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Khutbah Awal 

ُُبُمح ِِبلت َّوحِحيحد  ِمِنْيح ِِبلحَمعحرَِفِة فَاطحَمئَ نَّتح قُ ُلوح َب الحُمؤح ُدّللِه الَِّذى نَ وََّر قُ ُلوح َمح  َاْلح
َهُد َانح ََلإَِلَه ِاَله هللاُ وَ   َرحِض َوُهَو الرَِّقيحُب الحَمِجيحدُ َاشح َدُه ََل َشرِيحَك لَُه يَ عحَلُم َما ىِف السََّماَواِت َوَما ىِف اَلح حح  

ِم الحوَ وَ  ِر ِديحِنِه َوَشرِي حَعِة ِاََل يَ وح َد ب حنُ وح لُُه الَِّذى َاََنَر الحُوُجوح َهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسوح ِعيحدِ َاشح  

االصَّاِْلَاِت ِاََل يَ وح اللهُهمَّ صَ   ا َوَعِمُلوح دِ لِه َوَسلِهمح َعَلى َسيِهِدََن ُُمَمٍَّد َوَعَلى اَِلِه َوَاصحَحاِبِه الَِّذيحَن َأَمنُ وح ُعوح ِم الحَموح  
اهللَا َحقَّ تُ َقاتِِه َوَلَ ََتُوُتنَّ ِإَلَّ َواَن حُتمح ُمسح  َن ات َُّقوح ِلُموح َن فَ َقدح فَاَامها بَ عحُد. فَ َياأَي َُّهاالحُمسح َن َلَعلَُّكمح ِلُموح زَالحُمت َُّقوح  

نَ  ِلُحوح  تُ فح
Saudara-saudara Kaum Muslimin yang berbahagia. 

 

Untuk meraih kebahagiaan hidup di alam dunia dan akhirat, marilah kita selalu 

meningkatkan taqwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan segala Perintah-

Nya dan berusaha meninggalkan larangan-Nya. Hanya dengan bertaqwa 

kepada Allah-lah, hidup kita akan selamat, bahagia, aman, damai dalam 

lindungan Allah SWT. 

 

Dalam kesempatan ini marilah kita melahirkan rasa syukur kepada Allah SWT 

yang telah memberikan ni’mat sehat jasmani dan rohani sehingga masih bisa 

melaksanakan ibadah jum’at tanpa halangan suatu apapun. 

Mengenali diri sendiri menjadi suatu fondasi dasar guna menentukan langkah 

kita dalam menjalani kehidupan; juga dalam ikhtiar mengendalikan diri dalam 

kehidupan itu sendiri. 
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Sebagai Bangsa Indonesia kita meyakini perlunya pengenalan diri sebagai 

bagian dari bangsa Indonesia; atau pengenalan diri atas hakikat dari bangunan 

bangsa Indonesia. Karena dengan demikian, kita akan mudah bersyukur kepada 

Allah SWT; 

 

Saudara-saudara Kaum Muslimin yang berbahagia. 

 

Bahwa bangsa Indonesia itu mulai dulu hingga sekarang masih tetap dikenal 

oleh masyarakat dunia sebagai bangsa religius; Bangsa yang religius inilah yang 

haurs kita kenali sebagai karakter yang tumbuh dari masyarakatnya. Artinya 

karakter dan jiwa bangsanya tidak pernah lepas dari nilai-nilai agama dalam 

setiap tindakan dan langkahnya selalu dilandasi oleh ajaran agama dan ahlaq 

yang mulia. 

 

Terciptanya masyarakat religius dan berperadaban tinggi tersebut, bila dikaji 

secara cermat dari sejarah perjalanan Bangsa Indonesia sangat panjang, ternyata 

semua itu tidak lepas dari hasil perjuangan para mujahid Islam, para mubaligh, 

terutama para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara, termasuk wali songo 

di tanah Jawa ini. 

 

Para mujahid, para wali songo dalam berdakwah selalu disesuaikan dengan 

kultur budaya di masyarakat setempat sehingga nilai-nilai ajaran agama mudah 

diterima oleh masyarakat dan sekaligus dipraktekkan dalam kehidupan di 

masyarakat yang akhirnya bisa merubah tatanan masyarakat biadab menjadi 

masyarakat yang beradab atau masyarakat religius seperti yang kita rasakan 

sekarang ini. 

 

Para Waliyullah, para Ulama dalam mendidik masyarakat dengan bahasa yang 

sederhana yang mudah difahami, tetapi mengandung falsafah agung. 

Contohnya yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dan berlanjut pada hidupnya 

pujangga Jawa, yaitu R. Ngabei Ronggowarsito yang berupa ajaran wujudnya 

RASA SEJATI artinya manusia harus memiliki Rasa lan Rumangsa. 
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Rasa artinya mempunyai perasaan dan tatakrama dalam bergaul 

dengan sesama manusia. Sedangkan Rumangsa artinya menyadari tanggung 

jawabnya baik terhadap manusia maupun kepada Allah SWT. Ajaran Rasa - 

Rumangsa inilah sejatinya bagian dari teknik dan ikhtiar pengendalian diri. 

 

Ini sangat sedrehana tetapi mengandung hikmah dan falsafah yang tinggi. Dan 

ajaran ini dimaksudkan agar manusia memiliki Rasa Risi lan Rumangsa artinya 

supaya manusia isa rumangsa, dudu Rumangsa Isa (Merasa Bisa Segalanya). 

 

Hadirin Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah 

Falsafah yang demikian luhur itu adalah realisasi dari hadits yang berbunyi: 

 

َسُه فَ َقدح َعَرَف رَبَّهُ   َمنح َعَرَف نَ فح

Artinya: “Barangsiapa yang mengenal dirinya ia akan mengenal Tuhannya” 

Allah SWT berfirman: 

 

ُتمح َِلَن حُفِسُكمح َوِانح َاَسأحُُتح فَ َلَها  َسن ح ُتمح َاحح َسن ح  ِإنح َاحح

Artinya: “Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri, 

dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri.”  (QS. Al-

Isra: 47) 

 

Hikmah yang terkandung dalam ayat di atas adalah agar kita berhati-hati dalam 

bertindak dan berbuat; hendaklah mengenali terlebih dahulu sebelum 

menjalankan segala sesuatu. Dan dalam menjalankan segala sesuatu, perlu sikap 

dan rasa pengendalian diri yang kuat. 

 

Kita harus bisa mengukur diri, bila kita tidak enak dihina orang lain jangan sekali-

kali menghina orang; bila kita merasa tak enak diremehkan orang lain, janganlah 

sekali-kali meremehkan orang lain; bila pedih rasanya dianiyaya orang lain, 

janganlah sekali-kali menganiaya orang lain. 
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Semua itu adalah penjabaran dari ajaran RASA SEJATI yang bersumber dalam 

Al-Qur’an dan hadits. Nabi Muhammad SAW bersabda yang merupakan do’a: 

ُذ ِبَك َانح َاِضلَّ َاوح ُأِضلَّ َاوح َاَزلَّ َاوح اُِزلَّ َاوح  ِم هللِا تَ وَكَّلحتُث َعلى هللِا اللَُّهمَّ ِإّنهِ َاُعوح َاظحَلَم َاوح ُاظحِلَم َاوح  ِبسح  
َهَل َاوح ُُيحَهلح ِعَليَّ   َاجح

Artinya: “Dengan Nama Allah aku berserah diri kepada Allah, Wahai Tuhanku 

aku mohon dipelihara oleh-Mu akan tersesat atau disesatkan, atau tergelincir 

atau digelincirkan, atau berbuadt aniaya atau dianiaya atau berlaku sembrono 

atau dilakukan dengan sembrono” (HR. Abu Dawud) 

 

Hadirin Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah. 

 

Supaya kita terhindar dari sifat yang ada pada hadits di atas mari hati dan pikiran 

kita dibentengi dengan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah. Dengan 

bekal keimanan, ketakwaan dan Rasa Sejati-lah kita akan beruntung dan selamat 

di dunia; dan selamat di akhirat serta mendapat Ridla Allah SWT. 

َ  ِمنَ  َوِإيَُّكمح  هللاُ  َجَعَلَنا ِمِنْيح َ  الحُمؤح ُكمح  َوَادحَخَلَنا الطَّيِهِبْيح َ  ِعَباِدهِ  ىفِ  َوِإَّيَّ هُ  الصَّاِْلِْيح تَ غحِفُروح الحَغُفوحرُ  ُهوَ  إِنَّهُ  واسح  
 الرَِّحيحمُ 

 ُخطحَبة الثَّاّن 
  

دُ  َمح َتِديَ  ُكنَّا َوَما ِِلََذا َهَداَنَ  الَِّذي ّلِلَِّ  اْلح َهدُ  .اّللَُّ  َهَداَنَ  َأنح  َلوحََل  لِنَ هح َدهُ  هللاُ  ِإَلَّ  ِإَلهَ  َلَ  َأنح  َأشح َشرِيحكَ  َلَ  َوحح  
َهدُ  َلهُ  لُهُ  َعبحُدهُ  ُُمَمًَّدا َأنَّ  َوَأشح بَ عحَدهُ  َنِبَّ  َلَ  َوَرُسوح  

َعَليحهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها َّيَ  النَِّبِه، َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَمََلِئَكَتهُ  هللاَ  ِإنَّ  : لكرميا كتابه ىف هللا قال   
ِليًما  َوَسلِهُموا َتسح  
اب حَراِهيمَ  َسيِهِدَنَ  َعَلى  َوَِبرَكحت َوَسلهمحت َصلَّيحتَ  َكَما ُُمَمَّدٍ  َسيِهِدَنَ  آلِ  َوَعَلى ُُمَمَّدٍ  َسيِهِدَنَ  َعَلى َصلهِ  اَللَُّهمَّ   
َ  ِف  ِإب حَراِهيحَم، َسيِهِدَنَ  آلِ  َوَعَلى َمَِيحد   َحَِيحد   ِإنَّكَ  الحَعاَلِمْيح  
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ِلِمْيَ  اغحِفرح  اللَُّهمَّ  ِلَمات لِلحُمسح ِمِنْيَ  َوالحُمسح ِمَناتِ  َوالحُمؤح َياءِ  َوالحُمؤح َحح ُهمح  اْلح َمحَوات ِمن ح لََنا اغحِفرح  رَب ََّنا .َواْلح  
َوانَِناَوَِلِ  َنَ  الَِّذيحنَ  خح َانِ  َسبَ ُقوح بَِنا ِفح  ََتحَعلح  َوََل  ِِبَلحِْيح ا لِهلَِّذيحنَ  ِغًَل  قُ ُلوح رَِّحيحم   رَُءوحف   ِانَّكَ  رَب ََّنا   ٰاَمنُ وح . 

أَُلكَ  ِإَنَّ  اَللَُّهمَّ  وَ  َنسح ِلَنا َوُدن حَياَنَ  ِديِنَنا ىِف  َوالحَعاِفَيةَ  الحَعفح الحَعِليمُ  السَِّميعُ  أَنحتَ  نَّكَ إِ  َوَمالَِنا َواهح  
ن حَيا ِف  َآتَِنا رَب ََّنا َِخَرةِ  َوِف  َحَسَنةً  الدُّ َيِصُفونَ  َعمَّا الحِعزَّةِ  َربهِ  رَبِهكَ  ُسبحَحانَ  .النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اْلح  

دُ  الحُمرحَسِلْيَ  َعَلى َوَسََلم   َمح الحَعاَلِمْي َربهِ  ّلِلَِّ  َواْلح  
لِ  َيَحُمرُ  اّللٰهَ  ِانَّ  َسانِ  ِِبلحَعدح ٰهى الحُقرحٰب  ِذى َوِاي حَتۤائِ  َواَلحِحح َشۤاءِ  َعنِ  َويَ ن ح َلَعلَُّكمح  يَِعُظُكمح  َوالحبَ غحيِ  َوالحُمنحَكرِ  الحَفحح  

ِلهِ  ِمنح  واسئَ ُلوهُ  َيذحُكرحُكمح  الَعِظيحمَ  هللاَ  فَاذحُكُروا َتذَكَُّروحنَ  َبُ  هللاُ  ِكرُ َوَلذِ  يُ عحِطيحُكمح  َفضح َأكح   
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