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BERKHOTBAH DARI KITAB MAZMUR1
 

 

 

Sia Kok Sin 

 

  

PENDAHULUAN 

 

itab Mazmur merupakan kitab dari Perjanjian Lama yang 

terpopuler. Kitab ini banyak dipergunakan dalam nyanyian 

ibadah, teks khotbah, bahkan untuk bimbingan konseling. 

Walaupun kitab Mazmur ini nampaknya mudah untuk dipahami 

oleh seseorang, namun kitab ini juga mempunyai beberapa 

kesulitan bagi pembaca masa kini. Tremper Longman III 

menyatakan, “Kitab Mazmur merupakan salah satu kitab yang 

paling dikenal dan juga merupakan salah satu kitab yang paling 

asing dalam Alkitab".
2
  Ia mengungkapkan adanya 3 kesenjangan 

antara kitab ini dengan pembaca masa kini, yaitu dalam sejarah, 

kebudayaan dan theologia.
3
  Dengan adanya hal ini, maka 

seseorang perlu mengetahui cara yang tepat untuk memahami 

kitab ini. 

                                                           
1
 Tulisan ini dibuat bukan untuk memberikan langkah-langkah penafsiran kitab 

Mazmur. Walaupun sebagian langkah penafsiran itu dibahas, tetapi ada 

langkah-langkah yang dihilangkan, seperti analisa teks, analisa stylistik dalam 

bahasa Ibrani, dsb. Tulisan ini juga dapat menolong seseorang berkhotbah dari 

kitab Mazmur, walaupun mungkin tidak mempunyai pengetahuan bahasa 

Ibrani. Literatur yang digunakan juga diupayakan dalam bahasa Indonesia, 

sehingga dapat dijangkau untuk penyelidikan lebih lanjut, sedangkan literatur 

penting dalam bahasa Inggris akan diberikan dalam bagian buku-buku 

penolong dalam memahami kitab Mazmur.   
2
  Selanjutnya ia menyatakan: 

“Kitab Mazmur terkenal karena kita sering membacanya baik secara pribadi 

atau dalam kebaktian bersama. Kitab ini juga boleh dikatakan asing bagi kita 

karena pemakaian kata-kata yang bersifat puisi dan latar belakang yang tidak 

diuraikan secara langsung”. 

Tremper Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, (Malang: 

SAAT, 1994), h.1. 
3
  Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam uraian Longman, h.6-7. 

K 
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 Tulisan ini lebih bertujuan memberikan beberapa penuntun 

bagi mereka yang ingin berkhotbah dari kitab Mazmur. Dengan 

harapan melaluinya, kitab Mazmur dapat dikhotbahkan dengan 

benar dan efektif. Dalam mencapai tujuan ini, mau tidak mau harus 

juga dibahas tentang bagaimana cara memahami atau menafsirkan 

kitab Mazmur. Jika seseorang hendak berkhotbah, mau tidak mau 

ia harus melewati proses penafsiran terlebih dahulu.
4
  Untuk 

memahami kitab Mazmur, seseorang perlu memperhatikan jenis 

(“genre”) dan karakteristik umum puisi Ibrani. 

 

 

JENIS ATAU GENRE MAZMUR 

 

Memang kitab Mazmur adalah kitab puisi, tetapi kitab puisi 

ini terdiri dari pelbagai bentuk atau genre. Longman 

mendefinisikan genre sebagai “sebuah kelompok ayat-ayat yang 

sama dalam mood, isi, struktur atau susunan kata-katanya”.
5
  

Selanjutnya ia mengungkapkan: 

“Penting bagi kita untuk mengetahui genre kitab Mazmur. 

Bukan saja genre akan menolong kita dalam menafsirkan tiap 

teks, tetapi genre juga memberi kita cara yang baik untuk 

mengenal kebanyakan Mazmur tanpa mempelajari teks 

Mazmur satu persatu”.
6
 

 

Tiap ahli mempunyai pendapat yang tidak sama perihal 

jumlah dan pembagian genre yang ada dalam kitab Mazmur. 

Longman mengungkapkan adanya 7 macam genre Mazmur, yaitu 

Pujian, Keluhan, Pengucapan Syukur, Peringatan, Penyerahan, 

Hikmat dan Raja.
7
  W.S. LaSor, D.A. Hubbard dan F.W. Bush 

berpendapat bahwa ada 6 macam genre Mazmur, yaitu Nyanyian 

Pujian, Keluhan Umat, Keluhan Pribadi, Nyanyian Syukur Pribadi, 

                                                           
4
 John H. Hayes dan Carl R. Holladay mengungkapkan  bahwa salah satu 

manfaat hasil penafsiran adalah untuk pemberitaan firman (khotbah).  

John H. Hayes dan Carl R. Holladay, Pedoman Penafsiran Alkitab, (Jakarta: 

BPK, 1993), h.184-190.   
5
  Longman, h.10. 

6
  Ibid, h.14. 

7
   Ibid, h.15. 
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Kerajaan dan Hikmat.
8
  Andrew E. Hill dan John H. Walton 

mengungkapkan adanya 3 genre umum, yaitu: Pujian, Keluhan dan 

Hikmat; walaupun demikian tiap genre umum itu dapat terdiri dari 

genre-genre yang lebih  spesifik.
9
  Marie Claire Barth dan B.A. 

Pareira berpendapat adanya 4 genre besar, yaitu: Pujian, Doa, Raja 

dan Pengajaran; serta tiap genre besar itu dapat terdiri dari genre-

genre yang lebih spesifik.
10

  Melalui hal-hal di atas, dapat dilihat 

adanya persamaan dan perbedaan pendapat di antara para ahli 

tentang jumlah dan pembagian genre dalam kitab Mazmur. Hal itu 

tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena yang penting adalah 

kesadaran tentang adanya pelbagai genre dalam kitab Mazmur. Hal 

ini sangat menentukan  dalam menafsirkan kitab Mazmur. 

 

Mengetahui genre suatu bagian Mazmur menolong untuk 

memahami mood dari Mazmur tersebut. Seseorang dapat mengenal 

perbedaan mood antara Mazmur 100 yang merupakan Mazmur 

Pujian dan Mazmur 13 yang merupakan Mazmur Keluhan. 

Pengetahuan tentang mood ini menolong seseorang untuk 

mengkhotbahkan suatu Mazmur sesuai dengan moodnya. 

 

Mengetahui genre dari bagian Mazmur yang akan ditafsirkan 

menolong seseorang untuk mengetahui struktur atau garis 

besarnya, karena tiap genre biasanya mempunyai struktur yang 

khas, walaupun tidak harus merupakan suatu struktur yang kaku. 

Mazmur pujian biasanya mempunyai struktur seperti: ajakan untuk 

menyembah Tuhan, alasan untuk menyembah Tuhan dan kadang-

kadang diakhiri dengan ajakan untuk menyembah Tuhan.
11

  

Mazmur keluhan biasanya mempunyai struktur seperti: doa, 

keluhan, pengakuan dosa, atau pernyataan tidak bersalah, kutukan 

terhadap musuh, keyakinan pada respon Tuhan, dan pujian atau 

                                                           
8
 W.S. LaSor, D.A. Hubbard dan F.W. Bush, Pengantar Perjanjian Lama 2, 

(Jakarta: BPK , 1994), h.44-60.  
9
  Andrew E. Hill dan John H. Walton, Survei Perjanjian Lama, (Malang: 

Gandum Mas, 1996), h. 449 
10

 Marie Claire Barth dan B.A. Pareira, Kitab Mazmur 1-72, (Jakarta: BPK, 

1997), h.52. 
11

 Longman, h.15. 
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berkat.
12

  Genre-genre yang lain juga mempunyai struktur yang 

khas. Hal ini tentu menolong seorang pengkhotbah untuk 

menemukan garis besar khotbah yang baik dan benar. Hal ini juga 

menghindarkan seseorang untuk berkhotbah dari ayat mas yang 

terlepas dari konteks dan struktur keseluruhan suatu Mazmur. 

 

 

KARAKTERISTIK PUISI IBRANI 

 

Mazmur tergolong dalam kitab puisi. Puisi merupakan suatu 

fenomena bahasa yang unik. Pareira mengungkapkan bahwa dalam 

puisi, bahasa bukan saja sarana pengungkapan, tetapi juga isi 

pengungkapan.
13

  Oleh karena itu dalam memahami kitab Mazmur, 

tidak hanya kata-kata saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga cara 

pengungkapannya. 

 

Umumnya ada tiga karakteristik puisi Ibrani yang perlu 

diperhatikan, yaitu paralelisme, ungkapan figuratif atau imageri 

dan irama bunyi,
14

 namun tulisan ini hanya membahas tentang 

paralelisme dan gambaran atau imageri saja. 

 
PARALELISME 

 

Longman mendefinikan paralelisme sebagai: “… penyesuaian 

yang terdapat antara beberapa kata dari sebuah kalimat berpuisi”.
15

  

Penyesuaian itu lebih mengarah kepada kesejajaran gagasan atau 

pikiran antar baris.
16

  Kesejajaran gagasan atau pikiran antar baris 

itu dapat terdiri dari berbagai bentuk. Para ahli mempunyai 

berbagai pendapat yang tidak sama. Longman mengusulkan 7 

bentuk paralelisme, yaitu: sinonimus, antithetik, sinthetik, 

                                                           
12

 Longman, h.20. 
13

 Barth dan Pareira, Kitab Mazmur, h.41. 
14

Oleh karena tulisan ini tidak membahas tentang penafsiran Mazmur 

berdasarkan teks Ibrani, maka irama bunyi dianggap tidak relevan untuk 

dibahas. 
15

 Longman, h.104. 
16

 Barth dan Pareira, h. 43. 
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emblematik, repetitive, pola poros dan chiasme.
17

  Sedangkan 

Pareira mengusulkan 4 bentuk saja, yaitu: sinonim, antitesis, 

sintetis dan perbandingan.
18

  Demi penyederhanaan penafsiran 

kitab Mazmur dan tujuan homelitis, penulis menganggap usulan 

Pareira cukup dalam pemahaman paralelisme dalam kitab Mazmur. 

 

Adapun keempat paralelisme itu adalah:
19

 

 

Paralelisme Sinonim 

 

Dalam paralelisme sinonim, gagasan dalam baris pertama 

diulang atau diperdalam dalam baris kedua dengan kata-kata atau 

istilah yang hampir sama atau sinonim. Paralelisme ini dapat dilihat 

dalam Mazmur 2:1-3. 

mengapa rusuh bangsa-bangsa, 

mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? 

 

Raja-raja dunia bersiap-siap dan 

para pembesar bermufakat bersama-sama 

 

  melawan Tuhan dan 

    yang diurapiNya: 

 

“Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan 

 membuang tali-tali mereka dari pada kita!  

 

Dalam Mazmur 2:1-3 ini, gagasan dalam baris pertama diulang 

atau diperdalam dalam baris kedua untuk menonjolkan atau 

memperkuat gagasan yang disampaikan. 

 

 

Paralelisme Antitesis 

 

                                                           
17

 Uraiannya dapat dilihat dalam Longman, h. 109-114. 
18

 Barth dan Pareira, h.43. 
19

 Dalam bagian ini, penulis mendasarkan uraiannya pada karya Pareira, h.43 dan 

Longman, h. 109-112. 
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Dalam paralelisme antitesis, gagasan dalam baris pertama 

diulang atau diperdalam dalam baris kedua dengan kata-kata atau 

istilah yang antonim atau lawan kata. Adapun contoh paralelisme 

antitesis adalah: 

  

Mereka rebah dan jatuh, 

Tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak (Mazmur 20:9) 

 

Sesungguhnya, orang-orang yang diberkatiNya akan mewarisi 

negeri, tetapi orang-orang yang dikutukNya akan dilenyapkan 

(Mazmur 37:22) 

 

Dalam contoh-contoh di atas gagasan dalam baris pertama diulang 

atau diperdalam dalam baris kedua dengan kata-kata yang antonim 

untuk memperkuat gagasan yang disampaikan melalui perbedaan 

yang kontras. 

 

Paralelisme Sintetis 

 

Dalam paralelisme sintesis, gagasan dalam baris pertama 

dilanjutkan atau diperlengkapi dalam baris kedua. Longman 

mengungkapkan bahwa sebenarnya kalimat yang sinthetik tidak 

paralel sama sekali.
20

  Paralelisme ini menampung kalimat-kalimat 

yang tidak dapat dikategorikan dalam paralelisme sinonim dan 

antitetik.
21

  Adapun contoh paralelisme sintesis adalah: 

 

Aku yang telah melantik rajaKu 

di Sion, gunungKu yang kudus (Mazmur 2:6) 

 

Ketika TUHAN memulihkan keadaan Sion, 

Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi (Mazmur 126:1) 

Dalam contoh-contoh di atas gagasan dalam baris pertama 

dilanjutkan atau diperlengkapi dalam baris kedua, sehingga 

melahirkan suatu gagasan yang utuh. 

 

                                                           
20

 Longman, h.111. 
21

 Ibid. 
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Paralelisme Perbandingan atau Emblematik 

 

Dalam paralelisme perbandingan atau emblematik, gagasan 

baris yang satu memperjelas gagasan dalam baris yang lain melalui 

suatu perbandingan dan biasanya ditandai dengan kata 

perbandingan, yaitu seperti atau serupa. Adapun contoh 

paralelisme ini adalah: 

 

Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, 

demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah (Mazmur 42:2)  

 

Dalam contoh di atas kerinduan jiwa Pemazmur akan Allah 

dibandingkan dengan kerinduan rusa akan sungai yang berair. 

Untuk memahami betapa dalam kerinduan Pemazmur, seseorang 

haruslah memahami kerinduan rusa akan sungai yang berair, 

sehingga gagasan yang disampaikan oleh Pemazmur dapat 

terpahami. 

 

 Jika seseorang memahami dan memperhatikan keempat 

bentuk paralelisme ini, ia akan dapat mulai masuk dalam 

pemahaman puisi Ibrani, sehingga dapat menangkap gagasan-

gagasan yang diungkapkan dan diutarakan oleh Pemazmur, yang 

mana hal itu sangat penting dalam kaitan dengan mengkhotbahkan 

suatu Mazmur. 

 
GAMBARAN ATAU IMAGERI 

 

Kitab Mazmur sangat kaya dengan gambaran-gambaran atau 

imageri.
22

  Tuhan dilukiskan dengan  pelbagai gambaran, seperti 

perisai (Maz. 28:7), kota benteng (Maz. 62:3,7), gembala (Maz. 

23:1), dsb.
23

  Orang benar digambarkan sebagai pohon (Maz. 1:3), 

pohon korma dan aras (Maz. 92:13), dll. Orang fasik digambarkan 

sebagai sekam (Maz. 1:4). Banyak gambaran lain yang dapat 

ditemukan dalam kitab Mazmur ini. 

 

                                                           
22

 Longman, h.126. 
23

 Longman, h.126. 
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Bagi pembaca masa kini, tidak jarang gambaran-gambaran 

dalam kitab Mazmur ini sangatlah asing. Sebagai contoh: 

keindahan dan kerukunan di antara umat Tuhan digambarkan 

dengan minyak yang meleleh dari kepala sampai kepada leher 

jubah Harun (Maz. 133:1-2). Tentu hal ini sangat sulit dipahami 

oleh pembaca masa kini. Adanya kesulitan ini dapat dimengerti, 

oleh karena perbedaan budaya dan waktu di antara kitab Mazmur 

ini ditulis dengan para pembaca saat ini. Walaupun adanya 

kesulitan-kesulitan ini, seseorang tidak dapat menghindari 

kesulitan ini, kalau ia ingin sungguh memahami kitab Mazmur. 

Kesulitan ini dapat diatasi dengan membaca buku-buku penolong, 

seperti: latar belakang Perjanjian Lama, Ensiklopedia Alkitab atau 

buku-buku tafsiran. 

 

Mengetahui langkah-langkah persiapan untuk berkhotbah dari 

Mazmur memanglah penting, namun pengetahuan ini perlu 

digunakan dan dilatih berulang-ulang, sehingga pengetahuan itu 

akhirnya  menjadi suatu ketrampilan. Hal ini akan membawa 

seseorang untuk dapat mengkomunikasikan berita dalam kitab 

Mazmur dengan benar dan efektif. Pengetahuan tentang jenis atau 

genre dan karakteristik puisi Ibrani mutlak diperlukan untuk dapat 

menafsirkan  dan mengkhotbahkan kitab Mazmur. Dibawah ini 

akan diberikan contoh persiapan khotbah dari Maz. 1. 

 

 

 

 

 

 

CONTOH PERSIAPAN KHOTBAH DARI MAZMUR 1 

 
JENIS ATAU GENRE 

 

Mazmur 1 ini termasuk Mazmur Hikmat, oleh karena 

Mazmur ini menunjukkan bagaimana umat Tuhan harus 

berperilaku. Juga di dalamnya diungkapkan tentang Taurat. Juga 

adanya kekontrasan antara orang benar dan orang fasik. Ciri-ciri itu 

merupakan ciri suatu Mazmur Hikmat. Jadi Mazmur 1 bukan 
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merupakan Mazmur Pujian atau Ucapan Syukur, apalagi Keluhan. 

Tetapi Mazmur ini mengajarkan bagaimana umat Tuhan menjalani 

kehidupan dalam prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Taurat Tuhan, 

sehingga mereka dapat hidup dalam berkat dan kebahagiaan. 

 
PARALELISME 

1. Berbahagialah orang 

yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik 

yang tidak berdiri dalam kumpulan orang berdosa dan 

yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh 

 

2.  tetapi kesukaannya ialah Taurat TUHAN dan 

 merenungkan Taurat itu siang dan malam 

 

3. Ia Seperti Pohon 

 yang ditanam di tepi aliran air 

 yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan 

 yang tidak layu daunnya 

 apa saja yang diperbuatnya berhasil 

 

4. Bukan demikian orang fasik 

  mereka seperti sekam yang ditiupkan angin 

 

5. sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman 

 begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar 

 

6. Sebab TUHAN mengenal jalan orang benar 

 Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan 

Seseorang dapat melihat adanya paralelisme sinonim dalam ayat 1, 

2 dan 5. Paralelisme sinonim dalam ayat 1 menekankan suatu pola 

hidup orang benar, yaitu tidak hidup dalam dosa. Hal ini 

diungkapkan dalam beberapa ungkapan, seperti tidak berjalan 

menurut nasihat orang fasik, dst. Paralelisme sinonim dalam ayat 2 

juga menunjukkan suatu pola hidup orang benar, yaitu menyukai 

dan merenungkan Taurat atau dengan kata lain hidup dalam 

ketaatan pada Taurat Tuhan. Sedangkan paralelisme sinonim dalam 

ayat 5 mengungkapkan ketidaktahanan dan ketidakberdayaan orang 

fasik dalam mempertahankan kehidupan dan tindakannya di tengah 
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pengadilan dan perkumpulan orang benar. Paralelisme antitesis 

dapat dilihat dalam ayat 6 yang mengungkapkan kekontrasan 

antara orang benar dan orang fasik. Paralelisme emblematik atau 

perbandingan dapat dilihat dalam ayat 4 dimana orang fasik 

dibandingkan dengan sekam. Begitu juga secara partial dapat 

ditemukan dalam ayat 3, yang mana orang benar dibandingkan 

seperti pohon. 

 
IMAGERI ATAU GAMBARAN 

 

Dua gambaran yang digunakan dalam Mazmur 1 adalah 

pohon yang menggambarkan orang benar dan sekam yang 

menggambarkan orang fasik. Pohon dalam Perjanjian Lama 

menggambarkan sesuatu yang kokoh dan berguna, sedangkan 

sekam menggambarkan sesuatu yang ringan tidak berarti. 

 
GARIS BESAR KHOTBAH 

 

1. Orang Benar (ayat 1-3) 

a. Pola Hidup: 

1). Tidak Hidup Dalam Dosa (ayat 1) 

2). Hidup Dalam Taurat Tuhan (ayat 2) 

b. Keadaan: seperti pohon yang subur, terpelihara dan berbuah 

(ayat 3) 

2. Orang Fasik (ayat 4-5) 

 seperti sekam: tidak ada artinya 

 tidak kokoh 

3. Kesimpulan (ayat 6) 

 Kontras antara jalan hidup orang benar dan orang fasik 

 

 

BUKU-BUKU PENOLONG
24

 

 
A. METODE PENAFSIRAN MAZMUR DAN PUISI IBRANI 

 

                                                           
24

 Untuk buku-buku penolong dalam bahasa Indonesia dapat dilihat dalam 

catatan kaki tulisan ini. 
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