
JTA 5/8 (Maret 2003) 15-26 

 15 

Musik Dalam Perjanjian Baru:  

Bermazmur dan Bernyanyi  

dalam Efesus 5:19-20 
 

 

Kornelius A. Setiawan 

 

 

erbicara tentang musik, seringkali asosiasi kita mengarah 

kepada alat musik atau permainan alat musik tertentu. 

Beberapa kamus dan buku membedakan antara “musik” (music) 

dan “alat musik” (musical instrument).
1
 Dalam Webster dictionary, 

kata music didefinisikan: pertama, “the art and science of 

combining vocal or instrumental sounds or tones in varying 

melody, harmony, rhythm, and timbre, especially as to form 

structurally complete and emotionaly expressive compositions.” 

Kedua, “the sounds or tones so arranged, or the arrangement of 

these.”
2
 Mirip dengan definisi tersebut diatas, kamus besar bahasa 

Indonesia mendefinisikan kata musik sebagai berikut:  pertama, 

“ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan atau 

kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi 

(suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.” Kedua, 

nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga 

mengandung irama, lagu, dan keharmonian (terutama yang 

menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi itu).
3
 

 

Dari kedua definisi tersebut diatas, kita dapat menyimpulkan 

bahwa musik adalah seni dalam memadukan nada atau suara 

menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati dengan atau tanpa 

diiringi alat musik. Musik juga adalah hasil karya yang 

                                                 
1
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ed., The Zondervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, (Grand Rapids: 
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2
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memadukan suara dan nada yang kemudian menjadi suatu irama 

yang harmoni, yang dalam konteks kita sekarang disebut sebagai 

lagu atau apabila dilengkapi dengan kata-katanya menjadi 

nyanyian. 

 

 

Musik dalam Perjanjian Baru 

 

Perjanjian Baru boleh dikatakan tidak sekaya Perjanjian 

Lama dalam mencatat tentang peranan musik atau nyanyian dalam 

kehidupan umat Allah, demikian juga berkenaan dengan 

penggunaan berbagai macam alat musik. Perjanjian Lama 

mengawali penjelasannya tentang musik dengan menyebutkan 

Yubal sebagai seorang musikus pertama (Kej. 4:21), yang dikenal 

sebagai bapa dari semua orang yang memainkan kecapi dan suling. 

Musik, dalam arti bunyi sangkakala dan sorak nyaring, bangsa 

Israel mengiringi runtuhnya tembok Yerikho (Yos. 6:4-20) dan 

musik juga dipakai untuk mengiringi pengangkatan Salomo dan 

Yoas sebagai raja (1Raja 1:39-40; 2 Raja 11:12-14). Dalam kitab 

Mazmur, kita dapat menemukan begitu banyak nyanyian yang 

dipakai dalam berbagai aspek kehidupan umat Allah saat mereka 

beribadah (Maz. 92, 100), berdoa (Maz. 83, 88), bersyukur (9, 33), 

susah (120, 129, 130), pentahbisan Bait Suci (Maz. 30), pernikahan 

(Maz. 45), sebagai pujian bagi Allah (Maz. 40, 99, 150) dan dalam 

segi lain kehidupan mereka. 

 

 Kita memang tidak menemukan dalam Perjanjian Baru 

catatan tentang musik dalam arti nyanyian ataupun alat musik, 

sebanyak di Perjanjian Lama. Di dalam ke 4 Injil, misalnya, kita 

hanya menemukan beberapa catatatan yang ada kaitannya dengan 

nyanyian. Yesus sendiri disebutkan menaikkan pujian pada saat 

perjamuan akhir (Mat. 26:30; Mark. 14:26). Memang tidak 

disebutkan dengan jelas nyanyian apa yang dinyanyikan oleh 

Yesus, tetapi Best & Huttar menyimpulkan bahwa nyanyian 

tersebut tentunya nyanyian yang biasanya dinaikkan di Synagoge 

atau Bait Allah.
4
 Perikop lain dalam Injil mencatat musik 
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instrumental dan tarian berkaitan dengan ratapan atas kematian 

seorang anak perempuan (Mat. 9:23), dan musik yang menyambut 

kembalinya anak yang hilang (Luk. 15:25). Dalam surat-surat 

Paulus, kita dapat menemukan lebih banyak catatan berkaitan 

dengan musik dan nyanyian. Misalnya, saat ia dipenjarakan 

bersama Silas, mereka memakai waktu mereka untuk memuji Allah 

(Kis. 16:25); dalam 1 Kor. 14:15, Paulus tampaknya meminta 

jemaat untuk memperhatikan keseimbangan dalam permainan alat 

musik ataupun nyanyian yang harus dilakukan dengan pemahaman 

yang benar.
5
 Ada dua bagian lain yang memiliki kemiripan yang 

juga mencatat tentang nyanyian: Efesus 5:19 yang menasehatkan 

orang percaya untuk menaikkan Mazmur dan Kidung pujian serta 

Nyanyian Rohani sebagai bukti dari kepenuhan Roh, dan Kolose 

3:16 yang juga mengajak jemaat untuk menaikkan Mazmur, 

Kidung Pujian dan Nyanyian sebagai bukti bahkan pengajaran 

Yesus (The words of Christ) tinggal dalam diri mereka. Dalam 

suratnya, Yakobus mengingatkan bahwa sukacita harus membawa 

seseorang untuk memuji Tuhan (Yak. 5:13); dan akhirnya kita 

melihat bahwa dalam surat Wahyu, musik dan nyanyian adalah 

bagian dari masa eskatologis (Why. 4:9-11; 5:9-13; 7:12; 14:3; 

15:3; 19:5). 

 

Dari beberapa catatan tersebut diatas, kita melihat bahwa 

Perjanjian Baru juga memandang musik dan nyanyian sebagai 

bagian yang penting dalam kehidupan berjemaat dan individu. 

Dalam tulisan ini, kita akan membahas musik dalam arti nyanyian 

atau lagu-lagu pujian dalam Perjanjian Baru, khususnya yang 

dibahas oleh Paulus dalam Efesus 5:19-20. 

 

 

Makna Mazmur, Kidung Pujian dan Nyayian 

 

Perikop dalam Efesus 5:15-20 berisi materi yang berkaitan 

dengan nyanyian, dan bagian ini boleh dikatakan sebagai penutup 

dari rangkaian nasehat Paulus berkaitan dengan kontras antara 
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kegelapan dan terang. Perikop ini sendiri dapat dikaitkan dengan 

kontras yang dapat kita temukan antara kehidupan etis orang tidak 

percaya dengan orang yang percaya. Perikop ini diawali dengan 

kata to walk, live) sebagai pembuka dari nasehat 

Paulus, dan kata pembuka ini juga muncul dalam bagian-bagian 

yang terdahulu (Lihat 4:1,17; 5:2,8). Disini Paulus memanggil 

pembacanya untuk hidup bijaksana di tengah-tengah komunitas 

mereka, khususnya dalam kehidupan ibadah mereka.  

 

Perikop dalam Efesus 5:15-20 ini mempunyai kesejajaran 

dengan nasehat Paulus dalam surat Kolose, yang boleh dikatakan 

melengkapi pemahaman kita tentang bermazmur dan menyanyi 

dalam surat Paulus. Kesejajaran tersebut dapat kita temukan, 

khususnya dengan Kolose  3:16,17; 4:5 dan sebagaimana nampak 

dalam tabel di bawah ini:
6
 

   

Efesus 5:15-20 Kolose 3:16, 17; 4:5 

5:15 … bagaimana kamu 

hidup, janganlah seperti 

orang bebal, tetapi seperti 

orang arif,  

4:5 Hiduplah dengan penuh 

hikmat terhadap orang-orang 

luar,  

5:16 dan pergunakanlah waktu 

yang ada, karena hari-hari 

ini adalah jahat.  

4:5 pergunakanlah waktu yang 

ada. 

 

5:18c …hendaklah kamu 

penuh dengan Roh 

 

3:16a Hendaklah perkataan 

Kristus diam dengan 

kekayaannya diantara kamu 

5:19a dan berkata-katalah 

seorang kepada yang lain 

dalam mazmur, kidung 

puji-pujian dan nyanyian 

rohani 

3:16b mengajar dan menegur 

seorang akan yang lain dan 

sambil menyanyikan 

mazmur, dan puji-pujian 

dan nyanyian rohani,  
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5:19b Bernyanyi dan 

bersoraklah bagi Tuhan 

dengan segenap hati.  

3:16c kamu mengucap syukur 

kepada Allah di dalam 

hatimu.  

5:20 Ucaplah syukur senantiasa 

atas segala sesuatu dalam 

nama Tuhan kita Yesus 

Kristus kepada Allah dan 

Bapa kita. 

17 lakukanlah semuanya itu 

dalam nama Tuhan Yesus, 

sambil mengucap syukur 

oleh Dia kepada Allah, 

Bapa kita. 

 

Perbedaan dari kedua catatan ini adalah: Pertama, bahwa 

dalam Kolose penekanan utama dari hidup secara bijaksana lebih 

dikaitkan dengan hubungan orang percaya dengan orang-orang 

luar; sedangkan dalam Efesus lebih menekankan pada kehidupan di 

dalam komunitas mereka sendiri. Kedua, surat Kolose 

menyebutkan bahwa puji-pujian kepada Allah dinaikkan karena 

perkataan Kristus ada dalam hati mereka; sedangkan dalam surat 

Efesus hal itu disebabkan oleh pemenuhan Roh kudus. Ketiga, 

dalam surat Kolose, puji-pujian menjadi sarana dalam mengajar; 

sedangkan dalam surat Efesus nyanyian adalah bentuk komunikasi 

antar orang percaya dalam konteks persekutuan dan ibadah. Dalam 

paper ini kita hanya akan membahas catatan Paulus dalam Efesus 

5:15-20. 

 

Melihat isi nasehat Paulus dalam Efesus 5:15-20, kita dapat 

membaginya dalam tiga bagian: Pertama, orang percaya dipanggil 

untuk untuk hidup dengan bijaksana, secara khusus berkaitan 

dengan sikap mereka terhadap penggunaan waktu, mengingat hari-

hari ini adalah jahat (5:15-16). Kedua, dalam bagian ini diberikan 

2 nasehat, secara positif dan negatif. Secara negatif mereka 

dinasehati untuk “tidak bersikap bodoh,” dan secara positif mereka 

dipanggil untuk “memahami kehendak Allah” (Ef. 5:17). Bagian 

ketiga, dimulai dengan nasehat untuk tidak menjadi mabuk, tetapi 

sebaliknya mereka harus dipenuhi oleh Roh Kudus dan salah satu 

perwujudan dari orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah dengan 

mereka menaikkan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian 

rohani (Ef. 5:18-20). Dalam tulisan ini kita akan lebih 
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mengkonsentrasikan pembahasan kita pada bagian ketiga dari 

nasehat Paulus tersebut. 

 

Nasehat Paulus untuk tidak “mabuk oleh anggur” menurut 

C.E. Rogers kemungkinan besar dilatar belakangi oleh praktek 

mabuk-mabukan dalam penyembahan Dyonisian,
7
 sehingga 

sebagai kontrasnya, mereka diminta untuk “dipenuhi Roh” (Ef. 

5:18). Ayat ini juga mempunyai kaitan erat dengan ayat terdahulu 

dan ayat yang kemudian. Dalam ayat 17, orang percaya dipanggil 

untuk tidak “bertindak dengan bodoh” dengan membiarkan diri 

mabuk oleh anggur; tetapi orang percaya dipanggil untuk 

“mengerti kehendak Tuhan”, yang berarti mereka memilih “hidup 

dengan bijaksana”, dan “hidup yang penuh dengan Roh” yang 

kemudian diikuti dengan perlunya menyanyikan “Mazmur, kidung 

pujian” dan “nyanyian rohani.”  

 

Orang percaya dipanggil untuk dipenuhi oleh Roh kudus, dan 

ide tentang pemenuhan oleh Roh Kudus ini mengingatkan pada 

kepenuhan Allah dalam 3:19 dan berkaitan dengan gereja yang 

adalah kepenuhan Kristus dalam 1:23. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa disini Roh Kudus adalah pengantara bagi kepenuhan Allah 

dan kepenuhan Kristus atas orang percaya. Kuasa Roh Kudus 

membawa konsekwensi bahwa orang tersebut akan penuh dengan 

Mazmur, Kidung Pujian dan Nyanyian Rohani sebagaimana 

disebutkan dalam bagian selanjutnya (ayat 19-20) 

 

Menurut A.G. Patzia, ayat 19-20 boleh dikatakan sebagai 

manifestasi dari pemenuhan oleh Roh Kudus yang dinyatakan 

dengan dua cara: pertama, melalui ibadah dan dalam ibadah gereja 

mula-mula dimana mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani 

dapat dinaikkan secara spontan. Kedua, melalui ucapan syukur. 

Sekalipun ucapan syukur adalah salah satu komponen dalam 

ibadah, tetapi hal itu juga sebagai tanda pemenuhan oleh Roh 

Kudus. Pemenuhan itu lebih jauh membawa atau mengajar orang 
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percaya untuk bersyukur dalam segala keadaan.
8
 Dengan demikian 

dapat kita simpulkan bahwa orang percaya yang telah dipenuhi 

oleh Roh Kudus dipanggil untuk bernyanyi dan bermazmur bagi 

Tuhan dengan segenap hati, serta mengucap syukur untuk segala 

sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa 

kita. Kontras yang nampak dalam bagian ini adalah bahwa 

kemabukan membawa seseorang berbicara dengan tidak teratur dan 

memiliki tingkah laku yang tidak benar; tetapi dipenuhi oleh Roh 

Kudus akan menghasilkan puji-pujian, ucapan syukur. Kalau ayat 

21 juga dikaitkan, orang percaya akan memiliki sikap saling 

merendahkan diri di antara mereka. 

  

Mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani dan ucapan syukur 

adalah hasil dari seseorang yang dipenuhi Roh Kudus, dan ini 

nampak dari konstruksi gramatika dari ayat 18-20. Kata kerja 

utama dalam ayat 18 berbentuk imperatif, yang menekankan pada 

perintah yang harus dilaksanakan terus menerus. Kata pertama 

berbentuk negatif yang diterjemahkan “janganlah 

mabuk” oleh anggur; sedang kata kedua berbentuk positif dan 

boleh dikatakan sebagai kontras dengan kata pertama yaitu 

yang diterjemahkan “tetapi penuhlah” oleh Roh. Kata 

kerja ini kemudian diikuti dengan 5 kata lain yang 

berbentuk participle. Bentuk participle disini dalam konstruksi 

gramatika disebut participle circumstancial atau adverbial, dan 

menjelaskan tentang hasil atau akibat (result). Young menjelaskan 

bahwa participle semacam ini diterjemahkan dengan menggunakan 

kata-kata “with the result that”
9
 (dengan hasil atau akibat). 

Sehingga seseorang yang telah mengalami  

(dipenuhi oleh Roh), maka sebagai hasilnya, mereka 

akan menaikkan Mazmur, Kidung Pujian, Nyayian Rohani dan 

mengucap syukur. Kelima kata participle itu adalah 

                                                 
8
 Arthur G. Patzia, Ephesian, Colossians, Philemon, (Peabody: Hendrickson, 

1990), p. 264; Lih juga J. Montgomery Boice, Ephesians: An Expositional 

Commentary, (Grand Rapids: Zondervan, 1988), p. 165. 
9
 Richard A. Young, Intermediate New Testament Greek: A Linguistic and 

Exegetical Approach, (Nashville: Broadman and Holman Publisher, 1994), p. 

157. 
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yang berarti berbicara atau berkata-kata yaitu dengan menaikkan 

mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Kata participle 

 (menyanyi) dan (bermazmur) yang 

dijelaskan dengan kata yang berarti 

dengan segenap hatimu kepada Tuhan dan kata participle 

(bersyukur) yang diikuti kata 

 yang berarti “mengucap syukur” dalam segala hal di 

dalam nama Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Dalam ayat 21 

juga tidak kita temukan kata kerja, tetapi yang ada hanya kata 

participle sehingga secara gramatika, ayat ini 

boleh dikatakan masih bergantung atau terkait dengan kata kerja 

utama Kata  secara literal berarti 

tunduk atau patuh dan kata ini diikuti dengan 

sehingga secara literal berarti saling menundukkan diri 

atau saling mematuhi satu dengan yang kain. Dalam Alkitab bahasa 

Indonesia diterjemahkan “saling merendahkan diri satu dengan 

yang lain” yang didasari oleh rasa takut akan Kristus.  

 

Menariknya, sekalipun dalam anak kalimat yang menjelaskan 

kata participle pertama menyebutkan tentang mazmur, 

kidung -pujian, dan nyanyian rohani; tetapi fokus dalam 

menaikkan semuanya itu bukan kepada Allah, tetapi 

atau secara literal berarti berkata-katalah satu kepada 

yang lain dalam mazmur, Kidung pujian dan nyanyian rohani. Hal 

ini tidak berarti bahwa setelah orang percaya dipenuhi oleh Roh 

Kudus, mereka berhenti berkomunikasi satu dengan yang lainnya 

dan mulai menyanyi satu kepada yang lain. Tetapi hal ini lebih 

menunjuk kepada persekutuan Kristen dan penyebutan mazmur, 

Kidung pujian dan nyanyian rohani menunjukkan bahwa 

persekutuan tersebut berkaitan dengan ibadah umum (public 

worship). Setiap kali orang percaya berkumpul, mereka harus 

menyanyi untuk Allah dan antar orang percaya, sebagaimana orang 

Yahudi juga menyanyikan mazmur dan kidung pujian secara 
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responsive.
10

 Jadi ketiga hal tersebut adalah bagian dari 

komunikasi antar orang percaya dalam pertemuan jemaat yang juga 

berfungsi sebagai sarana dalam pendidikan, instruksi dan nasehat 

sebagaimana juga ditegaskan dalam Kol 3:16, “mengajar dan 

menegur satu dengan yang lainnya.” Dengan pemahaman ini, 

adalah sangat penting untuk memahami bahwa nyanyian dalam 

surat-surat Paulus mempunyai fungsi untuk pengajaran (didactic) 

dan teguran atau nasehat (paraenetic).
11

 Hal ini juga dapat kita lihat 

dari beberapa tulisan Paulus lainnya yang oleh para ahli dipandang 

berasal dari nyanyian (Fil 2:6-11; Kol 1:15-20). 

 

Memang tidak mudah untuk menjelaskan apa yang dimaksud 

Paulus dengan ketiga kategori nyanyian dalam bagian ini dan yang 

juga dipakai dalam Kol 3:16 yaitu mazmur, kidung pujian dan 

nyanyian rohani. Kata Mazmur atau  juga dipakai dalam 

bagian lain Perjanjian Baru unruk menunjuk kepada Mazmur 

dalam Perjanjian Lama (Luk 20:42; 24:44; Kis 1:20; 13:33).
12

 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mazmur dalam bagian ini 

adalah nyanyian Kristen yang mengikuti model kitab Mazmur 

dalam Perjanjian Lama, yang biasanya diiringi alat musik petik 

seperti kecapi. Sedangkan atau hymn dipakai dalam bentuk 

lain yang menekankan pada pujian pada Tuhan (Mat 26:30; Mark 

14:26; Ibr 2:12), dan itu sering dipandang sebagai bentuk 

komposisi nyanyian yang panjang dan secara sederhana 

dikatakan sebagai nyanyian yang tidak termasuk dalam Mazmur
13

 

atau nyanyian-nyanyian muncul dalam Wahyu 5:9, 14:3; 15:3; 

yang bisa dipandang sebagai nyanyian spontan yang dinaikkan oleh 

karena dorongan Roh Kudus, seperti pengalaman Maria dan 

Zakharia (Luk. 1:46-56; 68-79).
14

 Ada yang berpendapat bahwa 
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13
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 Ralph Martin, Worship in the Early Church,  (London: Marshall, Morgan & 
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disini adalah “berbahasa lidah”; tetapi mengingat bahwa 

nyanyian tersebut dilantunkan antar orang percaya, maka yang 

dimaksudkan disini adalah nyanyian yang tentunya sudah dikenal 

dan dimengerti oleh seluruh jemaat yang dimaksudkan disini.
15

 

 

Kata participle kedua dan ketiga  (menyanyi) dan 

(bermazmur) adalah kata participle yang mempunyai 

akar kata yang sama dengan kata benda yang di sebutkan 

terdahulu, yaitu dan Kombinasi kedua kata 

participle ini menurut Delling secara literal berarti nyanyian yang 

diiringi oleh alat musik petik
16

 (lihat 1 Kor. 14:15; Yak. 5:13), dan 

dalam konteks ini nyanyian tersebut ditujukan kepada Allah. Boice 

disini melihat adanya suatu kontras antara nyanyian duniawi 

dengan suaranya yang keras yang mengiring orang-orang 

bersenang-senang dan bermabuk ria, dengan nyanyian Kristiani 

yang dinaikkan dengan penuh sukacita untuk memuliakan Allah.
17

 

 

Jadi kalau nyanyian dalam participle pertama (

 bersifat horisontal dan dilakukan secara bersama-sama, 

maka nyanyian dalam participle kedua dan ketiga (  dan 

bersifat vertikal. Nyanyian ini lebih ditujukan 

ditujukan kepada Tuhan yang adalah Kristus sendiri (5:17; bdk Kol 

3:16 yang ditujukan kepada Allah). 

 

Selain nyanyian yang harus dinyanyikan oleh orang percaya, 

dalam participle keempat ( mereka juga 

dipanggil untuk mengucap syukur dan ucapan syukur ini dinaikkan 

dalam ibadah umum (bdk 1 Kor. 14:16, 17). Ucapan syukur 

tersebut dapat berupa doa atau juga dapat berupa nyanyian (Luk. 1: 

46-56; 68-79), dan itu dinaikkan dalam seluruh aspek kehidupan 

mereka. 

 

Dengan melihat uraian diatas, kita dapat menyimpulkan 

bahwa Paulus menasehati jemaat Efesus atau orang-orang percaya 

                                                 
15

 Lincoln, p. 345. 
16

 Delling, p. 499. 
17

 Boice, p. 165. 
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agar mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Salah satu wujud nyata 

dalam kepenuhan tersebut adalah bahwa mereka akan menjadi 

orang yang menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Puji-pujian tersebut 

mempunyai dua aspek, aspek horizontal dalam arti jemaat secara 

bersama-sama menyanyikan Mazmur, Kidung Pujian, dan 

Nyanyian Rohani dalam konteks persekutuan dan ibadah. Aspek 

lainnya adalah yang vertikal, dimana orang percaya dipanggil 

untuk bermazmur, bernyanyi dan mengucap syukur pada Tuhan. 

Mazmur dan Nyanyian disini juga mempunyai beberapa fungsi: 

pertama,  mereka dipanggil untuk secara bersama-sama 

menaikkan mazmur dan nyanyian, yang dalam konteks ini 

berfungsi untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kedua, 

nyanyian disini mempunyai fungsi didaktik atau pengajaran. 

Melalui nyanyian ini kita belajar dan mengajar sesama orang 

percaya berkaitan dengan sikap hidup mereka. Ketiga, fungsi 

nyanyian yang boleh dikatakan paling utama adalah untuk memuji 

Allah yang telah menyatakan karya penebusannya melalui Yesus 

Kristus dan semua karya dan berkat-Nya bagi orang percaya.  
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