dan merusakkan tata
dunia yang indah sehingga tedadi pelbagai bencana sosial ataupun bencana alam.

Karena keangkuhan dan kelobahannya manusia tidak lagi menaati hukum alam
yang ditetapkan oleh tuhan sendiri. Dengan keangkuhannya dia mengubah smeua

tata alam yang serba teratur dan saling melengkapi satu sama lain. karena

kelobahannya dia melawan alam dengan menguras semua isi alam.

Dewasa ini kita mencatat pelbagai dampak dari ulah manusia yaflg mengubah tata
alam dunia. Salah satu film yang sukses besar dalam tahun 2018 adalah Avengers:
Infinity Waryang diproduksi Marvel Studios. Filmscience fiction superhero ini
sukses meraup pendapatan lebih dari USD 2 miliar (lebih Rp27 triliun) di seluruh
dunia.Selain efek visual grafiknya yang canggih, ada satu yang menarik perhatian
saya yaitu Thanos, tokoh antagonis adidaya asal Planet Titan.Singkatnya, Thanos
digambarkan mengalami sendiri kehancuran total Titan. Planet itu hancur karena
over populasi yang berbanding terbalik dengan sumberdaya yang terbatas, yang
menghasilkan krisis ekologi akut. Thanos lalu menyimpulkan hanya ada satu solusi
untuk mengatasi permasalahan di alam semesta, yaitu genosida populasi untuk
planet yang mengalami kelebihan jumlah penduduk.



Film ini hendak menggambarkan kehancuran dunia karena ulah manusia sendiri.
Menurut banyak ahli, akar permasalahan krisis ekologi dan keberlanjutannya,
seperti disampaikan oleh A. Sonny Keraf dalam artikelnya berjudul Sustainable
Development, adalah pola pikir manusia yang menempatkan alam sebagai obyek
yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan
manusia. Selain itu ada mis-orientasi pembangunan yang dilakukan. Pembangunan
semata untuk pertumbuhan ekonomi, menegasikan aspek sosial-budaya dan
lingkungan hidup Hal ini terjadi umum di seluruh negara di dunia, termasuk di
Indonesia. Padahal, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Epicuru dalam buku the
Epicurus reader, sebagaimana dikutip Magdoff dan Foster, dia mengatakan
"kekayaan jika tidak ada batasannya, adalahkemiskinan besar."

Baik isi film maupun pelbagai pendapat ahli, semuanya hendak menyatakan bahwa
kehidupan manusia terancam kehancuran karena tingkahlaku dan perbuatannya
sendiri. Dalam situasi seperti ini dibufuhkan kesadaran baru, sikap baru yaitu sikap
tobat. Demi keberlanjutan kehidupan di dunia, manusia harus membenah diri dan
mengubah prilakunya serta mengembangkan nilai-nilai etika dan moral yang lebih
baik, lebih komprehensif.

Perayaan natal mengajak kita untuk berdamai dengan smeua mahluk. Perayaan
natal juga mengajak kita untuk taat dan mengikuti hukum yang telah ditetapkan
oleh Tuhan bagi semua ciptaannya di dunia. Hukum Gereja adalah hukum bagi
umat beriman katolik. Hukum Gereja mengatur kehidupan umatnya agar mengikuti
kehendak Tuhan. Hukum Gereja sesungguhnya menjadi pedoman bagi umat
beriman Katolik dalam membangun kehidupannya sehingga sesuai dengan
kehendak Tuhan dan bebruahkan perdamaian, keadilan dan kerukunan di antara
umat sendiri. Karena marilah kita lahir kembali, membaharui prilaku dan sikap
kita. Mari kita bertobat dan mengikuti kehendak Tuhan. Selamat Pesta Natal tahun
2018. Tuhan Memberkati

Gereja Kekea Rejo, Desa Cekaluju, 25 Desember 2018


