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CATATAN REDAKSI 
   

  

Sudah cukup lama kita tidak berjumpa di dalam wacana 

bacaan ”Jurnal Theologia Aletheia”.  Selama ini banyak masalah 

yang sudah terjadi di dalam  kehidupan kita, baik sebagai pribadi, 

keluarga; maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat.  Kita 

dihadapkan dengan persoalan di berbagai bidang, seperti politik, 

ekonomi, sosial, dll. 

 

Dalam penerbitan kali ini, Jurnal Theologia Aletheia mencoba 

untuk memberikan sumbangsih di dalam berbagai persoalan 

kehidupan melalui naskah-naskah yang diterbitkan.  

 

Sebagai orang percaya, kita perlu untuk saling menolong satu 

sama lain. Kita perlu untuk saling mengkomunikasikan masalah 

yang kita hadapi melalui konseling. Kita tidak takut untuk memberi 

konseling kepada orang lain yang memerlukan; dan diberi 

konseling oleh orang lain ketika kita memerlukannya. Selain itu, 

kita juga melihat pentingnya doa di dalam kehidupan kita.  Secara 

khusus kita akan belajar tentang doa-doa di dalam perjanjian lama. 

Satu makalah lagi yang juga akan mendukung Hamba Tuhan di 

dalam mempersiapkan khotbahnya, supaya khotbah-khotbah yang 

disampaikan juga boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. 

 

Kami harap tulisan-tulisan ini bisa menjadi sesuatu yang 

bermanfaat di dalam kehidupan dan pelayanan kita. 

 

Soli Deo Gloria. 

 

                                                                                    Redaksi JTA 

 

Nomor AC Bank untuk JTA adalah:

BII, Malang AC Nomor 1052055031 

a/n Lanna Wahyuni dan Kornelius A. Setiawan 
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LINGKARAN PASTORAL: 

SEBAGAI SUATU METODE PENELITIAN 

THEOLOGI 
 

 

Marthen Nainupu 
 

 

PENGANTAR 
 

ingga kini, penelitian di bidang theologi (agama) bisa 

dikatakan masih sangat kurang sekali. Hal ini dapat 

dimaklumi karena selama ini ilmu theologi (agama) tidak 

digolongkan sebagai ilmu pengetahuan empiris, melainkan wahyu 

dari Tuhan.
1
 Walau demikian, hal itu tidak berarti bahwa tidak ada 

sama sekali penelitian di bidang ilmu theologi. Banyak penelitian 

theologi telah dilakukan selama ini dan lebih berpusat pada 

penelitian literatur, seperti penelitian historis-kritis, kritik teks, 

kritik literer
2
, dll. Sementara penelitian lapangan (field research) 

jarang sekali dilakukan. Baru pada tahun 1980-an, The South East 

Asia Graduate School of Theology (SEAGST) bekerja sama 

dengan beberapa sekolah theologi di Indonesia untuk 

mengembangkan suatu metode penelitian lapangan yang sering 

disebut “Metode Studi Kasus”
3
 atau yang biasa disingkat MSK. 

 

Dalam artikel ini penulis bermaksud menulis tentang metode 

penelitian lapangan. Secara khusus penulis ingin menyampaikan 

suatu metode penelitian kualitatif  “ala Frans Wijsen”  yang 

                                                           
1
 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1994), p. 11. Lihat  juga H. Noeng Muhadjir. 

Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi III,  (Yogyakarta: Rane Sarasin, 1996), 

p. 171. 
2
  Theo Witkamp. “Tentang Metode-Metode Penelitian Theologi “  Gema Duta 

Wacana, (N0. 42, tahun 1992), pp. 47-53.  
3
  Pembaca dapat melihat metode ini lebih lanjut dalam buku-buku  yang 

berjudul  Studi Kasus Pastoral Vol. I, II, III.,  yang diterbitkan oleh Badan 

Penerbit Kristen Gunung Mulia,  Jakarta., pada pelbagai halaman. 

H 
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disebut “Lingkaran Pastoral”
4
. Metode tersebut dikembangkan 

dari metode penelitian etnografi aliran Spradley yang mengikuti 

tradisi antropologi kognitif.
5
 Metode ini disebut Lingkaran 

Pastoral karena didasarkan atas 4 prinsip tahapan yang berbentuk 

lingkaran, maju bertahap sebagai proses menuju problem solving 

(A Problem Solving Approach). Selengkapnya tulisan ini akan 

disajikan sebagai berikut: Pertama, uraian singkat mengenai  

lingkaran pastoral. Kedua, pembahasan mengenai tahap-tahap 

dalam lingkaran pastoral, dan akhirnya penutup.  

 

 

LINGKARAN PASTORAL 

 

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa metode penelitian ini 

dikembangkan dari metode penelitian etnografi, maka metode 

penelitian ini juga mengikuti gaya khas etnografi, yang berbentuk 

lingkaran (putaran). Pola ini tentu berbeda dengan pola penelitian 

sosiologis yang cenderung berbentuk bergaris lurus.
6
 Meskipun 

metode ini mengikuti gaya etnografi dan disebut lingkaran pastoral, 

tidak berarti metode ini merupakan putaran lingkaran yang 

berlangsung secara kronologis dan statis. Sesungguhnya lingkaran 

pastoral lebih merupakan suatu gerak kegiatan yang dapat 

dikatakan tidak jelas titik awal maupun titik akhirnya. Lingkaran 

pastoral lebih mengacu pada lingkaran praksis, yaitu suatu tindakan 

yang bertolak dari pergumulan dan pengalaman konkrit manusia, 

untuk membaharui keadaan tersebut menuju ke keadaan yang lebih 

                                                           
4
  Uraian selengkapnya mengenai metode ini ditulis oleh  Frans. J.S. Wijsen, 

dalam  There is Only One God: A Social Scientific and Theological Study of 

Popular Religion and Evangelization  in Sukumaland Northwest Tanzania,  

(Kampen: Uitgeverij Kok, 1993)  Uraian yang lebih sederhana ditulis oleh 

Wijsen dalan sebuah  Makalah  yang berjudul “ The Pastoral Circle  in the 

Training of  Church Ministers” (tidak diterbitkan)  Makalah tersebut dipakai 

sebagai pedoman penelitian  lapangan oleh  mahasiswa Program Studi Pasca 

Sarjana Universitas Kristen Duta Wacana., 1997.  
5
 James P. Spradley.  Metode Etnografi, (Terj. Misbah Zulfa Elizabeth, 

Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), p. xx 
6
  James P. Spradley. Memahami Gaya Hidup Orang lain, Memperkenalkan 

Ilmu Etnografi, (Terj. Arlina Widayanti, Yogyakarta: Pusat Pastoral, 1997), 

pp. 19-20. 
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baik. Gerak kegiatan semacam ini mengingatkan kita akan 

lingkaran hermeneutik (hermeneutical circle)
7
, sebagai suatu upaya 

untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dalam 

suatu situasi sosial tertentu dengan  jawaban-jawaban theologis 

yang relevan. Oleh karena itu Wijsen menganjurkan bahwa 

lingkaran pastoral lebih baik disebut sebagai spiral pastoral
8
, 

karena kegiatan tersebut tidak mengenal atau tidak jelas awal 

maupun akhirnya. Artinya kegiatan tersebut terjadi secara terus 

menerus antara praksis dan refleksi atau refleksi dan aksi pastoral. 

Aksi dan refleksi tak pernah berhenti. 

  

 

TAHAP-TAHAP LINGKARAN PASTORAL 

 

Secara umum, lingkaran pastoral terdiri dari 4 tahap penelitian 

yaitu: Observasi Partisipan, Analisis Sosial, Refleksi Theologis dan 

Perencanaan Pastoral
9
. 

 

Observasi Partisipan 

 

Observasi partisipan merupakan suatu proses pengamatan 

yang dilakukan oleh observer terhadap suatu situasi sosial, dengan 

ikut ambil bagian dalam berbagai jenis kegiatan kelompok. 

Observasi terhadap situasi sosial dilakukan, bilamana situasi 

tersebut dirasakan oleh anggota kelompoknya sebagai sesuatu yang 

problematik. Dalam theologi praktika, observasi dapat dilakukan 

                                                           
7
 Paul Rabinow  and  William M. Sulivan (eds.), Interpretive Social Sience, A 

Reader, ( California: University of California Press, 1979), p. 148. Lihat juga  

Panitia Metode Studi Kasus, NTT, Studi Kasus Pastoral II, Nusa Tenggara 

Timur, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1990), p. 11. 
8
 Frans J.S.Wijsen. There is Only One God., pp. 11-12. , Lihat juga J.B. 

Banawiratma, Kemiskinan dan Pembebasan, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 

pp. 123-124. 
9
 Ibid., p. 11. Dalam buku “Studi Kasus Pastoral II, Nusa Tenggara Timur, 

keempat tahap tersebut di atas, disebut dengan nama “Deskripsi, Analisis, 

Interpretasi dan aksi pastoral” atau menurut istilah Hommes “Ketepatan 

deskriptif, Persepsi analitis, Penilaian terstruktur, dan Kecocokan operasional”  

Tjaard. G. Hommes dan E. Gerrit Singgih,  (eds.), Teologi dan Praksis 

Pastoral: Antologi teologi Pastoral, (Yogyakarta: Kanisius, 1992 ), p. 33. 
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terhadap situasi sosial gereja, jika situasi tersebut dirasakan oleh 

warga jemaat sebagai sesuatu yang problematik. Hal ini dikatakan 

problematik, oleh karena dinilai atau dirasakan adanya 

pertentangan atau ketegangan antara situasi ideal dengan situasi 

riil. Misalnya ada perbedaan antara cita-cita PI dengan 

pertambahan jumlah anggota jemaat dalam kurun waktu tertentu, 

atau ada ketegangan antara norma-norma (ajaran) gereja dengan 

praktek kehidupan berjemaat  

 

Observasi partisipan sebagai metode penelitian kualitatif. 

dibangun dengan skema “melihat” dan “mendengarkan” apa yang 

dilakukan, diucapkan, dipikirkan dan yang digunakan oleh 

kelompok, tanpa prasangka. Maka hal yang terpenting bagi 

observer adalah kemauan dan kerinduan untuk belajar atau menjadi 

siswa dari kelompok tersebut.
10

 Observasi dapat dilakukan 

bersamaan dengan wawancara untuk lebih memahami makna 

dibalik ucapan, pikiran dan tindakan yang dilakukan oleh anggota 

kelompok. Hal yang terpenting dalam suatu wawancara adalah 

bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat dan benar. Sebab 

dengan mengajukan pertanyaan yang tepat akan dapat menolong 

observer untuk menemukan makna pola tingkah laku budaya, 

pengetahuan budaya dari benda-benda yang dipergunakan. 

 

Dalam mengajukan pertanyaan, Wijsen membedakan tiga 

macam pertanyaan yaitu: Pertanyaan Deskriptif, Pertanyaan 

Terstruktur, Pertanyaan Kontras
11

. 

 

Pertanyaan deskriptif sebagai alat untuk menghimpun data 

dan informasi secara umum. Pertanyaan ini terpusat pada tiga 

aspek utama yaitu aktor, kegiatan dan tempat. Pertanyaan 

terstruktur lebih terarah kepada satu atau dua domain yang akan 

menjadi fokus pengamatan.  

 

                                                           
10

 Frans. J. S Wijsen. There Is Only One God., p. 13. Lihat juga James P. 

Spradley, Participant Observation, (New York: Holt Rinehart and Winston, 

1980), pp. 13-14. 
11

 Frans. J. S. Wijsen,  Makalah, p. 2. Lihat juga Spradley. Participant, p. 32. 
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Pertanyaan kontras diajukan untuk lebih mempertajam atau 

untuk memperoleh kejelasan mengenai sesuatu yang bersifat 

spesifik dengan mempertentangkannya dengan berbagai macam 

kategori makna yang telah tersusun menjadi pengetahuan budaya. 

 

 Analisis Sosial 

 

Melalui observasi partisipan, observer telah banyak 

menghimpun berbagai data dan informasi mengenai situasi sosial 

kelompok.  Langkah selanjutnya adalah membuat analisis terhadap 

data tersebut. Analisis dapat dilakukan dengan perspektif tertentu 

sesuai dengan apa yang telah dipilih atau ditentukan oleh observer. 

Melalui analisis ini observer akan menemukan makna pola-pola 

tingkah laku budaya yang telah terstruktur, yang terus dipelajari 

dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya pola-pola 

tingkah laku tersebut disebut pengetahuan budaya. Oleh karena itu 

observer berusaha untuk menemukan hubungan-hubungan makna 

di antara bahasa, dan tingkah laku dalam pengetahuan budaya. 

Analisis ini dapat digolongkan dalam 4 macam yaitu: Analisis 

Domain. Analisis Taksonomi, Analisis Komponensial, Analisis 

Tema.
12

 

 

Analisis Domain 

 

Analisis domain merupakan suatu usaha untuk melihat 

pengetahuan budaya atau suasana budaya secara umum, sebagai 

suatu kesatuan yang utuh, sebagaimana terlihat di dalam ungkapan-

ungkapan, istilah-istilah, jenis-jenis kegiatan yang dilakukan 

anggota kelompok. Dalam istilah teknis disebut domain dan di 

dalamnya terkandung bagian-bagian dari pengetahuan budaya. Di 

dalam suatu domain terdapat istilah pencakup (“cover term”) istilah 

tercakup (“included term”) yang mempunyai hubungan makna 

yang disebut hubungan simantik (“semantic relationship”). Oleh 

karena itu dalam analisis domain, observer berusaha untuk mencari  

istilah pencakup, istilah tercakup dan hubungan simantik. Misalnya 

dalam kebaktian minggu (= suasana budaya) observer menemukan 

                                                           
12

 Frans J.S. Wijsen, Makalah, pp. 3-5. 
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pendeta, majelis jemaat, paduan suara dan anggota jemaat (= 

istilah tercakup) adalah bagian dari (= hubungan simantik) warga 

jemaat (= istilah pencakup) 

 

Analisis Taksonomi 

 

Analisis taksonomi adalah suatu usaha untuk mencari bagian-

bagian makna kebudayaan dalam hubungan dengan berbagai 

bagian lainnya sebagai suatu keseluruhan.
13

 Langkah awal dari 

jenis analisis ini adalah memilih satu atau dua domain sebagai 

fokus pengamatan atau fokus penelitian (ingat pertanyaan 

terstruktur) yang ingin diselidiki secara lebih mendalam. Misalnya 

observer memilih domain Pendeta. Melalui analisis taksonomi 

observer akan menemukan beberapa kategori makna mengenai 

pendeta, yaitu pendeta emeritus, pendeta tetap, pendeta konsulen, 

pendeta senior, pendeta muda, pendeta wanita dan seterusnya. 

Melalui analisis taksonomi, observer dapat menemukan makna-

makna budaya yang telah tersusun secara sistimatis dan 

membentuk suasana budaya. 

 

Analisis komponensial 

 

Analisis komponensial adalah suatu bentuk analisis kontras 

(ingat pertanyaan kontras). Analisis komponensial merupakan 

suatu pencaharian sistimatis berbagai komponen makna yang 

berhubungan dengan simbol-simbol budaya.
14

 Simbol-simbol 

dimaksud adalah simbol linguistik. Bentuk analisis ini bertolak dari 

prinsip bahwa makna sebuah istilah rakyat (“folk term”) akan 

ditemukan secara spesifik apabila istilah tersebut dikontraskan 

dengan istilah lainnya. Sebagai contoh untuk menemukan makna 

yang spesifik tentang pendeta emeritus, dapat dikontraskan dengan 

pendeta konsulen. Apakah bedanya antara pendeta emeritus dengan 

pendeta konsulen? dengan mengajukan pertanyaan demikian kita 

                                                           
13

 James P. Spradley, Metode Etnografi, p. 185. 
14

 Ibid., 231 
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akan menemukan makna yang spesifik dari istilah pendeta 

emeritus.  

 

Analisis Tema 

 

Sejauh ini berbagai data mengenai suasana budaya telah 

terkumpul melalui analisis taksonomi dan komponensial yang 

mendalam. Maka pada bagian analisis ini observer berusaha untuk 

meninjau kembali pandangan budaya atau suasana budaya sebagai 

suatu keseluruhan untuk menemukan tema-tema budaya. Misalnya  

suasana budaya dalam sebuah gereja, observer menemukan tema 

budaya seperti kaum bapak sangat dominan terhadap kaum ibu 

dalam pengambilan keputusan di gereja. 

 

Refleksi Theologis 

 

Refleksi theologis adalah suatu upaya untuk membangun 

interelasi kritis antara situasi riil (aktual) dengan norma-norma 

(ajaran) gereja sebagai situasi ideal. Tahap inilah yang memberikan 

nuansa khas terhadap penelitian theologis, karena adanya upaya 

untuk mendialogkan fakta empiris dengan tradisi iman kristen, 

yaitu sumber-sumber dari Alkitab, sejarah dan ajaran gereja, 

penggembalaan dan etika kristen. Pada tahap inilah observer mulai 

bertheologi dengan menilai situasi aktual dengan terang Alkitab, 

dan pada saat yang sama pula tradisi gereja dinilai di dalam 

perspektif empiris. Melalui refleksi theologis, observer mencoba 

untuk meneliti pergumulan-pergumulan kelompok atau jemaat di 

dalam kehidupannya sehari-hari serta menerangkannya secara 

theologis, dengan mengkaitkan situasi tersebut dengan pengalaman 

pergumulan umat Tuhan seperti digambarkan di dalam Alkitab. 

Dengan kata lain bahwa pengalaman dan pergumulan iman dalam 

konteks saat ini, harus dihubungkan dengan sejarah iman kristen 

yang berpusat pada Yesus Kristus
15

. Dengan mendialogkan situasi 

riil dengan tradisi gereja, akan membawa manfaat ganda baik bagi 

ilmu theologi sendiri maupun situasi aktual gereja. Artinya tradisi 

                                                           
15

 Tjaard G. Hommes dan E. Gerrit Singgih, (eds)., Teologi dan Praksis 

Pastoral, p. 48. 
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gereja akan semakin diperkaya oleh pemahaman situasi aktual, di 

pihak lainnya situasi aktual diperkaya dengan tradisi gereja. Dalam 

upaya untuk membangun refleksi theologis, Wijsen menyebutkan 4 

langkah yaitu: perspektif empiris, perspektif teoritis, interelasi 

kritis dan gagasan ideal
16

. 

 

Perspektif empiris 

 

Pada langkah pertama, observer mencoba untuk menyusun 

kembali apa yang telah diperolehnya pada saat observasi, yaitu 

bagaimana kelompok tersebut memahami dan menilai akan situasi 

riil mereka. Pemahaman dan penilaian kelompok terhadap situasi 

mereka boleh jadi sangat kreatif dan kaya dengan reinterpretasi 

theologis terhadap tradisi gereja, atau bahkan sebaliknya. 

 

Perspektis Teoritis 

 

Pada langkah kedua, observer mencoba untuk memahami 

situasi aktual dengan kacamata tradisi gereja. Upaya untuk menilai 

situasi aktual dengan tradisi gereja, harus memperhatikan dua hal 

yaitu pertama, apakah situasi tersebut masih relevan, memadai 

ataukah tidak memadai lagi. Kedua, apakah situasi tersebut masih 

dapatkah disebut atau diterima sebagai situasi kristiani. Dengan 

memperhatikan dua hal di atas, observer akan terdorong untuk 

menemukan jawaban-jawaban theologis yang relevan terhadap 

situasi aktual dengan tetap berpijak pada tradisi gereja. 

 

Interelasi kritis 

 

Langkah ketiga, setelah observer memberikan fakta empiris 

dan pertimbangan-pertimbangan theologis, maka dapat dibangun 

suatu interelasi kritis di antara kedua perspektif tersebut. Dengan 

perspektif theologis, observer menginterpretasi situasi aktual dalam 

terang tradisi kristen. Tetapi pada sisi lainnya, tradisi kristen 

diinterpretasi dalam terang situasi aktual. Interelasi kritis tersebut 

dapat berlangsung secara terus menerus, sehingga menjadi suatu 

                                                           
16

 Frans  J.S. Wijsen,  Makalah, pp. 6-7. 
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dialektika dinamis yang berlangsung terus menerus tanpa ada 

akhirnya. 

 

Gagasan Ideal 

 

Langkah keempat, adalah upaya untuk menemukan atau 

membangun suatu gagasan ideal sebagai hasil dari interelasi kritis 

yang bertolak dari pengalaman di lapangan dan acuan normatif dari 

tradisi gereja.  Gagasan mengenai situasi ideal harus mengacu ke 

depan, dan bersifat konkrit, yang berarti dapat dioperasikan melalui 

aksi pastoral.   

 

Perencanaan Pastoral 

 

Bertolak dari analisis dan reflekis theologis yang telah 

dibangun pada tahap sebelumnya, kini observer mengarahkan 

perhatiannya kepada tahap terakhir dari lingkaran pastoral yaitu 

perencanaan pastoral. Tujuan daripada perencanaan pastoral adalah 

mengajukan suatu proposal (tentu berdasarkan analisis dan 

refleksi) yang relevan untuk memperbaiki atau mengubah situasi 

riil. Maka pertanyaan pokok yang harus dijawab adalah apakah 

yang dapat dilakukan untuk mengubah keadaan tersebut? 

Perencanaan pastoral menuju aksi pastoral dapat dilakukan dalam 

beberapa langkah seperti dikemukakan Wijsen yaitu: merumuskan 

kebijakan umum, perencanaan strategi, rencana pelaksanaan dan 

pelaksanaan
17

.  

 

Menetapkan kebijakan umum 

 

Di dalam menentukan kebijakan umum ini harus mengacu 

kepada cara-metode yang kiranya akan menjadi pedoman menuju 

pencapaian cita cita ideal. Tugas utama dalam menetapkan 

kebijakan ini adalah  menterjemahkan gagasan-gagasan ideal (ingat 

tahap sebelumnya) ke dalam tujuan-tujuan umum. Tujuan dalam 

                                                           
17

 Frans J. S. Wijsen, Makalah, p. 8. 
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fungsi perencanaan ini dapat dibedakan dalam tiga tingkatan.
18

 

Pertama, tujuan dalam arti “mission” (misi) atau “purpose” 

(maksud). Tujuan dalam pengertian ini bersifat ideal dan filosofis. 

Kedua, tujuan dalam arti “haluan” atau “goal”. Tujuan dalam 

pengertian ini dirumuskan secara eksplisit, lebih terinci dan 

konkrit. Ketiga, tujuan dalam pengertian yang lebih konkrit yaitu 

sasaran-sasaran (objectives). Tujuan ini lebih bersifat pragmatis, 

kuantitatif. Tujuan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat 

dijabarkan dalam tujuan umum  jangka panjang, jangka menengah 

dan jangka pendek. 

 

Perencanaan Strategi 

 

Langkah ini merupakan upaya untuk membuat desain-desain 

atau model-model yang harus diikuti guna mencapai tujuan-tujuan 

khusus (goal) yang telah ditetapkan dalam sejumlah sasaran. Dari 

sejumlah sasaran tersebut dipilih beberapa sasaran yang strategis 

sebagai prioritas. Jikalau situasi yang ingin diubah dipandangnya 

sebagai cukup harmonis, maka strategi yang dibangun adalah 

meningkatkan kerja sama dengan membagi tugas bersama. Tetapi 

apabila situasi tersebut dilihatnya sebagai situasi konflik, (terdapat 

konflik di dalamnya), maka strategi yang dapat dirancang adalah 

mencari kekuatan-kekuatan tertentu (misalnya, orang kunci) 

sebagai tenaga penggerak menuju ke perubahan keadaan. 

 

Rencana kegiatan 

 

 Rencana kegiatan ini adalah seperangkat kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu hendaknya 

rencana kegiatan ini berisi urutan-urutan kegiatan dan target-target 

yang harus dicapai. Misalnya menetapkan suatu team kerja, 

pembagian tugas dan tanggung jawab, pengaturan waktu dan 

kegiatan, keuangan, peralatan dll. 

 

Pelaksanaan Kegiatan  
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 W. Gulo, “Merancang dan Melaksanakan Program Gerejawi”  Makalah  (tidak 

diterbitkan, Salatiga: Yayasan Bina Darma, 1983), h.2-3. 
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Pelaksanaan kegiatan merupakan implementasi dari semua 

yang telah digumuli sejak awal penelitian (tahap pertama sampai 

dengan tahap keempat) yang telah dituangkan dalam rencana 

kegiatan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan ini akan dijadikan 

bahan refleksi untuk membaharui aksi. Kegiatan seperti ini terus 

berlangsung seperti telah dikemukakan di atas, bahwa lingkaran 

pastoral lebih merupakan lingkaran spiral dimana kegiatannya tak 

pernah berhenti. 

 

 

PENUTUP 

 

Sampai disinilah usaha penulis untuk memperkenalkan dan 

menjelaskan lingkaran pastoral sebagai suatu metode penelitian 

theologi. Harapan penulis kiranya tulisan ini bermanfaat bagi 

pembaca dalam upaya untuk mengembangkan penelitian di bidang 

theologi, khususnya theologi pastoral. Penulis menyadari bahwa 

lingkaran pastoral bukanlah satu-satunya metode penelitian 

theologi, namun dengan hadirnya lingkaran pastoral sebagai suatu 

metode penelitian theologi, kita semakin diperkaya dengan 

bermacam-macam metode penelitian. 



 

 14 
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KONSELING PASTORAL, MENGAPA TAKUT? 

 

 

Agung Gunawan 
 

 

 

i pertengahan tahun 30an, ada beberapa pemimpin gereja 

mulai tertarik dalam bidang konseling untuk dipakai di dalam 

pelayanan mereka kepada para jemaat.
1
  

 

Konseling secara tradisi berkaitan dengan seorang konselor 

yang memberikan nasehat atau bimbingan tentang bagaimana 

seorang konseli (orang yang dikonseling) harus hidup. Namun 

belakangan ini konseling dikaitkan dengan suatu proses  

psikoterapi yang menyeluruh, yang mana seorang konselor terlibat 

di dalam tindakan penyembuhan kepada konseli yang mengalami 

tekanan atau masalah hidup yang mengakibatkan gangguan mental, 

disintegrasi, dan disfungsi kepribadian. Tugas konselor disini 

membawa konseli kepada suatu kondisi yang lebih sehat dan utuh. 

Dari kesadaran akan perlunya konseling bagi jemaat yang 

bermasalah, maka mulailah gereja-gereja memberikan pelayanan 

konseling yang disebut konseling pastoral. 

 

Konseling pastoral adalah satu bentuk pelayanan pastoral yang 

diberikan oleh gereja kepada jemaat yang bermasalah, yang 

membutuhkan pertolongan agar mereka dapat menghadapi 

masalahnya dengan benar dan menang. Didalamnya menyangkut 

masalah pribadi, pasangan dan keluarga.
2
  Konseling pastoral 

merupakan suatu dimensi yang baru didalam pelayanan gereja yang 

mana di dalamnya menggabungkan pandangan-pandangan dan 

tehnik-tehnik psikoterapi.  

                                                           
1
  Quentin L. Hand,  The Purpose of Pastoral Counseling,  (Grand Rapids: Baker 

Books, 1994), p. 199. 
2
 Rodney J. Hunter., et. Al.,  Dictionary of Pastoral Care and Counselling,  

(Nashville: Abingdon Press, 1990), p. 849. 

 

D 
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Pada awalnya tidak banyak gereja yang menerima hal ini. Hal 

ini dikarenakan konseling diyakini merupakan produk dunia 

sekuler yang bertentangan dengan iman Kristen. Sebagai 

akibatnya, gereja agak sedikit takut dan alergi untuk mengadopsi 

konseling masuk di dalam pelayanan gereja. Sebenarnya ada 

perbedaan yang mendasar antara konseling pastoral dengan tipe-

tipe konseling yang lain. Perbedaannya terletak pada peran dan 

akuntabilitas dari seorang hamba Tuhan di dalam menciptakan 

hubungan dan melakukan pelayanan konseling pastoral. Konseling 

pastoral tidak terlepas dari prinsip-prinsip Alkitabiah yang diyakini 

oleh seorang hamba Tuhan. Oleh sebab itu di dalam pelayanan 

konseling pastoral, seorang hamba Tuhan menggunakan tehnik-

tehnik konseling yang diselaraskan dengan kebenaran Firman 

Tuhan. Dengan kata lain, Firman Tuhan dipakai sebagai dasar 

pendekatan dan proses konseling pastoral, selain mengakomodasi 

tehnik-tehnik konseling sekuler. Oleh sebab itu gereja tidak perlu 

takut untuk mengadopsi pelayanan konseling pastoral untuk 

dipakai didalam menjawab kebutuhan jemaat.  

 

Hari ini banyak sekolah-sekolah teologi termasuk di Indonesia 

mulai mengajarkan mahasiswanya tentang tehnik-tehnik konseling 

yang sederhana dan singkat (tidak lebih dari 6 sesi) untuk 

meningkatkan kemampuan pelayanan pastoral dari  para hamba 

Tuhan. Di era globalisasi ini konseling pastoral sangat penting dan 

dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan hari ini, yang berhadapan 

dengan manusia-manusia dengan permasalahan yang semakin 

kompleks. Oleh sebab itu, di dalam tulisan ini kita akan melihat 

beberapa informasi yang akan menolong kita untuk dapat lebih 

memahami tentang konseling pastoral dan manfaatnya. Harapan 

penulis agar setiap kita, baik hamba-hamba Tuhan maupun 

pemimpin-pemimpin gereja mau belajar dan melengkapi diri 

dengan ketrampilan konseling pastoral yang mana akan menolong 

pelayanan pastoral kita lebih efektif lagi.   

SEJARAH SINGKAT TENTANG PELAYANAN KONSELING 
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Pelayanan pastoral kepada orang-orang sebenarnya sudah 

dilakukan sejak jaman Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. 

Musa, misalnya, sebagai pemimpin bangsa Yahudi juga menjadi 

pengantara antara umat dan Allah (Ulangan 14:11dst). Musa juga 

berupaya mendamaikan pertengkaran di antara umat dan 

memelihara kesejahteraan mereka dengan mengangkat para hakim. 

Musa juga memimpin umat untuk mengakui segala dosa mereka 

kepada Allah. Di dalam pengakuan dosa tersebut, umat Allah 

merasa bersalah dan memohon berkat Allah untuk pemulihan 

keutuhan pribadi mereka yang telah dirusak oleh dosa. 

 

Tuhan Yesus, didalam Perjanjian Baru, dengan semangat yang 

dimiliki oleh Musa, melayani umat dengan penyembuhan-

penyembuhan fisik untuk mendemonstrasikan kehadiran Allah di 

tengah-tengah umatNya. Ada satu hal yang sangat menarik di 

dalam pelayanan Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang 

lumpuh, disana Ia mengeluarkan suatu pernyataan yang secara 

langsung berhubungan dengan kesembuhan jasmani dan rohani 

(Lukas 5:17-26). Rasul Paulus juga memberikan nasehat kepada 

orang Kristen di Korintus yang terlibat perselisihan antar jemaat. 

Disitu Paulus melakukan pelayanan pastoral  bagi pertumbuhan 

rohani dan juga kesembuhan batin di antara jemaat yang berselisih.  

 

Pastor adalah kata bahasa Latin yang berarti gembala. Jabatan 

pastor sejak awal dikenakan kepada pemimpin-pemimpin gereja 

untuk menjelaskan kepedulian mereka terhadap kehidupan rohani 

jemaat mereka baik secara individu maupun kelompok.
3
  Hal ini 

terus berlanjut didalam pengajaran tokoh-tokoh Reformasi. Banyak 

dari tulisan-tulisan Martin Luther yang bersangkut paut dengan 

bagaimana orang Kristen harus hidup sesuai dengan pemahaman 

teologi  yang mereka miliki. Dengan kata lain, Martin Luther 

meminta agar orang Kristen mempraktekkan atau mengaplikasikan 

iman mereka dalam kehidupan sehari-hari. John Calvin juga 

mendorong pengikutnya untuk menjadi warga negara yang mampu 

mempraktekkan ajaran kekristenan. Dari penjelasan di  atas, 

                                                           
3
  Thomas C. Oden,  Pastoral Theology: Essentials of Ministry,  (San Francisco: 

Harper, 1983), p. 49. 
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dapatlah kita melihat bahwa pelayanan pastoral sudah dilakukan 

oleh pelayan-pelayan Tuhan sejak dahulu dan bukan sesuatu yang 

baru. 

 

Diakhir abad ke 19, konsep tentang penanganan psikologis 

bagi orang-orang yang mengalami gangguan mental menarik 

perhatian masyarakat. Mulai dari hipnotis sampai psikoanalisis, 

Sigmund Freud dan pengikutnya mengembangkan teori-teori 

tentang gangguan mental dan cara penyembuhannya.
4
  Pada tahun 

1906, konseling mulai diperkenalkan sebagai suatu program yang 

dipakai untuk membantu orang-orang yang bermasalah.
5
  

Perkembangan ini membuka jalan bagi pelayan-pelayan gereja 

untuk mulai memakai konsep-konsep psikiatri dan tehnik-tehnik 

konseling untuk membantu jemaat yang bermasalah. Fenomena ini 

berkembang hingga hari ini. 

 

Pada tahun 1925 di Worcester, Massachusetts, Amerika 

Serikat dibuka program Pendidikan Pastoral Klinis (Clinical 

Pastoral Education) yang memberikan pendidikan pastoral yang 

diintegrasikan dengan konsep-konsep psikologis dan tehnik-tehnik 

konseling. Pengaruh dari CPE ini sangat terasa bagi perkembangan 

pelayanan konseling pastoral antara tahun 40an sampai tahun 

60an.
6
 Para peserta program ini diharuskan untuk melakukan 

praktek di rumah sakit umum atau rumah sakit mental. Melalui 

program ini, para hamba Tuhan dimampukan untuk melakukan 

pelayanan konseling pastoral secara tepat guna. Program ini sangat 

mendukung pelayanan dari para hamba Tuhan di sana, sehingga 

program ini sangat diminati oleh banyak hamba Tuhan di negeri 

paman Sam. Karena memang sangat dibutuhkan, pelayanan 

konseling pastoral terus berkembang hingga hari ini di berbagai 

belahan dunia, termasuk di Indonesia.       

     

 

                                                           
4
 Quentin L. Hand, p. 267. 

5
  Ibid. 

6
  Rodney J. Hunter, p. 851. 
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DASAR TEOLOGIS PELAYANAN KONSELING PASTORAL 

 

Pelayanan konseling pastoral pada mulanya kurang dapat 

diterima oleh gereja-gereja Injili, karena mereka meyakini bahwa 

konseling merupakan produk sekuler yang bertentangan dengan 

iman Kristen. Asumsi yang demikian adalah keliru. Pelayanan 

konseling sebenarnya memiliki dasar teologis yang sangat kuat. 

  

Tuhan sebagai Pencipta 
 

Karya penciptaan oleh Allah merupakan suatu wujud dari 

kasih ilahi. Alkitab dan tradisi gereja meyakini bahwa Tuhan 

menciptakan alam semesta dengan segala isinya untuk 

membagikan kasihNya, dan manusia dimampukan untuk 

meresponinya dengan kasih dan komitmen mereka. 

 

Kasih memiliki 3 dimensi: suatu kesadaran akan kebutuhan-

kebutuhan dan harapan-harapan orang lain, suatu respon emosional 

secara positif terhadap orang lain, dan suatu komitmen untuk 

memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Karakteristik dari 

kasih biasanya ditemukan di dalam hubungan antara 2 orang atau 

lebih, dimana mereka saling memuaskan dan saling bertumbuh. 

Kesadaran-emosi-komitment yang memberikan kebahagiaan 

tertinggi bagi orang lain merupakan buah dari penciptaan. Bentuk 

fisik manusia di dalam penciptaan adalah anak dan keberadaan 

anak menciptakan keluarga. Karena keluarga-keluarga 

memunculkan keluarga-keluarga baru, lalu terbentuklah suku-suku 

bangsa dan kota-kota dan negara-negara. Dengan kata lain, 

dapatlah kita simpulkan bahwa kasih mampu membentuk 

masyarakat yang ideal.     

 

 

 

Manusia sebagai Pendosa 

 

Sangat disayangkan bahwa secara faktual masyarakat yang ada 

tidak mampu secara konsisten mendemonstrasikan kasih baik 

kepada orang-orang yang dekat, lebih-lebih kepada mereka yang 
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jauh. Kehidupan manusia ditandai dengan pertengkaran dan 

ketegangan, bukan keharmonisan dan saling menghargai satu 

dengan yang lain. 

 

Di dalam level biologis dapatlah dikatakan bahwa setiap 

manusia berupaya untuk bisa bertahan hidup. Seorang bayi, 

misalnya, akan menangis apabila dia merasa tidak nyaman dan 

membutuhkan perhatian. Setiap insan secara normal memiliki 

kerinduan untuk menjaga diri sendiri. Keinginan untuk menjaga 

diri membuat seseorang menjadi self-centered yang mana 

perlindungan dan kepedulian terhadap diri sendiri merupakan suatu 

tujuan utama di dalam hidup. Sebagai akibatnya, setiap orang ingin 

menjadi yang pertama dan utama. Sikap ini akan mengganggu 

hubungan dengan orang lain. Si aku sangat ditonjolkan oleh setiap 

orang. Tidak ada lagi kasih yang saling menghargai satu dengan 

yang lain. Tidak ada lagi kasih yang memampukan kita untuk 

hidup bersama secara rukun dan damai. Yang ada hanyalah 

keegoisan yang membawa pemisahan dan perseteruan satu sama 

lain. Dengan kata lain, dosa menggantikan kasih dengan semangat 

untuk mempertahankan diri sendiri, yang menghambat terciptanya 

hubungan yang indah di antara umat manusia yang diciptakan oleh 

Allah dengan kasih, dan untuk menyatakan kasih. 

 

Dari uraian diatas dapatlah dikatakan bahwa dosa bukan 

semata suatu realita rohani, tetapi juga telah berakar di dalam 

perkembangan fisik dan psikis manusia yang terjadi sejak dari awal 

kehidupan. Dosa memporak-porandakan hubungan antar manusia 

dan memimpin kepada masalah yang pelik. Ada hubungan yang 

sangat erat antara fisik, psikis, dan spiritual. Apabila kita 

mengalami gangguan fisik, maka seringkali akan diikuti dengan 

gangguan psikis dan spiritual. Misalnya, apabila hubungan kita 

dengan orang lain terganggu, maka kita juga akan merasakan 

seakan-akan bahwa Tuhan itu jauh dari kita. Dalam keadaan seperti 

ini seringkali kita mudah terserang penyakit. Dosa merusak 

hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dosa memiliki 

kontribusi yang besar terhadap timbulnya sakit-penyakit dan 

tindakan yang merusak didalam hidup manusia.   
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Kristus Sebagai Pengantara 

 

Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memberitakan 

bahwa Allah, Sang Pencipta, sejak awal penciptaan telah melawat 

manusia yang dirusak oleh dosa. Wujud nyata dari lawatan ilahi ini 

adalah inkarnasi Manusia-Allah, Yesus Kristus. Kehidupan, 

kematian, dan kebangkitan Yesus merupakan klimaks dari 

demonstrasi kasih Allah kepada kita.  

 

Sebenarnya didalam Perjanjian Lama Tuhan sudah berupaya 

untuk membangun hubungan dengan manusia melalui perjanjian 

(hukum), melalui pengajaran hikmat (Amsal, dll), dan melalui 

suara para nabi. Namun realita menunjukkan bahwa manusia tidak 

mau meresponi upaya Allah di dalam menciptakan hubungan 

dengan manusia tersebut. Oleh sebab itu, Allah telah mengangkat 

seorang mediator atau pengantara untuk menjangkau manusia yang 

berdosa. Yesuslah pengantara yang sejati antara kita dan Allah.  

 

Apa yang dilakukan oleh Yesus, Sang Pengantara antara 

manusia dan Allah? Secara umum dapatlah dikatakan bahwa Yesus 

membawa manusia yang berdosa kepada Allah, dan memampukan 

manusia untuk diterima oleh Allah secara utuh. Melalui Yesus, 

dosa-dosa kita dimengerti dan dihapuskan oleh Allah, Sang 

Pencipta. Kita mampu untuk menyadari akan dosa dan kelemahan 

kita kepada sesama kita dan menerima pengampunan. Kita juga 

dimampukan untuk melihat dosa-dosa kita dan orang lain, dan 

akhirnya kita bisa saling menerima satu dengan yang lain dengan 

segala keterbatasan masing-masing. Sebagai konsekuensi positif, 

manusia mampu untuk memulihkan dan mengekspresikan kasih 

kepada sesama. Dengan kasih inilah manusia mampu untuk 

menciptakan hubungan yang indah dengan orang lain. Sebagai 

dampaknya tidak ada lagi perselisihan dan ketegangan yang pada 

gilirannya juga akan membawa kepada kesembuhan baik secara 

fisik, psikis dan spiritual. Jadi Yesus sebagai Pengantara disini 

sebenarnya melakukan pelayanan konseling pastoral kepada umat 

manusia. Melalui pelayanan konseling pastoral yang dilakukan 
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Yesus, manusia mengalami pemulihan dan kesembuhan dari luka-

luka batin yang ditimbulkan oleh dosa. Sungguh Yesus adalah 

seorang Konselor Yang Ajaib (A Wonderful Counsellor).   

     

 

KONSELING DAN KASIH ALLAH YANG 

MENYEMBUHKAN 

    

Pelayanan konseling pastoral bukanlah sesuatu yang 

bertentangan dengan iman Kristen. Justru pelayanan konseling 

pastoral sudah dilakukan oleh Allah di dalam diri Tuhan Yesus 

sebagai wujud kasih Allah kepada manusia. Manusia 

membutuhkan kasih yang mulai punah didalam dunia ini. Manusia 

membutuhkan kasih yang akan membawa kesembuhan atas 

masalah-masalah hidup mereka. Manusia sungguh membutuhkan 

kasih Allah yang dinyatakan dalam hidup Yesus Kristus. 

 

Dimana manusia dapat menemukan kasih itu? Dari siapa 

manusia dapat merasakan kasih tersebut? Melalui pelayanan 

konseling pastoral manusia diharapkan dapat menemukan kasih 

yang mereka dambakan. Oleh sebab itu, kemampuan untuk 

melakukan pelayanan konseling sangat diharapkan dari hamba-

hamba Tuhan. Dengan pelayanan konseling pastoral, hamba-hamba 

Tuhan menjadi kepanjangan tangan Allah yang menawarkan 

kesembuhan kepada manusia yang “sakit” karena dosa. Melalui 

pelayanan konseling pastoral, hamba-hamba Tuhan menyalurkan 

kasih Allah yang menyelamatkan, bukan hanya spiritual tapi juga 

psikis dan fisik. Melalui pelayanan konseling pastoral, kita juga 

mendemonstrasikan kehadiran Tuhan yang terus menerus untuk 

keutuhan umat manusia.  

Pelayanan konseling pastoral merupakan suatu kebutuhan 

yang sangat mendasar bagi jemaat Tuhan dimana saja dan kapan 

saja. Tujuan utama dari pelayanan konseling pastoral adalah 

membawa orang-orang kepada Kristus dan persekutuan Kristen, 

membantu mereka untuk menyadari dan bertobat dari dosa untuk 

menerima keselamatan yang ditawarkan Allah secara cuma-cuma, 

menolong mereka untuk hidup dirinya sendiri dan dengan orang 



 KONSELING PASTORAL, MENGAPA TAKUT? 23 

lain di dalam kasih, dan memampukan mereka untuk hidup dengan 

penuh keyakinan, bukan kekuatiran dan ketakutan yang 

menghantui hidupnya dan merampas kebahagiaan hidupnya.
7
  Oleh 

sebab itu, hamba-hamba Tuhan atau gereja-gereja tidak perlu takut 

dan alergi untuk menerima dan mengadopsi pelayanan konseling 

pastoral. Kalau kita menutup diri dan menolak pelayanan konseling 

pastoral, maka kita akan dijauhi oleh jemaat, karena kita tidak 

mampu menghadirkan dan mewujudkan kasih Allah kepada jemaat 

kita. Hari ini jemaat membutuhkan hamba-hamba Tuhan yang 

memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan konseling 

pastoral. Jemaat lebih mudah untuk datang kepada hamba 

Tuhannya untuk melakukan konseling dibanding pergi ke psikolog, 

psikiater, atau konselor yang sekuler. Mengapa? Ada beberapa 

alasan mengapa jemaat lebih suka datang kepada hamba Tuhannya 

untuk konseling. Pertama, jemaat tidak merasa asing dengan hamba 

Tuhannya, sehingga dengan mudah jemaat “membuka isi hatinya” 

kepada hamba Tuhan didalam proses konseling. Kedua, hamba 

Tuhan dianggap memiliki kwalitas rohani yang merupakan jaminan 

bagi kesembuhan yang total bagi jemaat yang bermasalah. 

Akhirnya, jemaat lebih suka datang ke hamba Tuhannya untuk 

konseling karena konseling pastoral gratis. Hal ini memungkinkan 

semua orang dengan status sosial yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan pelayanan konseling pastoral.  

 

Konseling pastoral sungguh merupakan suatu kebutuhan 

didalam pelayanan gereja hari ini. Tuhan memakai konseling 

pastoral untuk melawat dan melayani umatNya yang tertindas, 

terjepit, dan terhempas tak berdaya karena dosa.  Oleh sebab itu 

marilah setiap hamba-hamba Tuhan mulai mengembangkan diri 

dengan melengkapi diri dengan belajar teori-teori dan tehnik-tehnik 

konseling yang praktis dan tepat guna agar supaya pelayanan kita 

semakin efektif dan kasih Allah yang menyembuhkan itu sungguh 

dirasakan oleh jemaat Tuhan.  

                                                           
7
  Seward Hiltner,  Pastoral Counseling:How Every Pastor Can Help People to 

Help Themselves, (Nashville: Abingdon, 1976), p. 19. 
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DOA DALAM PERJANJIAN LAMA 
 

 

Kornelius A. Setiawan 
 

 

 

oa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu 

komunikasi dengan Allah yang tentunya dilandasi oleh 

hubungan yang telah terlebih dahulu terjadi antara pendoa itu 

dan Allah. Vellanickal mengatakan bahwa doa adalah dialog antara 

Allah dan manusia. Keduanya saling berjumpa dan telah mengenal 

satu sama lain.
1
  Howard Peskett berkata: “Prayer takes us into the 

presence of the personal, sovereign, covenant God.”
2
  Dengan 

demikian, setiap orang yang hendak berdoa tentunya harus terlebih 

dahulu mengenal Allah dan mengakui keberadaan-Nya serta 

meyakini bahwa Allah memahami dan memperhatikan dirinya.  

Lebih jauh, mereka juga harus meyakini bahwa Allah akan 

mendengar doa mereka, seperti halnya yang dikatakan Pemazmur 

bahwa Tuhan “sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang 

yang tulus, dan tidak memandang hina doa mereka” (Mzm. 

102:18).  Balentine, setelah menyelidiki beberapa definisi tentang 

doa, mengatakan bahwa doa adalah komunikasi eksplisit dengan 

Allah yang dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran.  Inilah 

yang membedakannya dengan bentuk-bentuk komunikasi yang 

lebih umum.
3
  Dalam Perjanjian Lama, doa adalah suatu tindakan 

iman, karena si pemohon dengan teguh meyakini bahwa Allah akan 

menjawab doanya.  Karena pemahaman demikian, orang-orang 

dalam Alkitab memohon Allah untuk memperhatikan (1 Raj. 8:28), 

                                                           
1
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Publication, 1986, p. 7. 
2
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Us to Pray, ed. D.A. Carson,  London: World Evangelical Fellowship,  1990, 

p. 19. 
3
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mendengar (1 Raj. 8:29; Neh. 1:6; Mzm. 17:1,6; 39:12; 54:2; 55:1), 

dan memberi telinga (17:1) terhadap doa mereka.
4
 

 

Doa juga merupakan suatu ekspresi hubungan perjanjian 

(covenant relationship) antara manusia dan Allah.  Hal ini nampak 

dalam Perjanjian Lama di mana Allah telah menetapkan suatu 

hubungan khusus dengan Abraham dan keturunannya.  Kenyataan 

ini juga berlanjut dalam Perjanjian Baru, Allah dalam Kristus telah 

menjangkau selain Israel juga semua orang yang menerima 

anugerah keselamatan-Nya untuk menetapkan suatu perjanjian 

khusus.  Karena itu, dalam konteks hubungan perjanjian ini, doa 

bukan memohon kepada Allah yang jauh melainkan kepada Bapa 

yang penuh kasih (Mat. 6:9).  Vellanickal menunjukkan bahwa 

dalam doa, kita berbicara kepada Allah yang jauh dan dekat, Allah 

yang termulia dan Maha Tinggi (Yes. 57:15; Kel. 19:12), namun 

yang menyediakan diri-Nya bagi kita sebagai Gembala dan Bapa 

yang penuh kasih (Hos. 11:1-4).
5
 

 

Salah satu kitab dalam Alkitab yang banyak mencatat tentang 

doa adalah kitab Mazmur dan ini menyebabkan kitab Mazmur 

sering disebut sebagai kitab doa. Kyu Nam Jung berkata: “The 

Book of Psalms is understood as the Expression of the heart of 

Israel Prayers.”
6
  Simpson juga menunjukkan bahwa sumber untuk 

doa Yahudi dan Kristen adalah Alkitab dan tentunya kitab-kitab 

Perjanjian Lama, khususnya kitab Mazmur.
7
  Dalam kitab Mazmur, 

kita dapat menemukan jenis-jenis doa yang dijelaskan dalam jenis-

jenis Mazmur. 

 

 

JENIS-JENIS DAN STRUKTUR DOA 
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Ada banyak jenis doa yang telah dikemukakan oleh para ahli, 

tetapi dalam makalah ini kita akan mendiskusikan beberapa di 

antaranya yang dapat dikatakan menyatakan jenis utama doa-doa 

dalam Perjanjian Lama.  Dalam mendiskusikan jenis-jenis doa, kita 

juga perlu mengobservasi jenis-jenis Mazmur, mengingat jenis 

tertentu dari doa dapat ditemukan dalam jenis-jenis Mazmur. 

Karena itu, kita akan mendiskusikan jenis-jenis doa berdampingan 

dengan jenis-jenis Mazmur. 

 

Pujian 

 

Pujian dapat dikatakan sebagai salah satu kategori yang paling 

penting dari doa.  Clements berkata: “We can conclude our review 

of the central forms of prayer in the Bible by considering what, in 

the final analysis, should be the most important and central goal of 

all prayer, that is to praise God.”
8
  Dalam doa pujian, kita memuji 

Allah karena pribadi-Nya dan ini mencakup kemuliaan, tindakan 

penyelamatan, dan pemeliharaan-Nya atas umat-Nya. 

 

Dalam kitab Mazmur, kita menemukan banyak Mazmur pujian 

yang biasanya digunakan dalam hubungannya dengan ibadah di 

bait Allah dan dinyanyikan pada hari-hari raya ketika korban 

dipersembahkan.  Meskipun kebanyakan Mazmur pujian mungkin 

secara umum digunakan dalam ibadah, ada pula di antaranya yang 

dapat dihubungkan dengan festival-festival khusus (“Mazmur 

Pengangkatan Raja,” Mzm. 47 dan 93).  Dalam kitab Amos, ia 

dihubungkan dengan festival, korban, nyanyian dan perkumpulan 

raya (Amos 5:21).
9
  Mazmur pujian biasanya memiliki tiga elemen: 

pertama, dimulai dengan “sebuah panggilan untuk memuji” yang 

umumnya dalam bentuk imperatif jamak.  Panggilan ini ditujukan 

pada komunitas yang berkumpul untuk memuji Tuhan (Mzm. 

                                                           
8
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113:1-3; 117:1).  Kedua, sebuah bagian inti yang menggambarkan 

alasan untuk memuji.  Bagian ini biasanya terdiri dari ekspresi 

pujian untuk karakter atau perbuatan Allah yang mencakup 

kebesaran dan keagungan-Nya (Mzm. 8:1,9; 113:4-5), belas 

kasihan Allah dalam memelihara setiap individu (Mzm. 8:4-5; 

113:6-9) dan tindakan Allah yang menyelamatkan bangsa Israel 

dan peran Allah dalam penciptaan (Mzm. 33:17-19; 119:9).  

Ketiga, sebuah konklusi formal yang memiliki berbagai subyek 

(Mzm. 33:20-22; 104:33-35; 111:10).
10

 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa doa pujian dalam 

Perjanjian Lama adalah suatu pujian yang merupakan respons dari 

umat Allah atas “siapa Allah” yang mencakup karakter dan 

kebesaran-Nya.  Karakter dan kebesaran Allah tersebut juga 

tercermin dalam penciptaan, pemeliharaan dan penyelamatan Allah 

atas manusia.   

 

Ucapan Syukur 

 

Perbedaan antara doa ucapan syukur dan pujian adalah pada 

obyek doa itu.  Jika dalam doa pujian, kita memuji Allah karena 

pribadi-Nya; dalam doa ucapan syukur, kita memuji Allah karena 

apa yang telah Ia lakukan pada kita.  Karena itu, dalam jenis doa 

ini, kita dapat menemukan suatu respons penuh ucapan syukur 

kepada Allah karena apa yang telah Ia lakukan bagi kita.  Namun, 

kita kadang-kadang dapat juga menemukan suatu kombinasi antara 

doa pujian dan doa syukur seperti doa Hana (1 Sam. 2:1-10) di 

mana melaluinya Hana memuji Allah karena kebesaran-Nya dan 

bersyukur karena kepedulian-Nya kepada umat-Nya yang 

menderita.  Dalam konteks Mazmur, kita dapat menemukan doa 

ucapan syukur komunal, yang mana jemaat berterima kasih kepada 

Allah atas berkat dan pemeliharaan-Nya dan mereka menyatakan 

syukur tersebut dalam Mazmur umum.  Demikian juga ada 

Mazmur individual di mana seseorang berterima kasih atas 

tindakan khusus Allah yang membebaskan mereka, seperti dari 

sakit penyakit (Mzm. 30; 33; 116), musuh (Mzm. 18; 92; 118; 139) 
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atau hanya kelepasan dari masalah (Mzm. 66:14).  Mazmur 

komunal digunakan oleh jemaat dan Mazmur tersebut kemudian 

dikumpulkan serta digunakan untuk beribadah (Mzm. 30:4-5; 

34:5,8,9; 118:1-4,24,29), untuk pengajaran (Mzm. 32:8-11; 34:11-

14) dan untuk mengingat kembali cerita pembebasan (Mzm. 40:9-

10; 66:16-19). Mazmur ucapan syukur ini biasanya memiliki tiga 

unsur: sebuah introduksi (Mzm. 66:1-4; 116:1-4), suatu deskripsi 

naratif dari latar belakang kejadian yang kemudian memimpin pada 

persembahan ucapan syukur (Mzm. 30:1-3,8-11; 66:5-7: 116:5-9,1-

4) dan unsur-unsur lain seperti suatu acuan pada sebuah 

persembahan atau korban (Mzm. 66:13-15; 116:17) dan sebuah 

panggilan untuk bergabung dalam ucapan syukur (Mzm. 66:16-20; 

116:17).
11

 

 

Dari Mazmur ucapan syukur ini, kita dapat melihat bahwa doa 

ucapan syukur bermuara pada hubungan antara Allah dan manusia, 

khususnya bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya dalam tindakan 

yang nyata kepada umat-Nya dan ini nampak khususnya dalam 

pemeliharaan Allah. 

 

Ratapan 

 

Doa ini biasanya mengacu pada suatu ekspresi ratapan, 

penderitaan atau penyesalan yang dalam.
12

  Kebanyakan doa 

ratapan dapat ditemukan dalam kitab Mazmur dan kitab Ratapan.  

Dalam kitab Mazmur, kita dapat menemukan dua jenis ratapan:  

Pertama, ratapan komunal di mana ada permohonan untuk 

intervensi Allah dalam bencana nasional seperti: bahaya dari 

musuh, kegagalan panen dan bencana alam.  Pada situasi seperti 

itu, orang-orang akan berkumpul di bait Allah, mengoyakkan 

pakaian mereka, berpuasa, menangis, meratap, dan membunyikan 

terompet.
13

  Kedua, ratapan individual di mana Allah diharapkan 
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menolong di tengah bencana individu seperti sakit penyakit, musuh 

yang menyiksa dan menghina.  Baik ratapan komunal maupun 

individual secara umum memiliki lima elemen: tujuan atau apa 

yang Mowinckel sebut sebagai invokasi nama Allah (Mzm. 13:1; 

22:1; 44:1; 80:1-2), keluhan (Mzm. 13:2a; 22:2,6; 44:22; 80:12-

13), permohonan pertolongan (13:3-4; 22:2,6; 44:23; 80:1-3), 

penegasan keyakinan (Mzm. 13:5; 22:3-5; 44:1-7; 80:8-11) dan 

suatu nazar untuk memuji (Mzm.  13:6; 22:22-31; 44:8; 80:18).
14

 

 

Kitab lain yang perlu disebutkan ketika mempelajari jenis doa 

ini adalah kitab Ratapan, mengingat dalam kitab ini kita dapat 

menemukan beberapa doa ratapan. Kitab Ratapan secara 

keseluruhan terdiri dari lima ratapan dan dalam bentuk 

kesusasteraan aslinya menghadirkan suatu ratapan akrostik (sesuai 

urutan abjad).  Setiap pasal, kecuali pasal lima,
15

 berbentuk puisi 

yang disusun secara akrostik dalam urutan abjad Ibrani.  Baris-

barisnya diatur dalam dua atau tiga baris yang masing-masing 

dimulai dengan sebuah huruf abjad Ibrani.  Sebagai contoh, 

Ratapan 3 terdiri dari enampuluh enam ayat dan dibagi dalam 22 

kelompok yang tiap kelompoknya dimulai dengan satu huruf yang 

disusun berdasarkan kedua puluh dua huruf abjad Ibrani.  Dengan 

demikian ayat 1-3 terdiri dari tiga baris dan masing-masing baris 

mulai dengan abjad alef, sedangkan sisanya mengikuti. 

Memandang jenis literatur kitab Ratapan tersebut, Gottwald 

berpendapat bahwa dengan perbandingan sederhana, kita mungkin 

melihat kitab Ratapan sama dengan kitab Mazmur dalam hal jenis 

dan bentuk gaya.
16

  Karena itu meskipun  Ratapan 3 biasanya 

dipandang sebagai suatu ratapan pribadi, tetapi komposisinya 

terdiri dari jenis-jenis Mazmur yang berbeda: mazmur ratapan 
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pribadi (ay. 1-25), mazmur ratapan komunal (ay. 42-51), dan 

mazmur pujian pribadi (ay. 52-58).
17

 

 

Doa dalam Kitab Ratapan 3 dimulai dengan teriakan dari 

orang yang tertindas dan menderita (3:1-21) dan doa tersebut 

ditujukan kepada Allah (ay. 2).  Kesengsaraan yang mereka alami 

sangat hebat, sehingga dikatakan: “Ia meremukkan gigi-gigiku 

dengan memberi aku makan kerikil; Ia menekan aku ke dalam 

debu” (ay. 16).  Dalam situasi demikian, kita juga melihat adanya 

suatu ekspresi jaminan dan itu nyata dalam kemurahan Allah yang 

tak pernah gagal, sebagaimana dikatakan oleh peratap: “Tak 

berkesudahan kasih setia Tuhan” (3:22).  Hal ini diikuti oleh suatu 

pengakuan dosa dan sebuah panggilan pertobatan (3:40-54). 

Kemudian peratap memanggil semua orang untuk menguji jalan 

hidup mereka dan mengajak mereka untuk berbalik pada Allah (ay. 

40,42) serta mengatakan bahwa Allah, dalam kasih setia-Nya, 

menanti mereka (ay. 50).  Akhirnya, penghiburan tiba (3:55-66), 

dari lubang yang dalam, doa tersebut telah mencapai surga dan 

Tuhan telah menjawab doa mereka dan berkata: “Jangan takut” (ay. 

57).  Memang ada hal yang khusus dalam doa ini, mengingat 

penghiburan ini kemudian diikuti oleh apa yang sering disebut doa 

kutukan di mana si pemohon memohon Allah untuk “mengadakan 

pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan 

mereka” (ay. 64).  Permohonan ini kita lihat sebagai suatu teriakan 

yang meminta keadilan bagi umat Allah. 

 

Dari mazmur ratapan ini, kita dapat melihat bahwa doa ratapan 

memiliki beberapa unsur.  Doa tersebut berisi keluhan dan 

permohonan pertolongan kepada Allah. Doa tersebut juga disertai 

dengan ungkapan keyakinan atas kemurahan dan kesetiaan Allah 

dan adakalanya diikuti oleh tuntutan atas keadilan Allah.  Dengan 

demikian, doa ratapan adalah ungkapan hati umat Allah yang 

mengalami penderitaan dan pergumulan, sehingga doa tersebut 

bermuara langsung pada pengalaman umat Tuhan yang didasari 

oleh keyakinan akan kepedulian Allah.  
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Syafaat 

 

Doa syafaat secara sederhana dapat didefinisikan sebagai 

permohonan untuk orang lain.  Mengingat doa ini sering  dikaitkan 

dengan kebutuhan orang lain, maka ia menuntut suatu kesediaan 

untuk menemukan situasi dan kebutuhan aktual orang lain.
18

 

 

Doa syafaat selalu ditujukan pada Allah (Kej. 20:17; Bil. 11:2; 

1 Sam. 7:5; 2 Raj. 4:33; Yer. 37:3).  Alkitab telah mencatat bahwa 

subyek syafaat biasanya beberapa figur penting seperti Abraham 

(Kej. 20:17), Musa (Bil. 11:2), Samuel (1 Sam. 7:5), Elisa (2 Raj. 

4:33), Yeremia (Yer. 37:3).  Namun ada juga pensyafaat lain yang 

mencakup orang secara umum (Yer. 29:7), suatu kelompok tak 

bernama yang dituju oleh para penyanyi suatu mazmur (Mzm. 

72:15), Ayub (Ay. 42:8), Nehemia (Neh. 1:6), dan Hizkia (2 Taw. 

30:18). Obyek syafaat adalah Israel (Bil. 21:7; 1 Sam. 7:5; Yer. 

7:16), raja (Yer. 37:3; Mzm. 72:15), individu (Ayb. 42:8), dan 

suatu musuh atau bangsa kafir (Yer. 29:7).  Figur penting dalam 

Perjanjian Lama yang menjadi subyek doa syafaat atau yang 

menaikkan doa, menjadi mediator yang membawa penderitaan 

komunal atau individual kepada Allah.  Mereka menjadi mediator 

antara manusia dan Allah dan bahkan peran mereka ini boleh 

dikatakan sebagai gambaran mediator yang akan datang 

sebagaimana yang dikatakan oleh Peskett: 

 

The most characteristic picture of prayer in the Old Testament 

is that of Mediator, a bridge builder, a person standing in the 

gap; who as it were, brings God and man together, speaking 

for one to the other. In this the great men and women of prayer 

in the Old Testament foreshadow the great Intercessor and 

Mediator himself (cf. John 17).
19

 

 

Doa syafaat dapat disimpulkan sebagai doa kepedulian 

terhadap kondisi komunal yang berkaitan dengan negara atau 
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bangsa secara keseluruhan atau pun kebutuhan orang lain.  Doa ini 

juga memanggil umat Tuhan untuk memiliki kepedulian bukan 

hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk komunitas dan orang 

lain.  Kita dipanggil untuk berperan sebagai mediator atau yang 

secara umum disebut sebagai “saluran berkat” bagi orang-orang di 

sekitar kita.    

 

Beberapa jenis doa lain 

 

Selain jenis-jenis doa yang telah kita diskusikan di atas, kita 

mungkin juga menemukan ada beberapa jenis doa lain, khususnya 

dalam kitab Mazmur.  Pertama, doa pengakuan dosa.  Dalam doa 

ini, pemazmur mengakui dosa-dosa yang telah dilakukannya yang 

menyebabkan murka Allah datang atasnya.  Kita dapat menemukan 

sedikitnya ada tiga Mazmur pengakuan dosa: Mazmur 32, 38 dan 

51.
20

  Kedua, doa yang berkaitan dengan Mazmur kutukan atau 

tuntutan penghukuman Allah.  Dalam Mazmur ini kita melihat 

adanya natur pembalasan atau kutukan.  Sebagai contoh, Mazmur 

137:7-9, di mana pemazmur membuat suatu permohonan yang 

sungguh pada Allah untuk penghukuman atas Edom.  Memang 

cukup sulit untuk dapat memahami Mazmur jenis ini, khususnya 

jika kita membandingkannya dengan pengajaran Yesus tentang 

kasih dan ajakanNya untuk mendoakan musuh dan mereka yang 

menganiaya kita (Mat. 5:44; Luk. 6:27; 23:34).  Tetapi kita juga 

harus memahami Mazmur kutukan tersebut dalam terang 

pemazmur yang berpegang teguh terhadap kebenaran Allah dan 

tekadnya agar keadilan Allah dinyatakan (Mzm. 8:2; 9:17-20; 79:9-

10).
21

 

Dari banyak jenis doa, kita dapat belajar bahwa doa bukan 

hanya sekedar suatu alat untuk membawa kebutuhan kita ke 

hadapan Allah, melainkan merupakan suatu alat komunikasi yang 

dengannya kita dapat menunjukkan ucapan syukur kita kepada 

Allah, pujian kita karena apa yang telah Ia lakukan bagi kita, 

perhatian kita terhadap sesama, dan untuk menyatakan beban atau 
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kebutuhan kita kepada Allah.  Doa dapat juga dipandang sebagai 

suatu alat untuk pengajaran, yang melaluinya kita dapat belajar 

cara memuliakan Allah dan cara memperhatikan sesama, selain 

memikirkan kebutuhan kita sendiri. 

 

Dalam Perjanjian Baru, kita juga dapat menemukan beberapa 

model doa dan salah satu contohnya adalah Doa Bapa Kami.  

Dalam doa ini, Yesus mengajar kita untuk berdoa bukan hanya 

untuk kebutuhan kita, melainkan juga untuk pemerintahan Allah 

atas orang percaya dan dunia.  Dalam doa ini, kita mungkin juga 

melihat beberapa jenis doa seperti pujian, di mana kita 

menguduskan nama Allah; permohonan, di mana kita memohon 

Allah menuntun kita dan memenuhi kebutuhan kita; serta 

pengakuan, di mana kita menyadari bahwa kita adalah orang 

berdosa dan membutuhkan pengampunan-Nya. 

 

 

BEBERAPA DOA DALAM PERJANJIAN LAMA 

 

Dalam Perjanjian Lama, kita dapat menemukan banyak doa 

yang indah, yang telah diungkapkan oleh umat Allah.  Dalam 

bagian ini, kita akan mendiskusikan beberapa di antaranya. 

 

Doa Abraham 

 

Abraham dapat dikatakan sebagai “bapa orang percaya”, 

karena iman yang luar biasa yang telah ia tunjukkan dalam 

hubungannya dengan Allah (Kej. 12:1-9; 22:1-19).  Dia juga 

disebut sebagai “sahabat Allah” (2 Taw. 20:7; Yes. 41:8; Yak. 

2:23), seorang nabi (Kej. 20:7) dan Allah tidak akan melakukan 

sesuatu tanpa memberitahukan rencana-Nya pada hamba-hamba-

Nya, para nabi (Amos 3:7).
22

  Allah telah merencanakan untuk 

menghancurkan Sodom dan Gomora, karena “banyak keluh kesah 

orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat 
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dosanya” (Kej. 18:20).  Karena Abraham adalah hamba dan 

sahabat Allah yang setia, Tuhan berkata: 

 

Apakah Aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa 

yang hendak Kulakukan ini?… Sebab Aku telah memilih dia, 

supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada 

keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang 

ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan 

keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa 

yang dijanjikan-Nya kepadanya (Kej. 18:17-19) 

 

Peristiwa ini menjadi motif di balik doa Abraham yang 

didasarkan atas penghakiman Allah yang akan menghancurkan 

Sodom dan Gomora (Kej. 18:16-21). 

 

Doa Abraham adalah gambaran doa syafaat yang benar, 

sekalipun keponakan Abraham, Lot dan keluarganya, tinggal di 

Sodom; Abraham tidak berdoa hanya untuk keluarganya sendiri, 

karena ia tidak menyebutkan Lot sama sekali.
23

  Ia memohon 

kepada Allah dengan terbuka dan mengungkapkan pendapatnya 

dengan jelas.  Hal ini tentunya didasari oleh hubungan antara 

Abraham  dan Allah yang sangat dekat. Youngblood mengatakan 

bahwa doa Abraham merupakan salah satu dari doa syafaat yang 

paling berani dan terkenal dalam Alkitab.
24

  Dia membuka doanya 

yang berbentuk dialog itu dengan suatu pertanyaan: “Apakah 

Engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan 

orang fasik?” (Kej. 18:23).  Abraham lalu memohon Allah untuk 

mengampuni Sodom demi lima puluh orang benar yang ada di 

dalamnya, kemudian empat puluh lima, empat puluh, tiga puluh, 

dua puluh, dan akhirnya sepuluh (Kej. 18:23-32).  Kemudian 

Tuhan berjanji bahwa Ia akan mengampuni kota itu, apabila 

didapati ada sepuluh orang yang benar (Kej. 18:23-32).  Dari 

permohonan Abraham, kita dapat melihat bahwa Abraham tidak 

hanya memperhatikan Lot, melainkan juga orang-orang benar.  Dia 
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memohon bahwa Tuhan tidak seharusnya memperlakukan dan 

membunuh orang benar bersama orang fasik dan permohonannya 

itu didasarkan pada karakter Allah yang benar dan adil ketika ia 

berkata: “Masakan Hakim seluruh bumi tidak menghukum dengan 

adil?” (Kej. 18:25). 

 

Dalam doa Abraham, kita dapat mempelajari beberapa hal. 

Pertama, bahwa Allah, Hakim seluruh bumi, akan melakukan apa 

yang benar pada umat-Nya yang benar.  Ia akan menyelamatkan 

Sodom, meskipun hanya ada 10 orang benar di sana.  Bahkan 

sekalipun Tuhan pada akhirnya menghancurkan Sodom dan 

Gomora, Ia tetap mengingat doa Abraham dengan menyelamatkan 

Lot dan keluarganya.  Clements menunjukkan bahwa penyelesaian 

kesulitan diberikan kepada Abraham dalam dua bentuk ganda: 

 

First, in the more immediate practical setting, it is resolved 

because God is able to provide a way to escape for Lot and his 

family. Even from the gateway to destruction, there is a way 

that leads to salvation. The second, and more theoretical, 

resolution of the problem, however, is both more profound and 

more indicative of the whole way in which the Bible 

understands human existence as an experience lived in the 

very presence of God. Even ten righteous people may be 

sufficient to stay the hand of God from judgment, and so able 

to bring about renewal and a new encounter with life on a path 

of justice and righteousness. A handful of good men and 

women can become a saving remnant.
25

 

Kedua, doa ini bukan merupakan inisiatif Abraham melainkan 

Allah. Dimulai dengan rencana Allah menyatakan kepada Abraham 

rencana-Nya untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Stedman 

menyebut doa ini sebagai “the prayer of faith” di mana doa tersebut 

merupakan tindakan iman setelah mengetahui terlebih dahulu apa 

yang Allah inginkan, dan doa tersebut dibangun di atas suatu 

janji.
26

  Ketiga, doa Abraham bukan sekedar suatu daftar 
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permohonan, melainkan suatu dialog dan hal tersebut 

dimungkinkan karena hubungan Abraham dengan Allah.  

Hubungan ini biasanya disebut hubungan perjanjian di mana Allah 

memberikan janji-janji kepada Abraham.
27

  Salah satu janji itu 

adalah bahwa Abraham akan diberkati dan melaluinya segala 

bangsa di bumi akan juga diberkati (Kej. 12:2-3).  Karena 

hubungan Abraham dengan Allah dan janji-janji Allah, Abraham 

memiliki keberanian untuk menghadap Allah dan menyatakan 

perhatiannya bagi Sodom dan Gomora melalui doanya. 

 

Doa Yakub 

 

Doa Yakub dapat dikatakan sebagai suatu respons pada janji 

Allah,
28

 yang dimulai dengan mimpinya di Bethel saat ia melarikan 

diri dari saudaranya Esau.  Dalam mimpi tersebut, ia melihat suatu 

tangga dan Tuhan berdiri di atasnya dan berkata: 

 

Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak... 

Aku menyertai engkau dan Aku akan melindungi engkau, ke 

manapun engkau pergi, dan Aku akan membawa engkau 

kembali ke negeri ini, sebab Aku tidak akan meninggalkan 

engkau, melainkan tetap melakukan apa yang Kujanjikan 

kepadamu (Kej. 28:13-15) 
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 McComiskey mengatakan bahwa janji Abraham mencakup janji keturunan, 
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Sebagai respons pada janji itu, Yakub membuat suatu nazar 

yang Lockyer sebut sebagai “suatu doa nazar.”
29

  Dalam doa 

nazarnya, ia berkata: 

 

Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan 

yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan 

dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke 

rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu 

yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. 

Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan 

selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu (Kej.28:20-

22). 

 

Meskipun beberapa sarjana, seperti Westermann,
30

 telah 

memandang bahwa nazar ini merupakan suatu tambahan kemudian 

pada cerita yang ada, tetapi Wenham berpendapat bahwa latar 

belakang di mana Yakub membuat nazarnya adalah tepat.  Karena 

dalam Perjanjian Lama suatu nazar biasanya dibuat dalam situasi 

tertekan dan ketika doa orang percaya terjawab, nazar itu dipenuhi 

dalam bait Allah.  Yakub waktu itu dalam situasi tertekan, ia lari 

dari rumah dan ia baru saja menerima janji Allah yang akan 

memberikan kepadanya suatu perjalanan tanpa bahaya dan 

membawanya pulang dengan selamat.  Sebagai suatu respons yang 

normal, ia membuat suatu nazar dan membawa dirinya menyembah 

Allah.
31

  Lebih jauh ia berkata: 

 

Jacob‟s prayer is thus based on the divine promise. To suggest 

that divine promises make prayer redundant, so Jacob‟s vow 

must come from a different author from the promise, 

misunderstands the nature of petionary prayer within Scripture 

(cf. Luke 11:5-13).
32
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Hal lain yang harus didiskusikan dalam doa ini adalah bahwa 

beberapa sarjana melihat nazar tersebut sebagai suatu bahasa tawar 

menawar.
33

 Gunkel berkata, “The form is naive because one hopes 

to gain the deity‟s favor through the prospect of welcome gift.”
34

 

Tetapi, Yakub mengatakan “Jika Allah akan menyertai ...”, dalam 

kondisi ia sedang mengulang apa yang Allah telah janjikan 

sebelumnya padanya (lihat Kej.28:15).  Karena itu, doa Yakub 

bukan bahasa tawar menawar.  Di sini dapat dikatakan bahwa ia 

ingin memegang dan mengklaim janji Allah sebagai miliknya, dan 

nazarnya menekankan bagaimana ketergantungan penuh Yakub 

kepada Allahnya.
35

 

 

Doa Hana 

 

Doa Hana dimulai dengan masalah yang ia hadapi. Dia sudah 

menikah, tetapi ia tidak dapat mengandung seorang anak pun 

karena “Tuhan telah menutup kandungannya” (1 Sam.1:5b). 

Penderitaannya semakin hebat karena Penina, isteri saingannya, 

terus mengejeknya agar hatinya sedih, menangis dan tidak dapat 

makan (1 Sam. 1:6-7).  Kemudian ia datang ke bait Tuhan dan 

dalam kepahitan jiwa ia menangis dan berdoa kepada Tuhan.  Lalu 

ia membuat suatu janji dan berkata: “Tuhan semesta alam, jika 

sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini 

dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, 

tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, 

maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur 

hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya” (1 

Sam.1:10-11).  Dia terus berdoa kepada Tuhan dengan doa tanpa 

suara dan melalui Eli sang imam, Tuhan telah menjawab doanya. 

 

Segera sesudah itu, ia kembali ke bait Allah di mana ia telah 

berdoa kepada Allah untuk mempunyai seorang anak.  Tetapi kali 
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ini ia datang dengan penuh sukacita dan kebahagiaan, karena Allah 

telah menjawab doanya dan jawaban doa tersebut telah 

melepaskannya dari kesusahan yang ia hadapi selama ini, serta 

mengangkat kembali statusnya sebagai seorang istri.  Brueggemann 

berkata: 

 

The birth of a child to a barren woman is not a routine matter 

at any time, certainly not in ancient Israel. The birth is first of 

all an occasion for unmitigated celebration. The deepest 

yearning of the mother has been inexplicably fulfilled. 

Hannah‟s worth, her dignity, and her rightful place with her 

husband have been restored.
36

 

 

Restorasi ini menjadi motif doa Hana saat ia berkata: “Untuk 

mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan 

kepadaku apa yang kuminta dari pada-Nya.”  Lalu ia memberikan 

syukur kepada Allah dan mendedikasikan anaknya kepada Allah 

dan berkata: “Maka akupun menyerahkannya kepada Tuhan, 

seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan.” (1 Sam. 1:28). 

 

Doa Hana (1Sam. 2:1-10) dapat dipandang sebagai suatu 

campuran doa pujian dan ucapan syukur dan memiliki beberapa 

bentuk penting.  Pertama, sebagai doa pujian dan ucapan syukur 

dari seorang wanita mandul karena rahimnya telah dibuka dan yang 

telah mengalami anugerah Allah yang luar biasa, serta mujizat 

melalui kelahiran Samuel.  Doa Hana juga merupakan ekspresi 

kemenangannya atas masalah yang ia hadapi.  Hal ini dapat kita 

simpulkan dari penyebutan tentang musuhnya yang berbicara 

secara sombong dan menghina Hana (ay. 1b, 3), dimana hal ini 

dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang mengacu kepada Penina 

dimana tindakannya menghina Hana. Dalam ayat lima, ia berbicara 

tentang pengalamannya terhadap berkat Allah yang membalikkan 

keadaan yang memberikan padanya tujuh anak.  Meskipun Hana 

akhirnya hanya mempunyai enam anak, kita dapat memandang 
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bahwa tujuh anak merupakan harapan Hana.  Lebih jauh, dalam 

Alkitab “tujuh” adalah suatu jumlah yang mewakili kelengkapan.  

Karena itu, dalam konteks doa Hana, adalah harapannya bahwa ia 

akan menerima kebahagiaan lengkap dari Allah.  Meskipun ia 

akhirnya melahirkan hanya lima anak lagi, ia telah mengalami 

kuasa mujizat Allah dalam hidupnya.  Kedua, walaupun doa Hana 

adalah karena pengalaman pribadinya, kita dapat melihat bahwa 

acuan doanya adalah lebih luas daripada cerita kemandulannya dan 

kelahiran Samuel. Beberapa telah memperhatikan kemiripan 

bahasa dan gaya bahasa pada Mazmur 113 dengan nyanyian pujian 

lain dalam Mazmur. Mungkin saja doa pujian Hana telah berangkat 

dari nyanyian pujian yang dikenal di Israel dalam tradisi 

ibadahnya. Karena itu, kita dapat mengatakan bahwa Hana bukan 

saja memuji sebagai ibu Samuel, namun juga sebagai ibu Israel.  

Karena doa ini dimulai dengan mengangkat tanduk Hana (ay. 1a) 

dan kemudian bergerak pada tanduk seorang yang diurapi (ay. 

10b).  Lebih jauh, doa Hana telah memperluas perspektif kita 

melampaui cerita pribadi Hana.  Doanya berbicara tentang suatu 

pemutarbalikan secara menyeluruh dari yang lemah menjadi kuat, 

yang rendah ditinggikan, yang miskin dijadikan kaya, dan yang 

mandul melahirkan anak-anak (ay. 4-8a).  Akhirnya, doa Hana 

menunjukkan pemeliharaan Allah. Dialah satu-satunya yang 

menolong yang lemah dan tertindas, seperti Hana, dengan 

membuka rahimnya dan menyelesaikan masalahnya. 

KESIMPULAN 

 

Dalam mempelajari doa-doa Perjanjian Lama, kita dapat 

melihat beberapa pengajaran penting.  Doa diawali oleh suatu 

hubungan khusus antara Allah dan manusia, yang oleh beberapa 

ahli disebut sebagai hubungan perjanjian.  Atas dasar hubungan ini, 

umat Allah dapat menghadap dan membawa doa mereka kepada 

Allah. 

 

Doa dapat dipahami sebagai pernyataan singkat pada Allah 

yang menjadi bagian dalam  pengalaman kehidupan sehari-hari dan 

bermuara pada konteks kehidupan langsung mereka.  Dyrness 

mengatakan bahwa isi yang paling mendasar dari doa dalam 
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Perjanjian Lama adalah suatu ekspresi spontan dari keyakinan 

berdasarkan pengalaman pribadi.
37

  Karena itu, doa dapat dikatakan 

sebagai suatu ungkapan hati seseorang kepada Allah, sehingga 

dapat berupa pujian, ucapan syukur, atau bahkan suatu ratapan. 

 

Demikian juga Alkitab, khususnya kitab Mazmur, 

menampilkan doa yang disusun secara puitis dengan mengangkat 

pengalaman-pengalaman dari banyak orang yang berbeda dalam 

hubungan mereka kepada Allah.  Jenis-jenis doa ini digunakan 

dalam pelayanan ibadah, baik secara individual maupun komunal. 

 

Melalui doa, kita dapat menyatakan syukur kita kepada Allah 

karena pribadi-Nya dan karena apa yang telah Ia perbuat bagi kita. 

Lebih jauh, kita dapat juga melayani satu sama lain, khususnya 

melalui doa syafaat.  Melalui doa ini, sebagai satu tubuh Kristus, 

kita dapat menguatkan satu sama lain.  Karena itu, doa adalah salah 

satu aspek penting dari kehidupan Kristen. 
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KHOTBAH YANG BERKUASA  
SUATU TINJAUAN PRAKTIS 

 

 

Iskandar Santoso 
 

 

 

PENDAHULUAN 
 

alam suatu acara pengumuman di dalam suatu ibadah jemaat, 

penulis  mendengar seorang hamba Tuhan berkata kepada 

anggota jemaatnya demikian: “Kita sering mendengarkan 

khotbah, tetapi hanya mendengar, kehidupan jemaat tetap sama 

saja, sebab tidak melaksanakan.” Seperti inilah kenyataan yang 

terjadi, yang dilihat oleh hamba Tuhan tersebut.  Penulis tergelitik 

dengan pernyataan tersebut, dimana bila benar demikian, berarti 

tidak terjadi perubahan apa-apa. Padahal mereka sudah mendengar 

khotbah berulang kali, sehingga muncul pertanyaan: “Apakah  

manfaat dari khotbah itu? Memang rupanya banyak orang mulai 

mempertanyakan relevansi dari suatu khotbah. Ada yang 

menganggap khotbah adalah „gaung masa lalu yang sudah 

ditinggalkan‟,
1
 bahkan ada yang menilai khotbah sebagai 

„kebohongan yang kelihatannya baik.‟
2
  Mengomentari gejala dan 

sikap semacam ini, Stott memberikan komentar bahwa strategi 

Iblis guna mematahkan dan melemahkan pekerjaan pemberitaan 

Firman mencapai hasil yang gemilang:
3
 

 

“As a result of which he (devil) has won a strategic victory. 

Not only has he effectively silenced some preachers, but he 

has also demoralized those who continue to preach. They go to 

their pulpits „as men who have lost their battle before they 

                                                           
1
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start; the ground of conviction has slipped from under their 

feet.”  

 

Memang sangat memprihatinkan apabila bukan hanya anggota 

jemaat yang pesimis, tetapi juga hamba Tuhan, sebab sikap 

demikian akan mewarnai kehidupan jemaat. Yang jelas hal tsb 

tidak akan membantu pertumbuhan jemaat; bahkan ikut serta dalam 

menciptakan kehidupan dan aktivitas jemaat yang serba 

menjemukan, sehingga segalanya berjalan hanya sebagai rutinitas 

belaka yang tidak mengubah apapun.
4
   

 

Kalau memang demikian yang terjadi, apakah khotbah masih 

dapat diletakkan dalam posisi sentral dalam kekristenan? Tetapi 

bila khotbah tidak lagi sebagai bagian utama dari kehidupan 

bergereja, gereja akan kehilangan otentitasnya. Dalam sejarahnya, 

eksistensi dan pertumbuhan gereja tidak pernah terlepas dari 

pemberitaan Firman,
5
 sehingga pemberitaan Firman selalu menjadi 

prioritas dari pelayanan, seperti yang dilakukan oleh para rasul.
6
 

Untuk mengatasi agar bentuk pelayanan lain diluar pemberitaan 

Firman tidak terhambat, maka dipilih dan diteguhkan beberapa 

orang diaken.
7
 Paulus mengungkapkan alasan pentingnya 

pemberitaan Firman: 

 

“Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadaNya, jika 

mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat 

percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia. 

Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada 
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yang memberitakanNya? Dan bagaimana mereka dapat 

memberitakanNya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada 

tertulis: “Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa 

kabar baik!” (1 Kor.10:14-15) 

 

Jadi bila pelayanan Firman dihentikan, karya Allah seperti 

penyelamatan dalam Yesus Kristus, kebaikan Allah, keadilan 

Allah, dan seterusnya, tidak akan dikenal. Maka pemberitaan 

Firman harus terus berlangsung di dunia ini, bahkan pemberitaan 

Firman harus terus diberitakan di dalam segala situasi, baik atau 

tidak baik (2 Tim. 4:1-2). Hal ini berarti pemberitaan Firman itu 

harus berlangsung secara kontinyu, dan tidak boleh dihentikan 

dengan alasan apapun juga.  Para tokoh gereja, baik yang hidup 

sebelum jaman Reformasi atau sesudahnya, begitu memandang 

tinggi dan mengutamakan Firman Tuhan. John Wycliffe 

mengatakan bahwa tugas utama pendeta adalah berkhotbah.
8
  Bagi 

Calvin, disamping sakramen, Firman Allah yang dikhotbahkan 

dengan murni dan didengar, menjadikan Gereja milik Allah itu 

eksis.
9
 Juga Luther mempunyai pandangan yang sama, bahkan dia 

yakin apa yang dilakukannya, yaitu membuka jaman Reformasi 

yang begitu penting bagi dunia kekristenan, itu adalah karya 

Firman.
10

 

 

Jadi tidak diragukan lagi bahwa kekristenan dan gereja tidak 

akan ada tanpa kehadiran Firman. Tugas utama dari para hamba 

Tuhan adalah menghadirkan Firman, sehingga berkhotbah selalu 

merupakan bagian penting dari tugas panggilan dari hamba Tuhan. 

Persoalannya adalah: “Khotbah macam apa yang dia hadirkan? 

Khotbah yang lemah dan disampaikan dengan penuh keraguan, 

atau khotbah yang disampaikan dengan penuh keyakinan, percaya 

dan mengandalkan Roh Kudus, sehingga menjadi khotbah yang 

tidak lemah, tetapi berkuasa. 
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BENTUK KOMUNIKASI DALAM  

PENYAMPAIAN KHOTBAH 

 

Satu Model Komunikasi
11

 

 

Banyak model komunikasi yang bisa dijadikan bahan studi, 

tetapi penulis menilai model yang dikembangkan oleh Shannon, 

dan kemudian diadopsi oleh Welsh dalam menjelaskan proses 

komunikasi khotbah, adalah cara penjelasan yang sederhana dan 

mudah dipahami.   

 

Pertama-tama, kita perlu untuk melihat secara sepintas model 

komunikasi Shannon yang akan menjadi dasar dalam menjelaskan 

proses komunikasi khotbah. 

 

Model Komunikasi Shannon 

 

 

Ini adalah suatu model dasar dari komunikasi manusia. 

Sumber informasi menciptakan sebuah berita dan menyerahkan 

pada proses transmisi, yang kemudian mengirimkannya berupa 

sinyal-sinyal melalui saluran/channel. Sinyal tersebut diterima oleh 

penerima setelah terjadi penyesuaian tertentu antara pengirim dan 

penerima berita dalam saluran yang menghasilkan sinyal-sinyal  

dari berita aslinya yang diterima penerima /decoding, yang 

kemudian diteruskan dan sampai kepada tujuan. Gangguan juga 

perlu diperhitungkan guna mendapatkan hasil komunikasi yang 

maksimal, maka rasio sinyal dengan gangguan menjadi sangat 

penting, karena bila terjadi terlalu banyak gangguan akan 
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 Model komunikasi ini dikembangkan oleh Dr. Clement Welsh, yang terdapat 

dalam bukunya Preaching in a New Key, hal. 25-27.  

Sumber

Informasi
Transmiter Saluran Penerima Tujuan

Sumber

Gangguan

Berita Sinyal Sinyal Berita
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mengurangi kualitas penerimaan berita. Model ini cocok untuk 

diaplikasikan dalam komunikasi elektronik, seperti radio dan 

televisi, tetapi Welsh memanfaatkannya untuk menjelaskan 

komunikasi khotbah.       

 

Skema yang sederhana dari satu komunikasi dalam khotbah: 

 

Komunikasi yang terjadi adalah: Pengkhotbah menyampaikan 

khotbah, kemudian berita khotbah diterima oleh Sidang Jemaat.   

Dari skema tersebut, Welsh mencoba memperkenalkan satu model 

yang diadopsi dari model komunikasi yang dikembangkan oleh 

Shannon, menjadi model komunikasi khotbah: 

 

Dari skema tersebut, Welsh memperkenalkan satu model 

yang diadopsi dari model komunikasi yang dikembangkan oleh 

Shannon untuk menjadi model komunikasi khotbah. Di bagian 

pengkhotbah maupun sidang jemaat masing-masing dibagi dalam 

dua fungsi: 

1. Pengkhotbah: 

Sumber - yaitu berita yang ada dalam diri pengkhotbah. Ini 

meliputi hal-hal yang berkaitan khusus dengan jemaat, seperti 

sebagai pribadi yang memiliki otoritas dan hak untuk berkhotbah, 

juga berhubungan dengan kemampuan profesinya, seperti 

intelektual dan rohaninya, yaitu yang memberinya kecakapan 

khusus, sehingga khotbahnya sering disebut sebagai memberitakan 

Pengkhotbah Sidang JemaatKhotbah

Sumber Transmiter Penerima Tujuan

Gangguan

Pengkhotbah Khotbah Sidang jemaat
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Firman Tuhan.
12

 Kecuali ini ada lagi unsur lain dari dirinya sendiri 

sebagai pribadi yaitu berbagai macam karakter, sikap, kebiasaan, 

kekuatan dan kelemahannya. Dia yang semacam inilah yang 

menjadi sumber berita.   

 

Transmiter – Berita disampaikan ke dalam bentuk-bentuk yang 

dapat dikomunikasikan. Di sini pengkhotbah menggunakan 

kemampuannya berkomunikasi, baik yang berupa bakat, maupun 

yang diperoleh dengan cara belajar. Dia mempunyai berbagai 

macam keahlian, seperti menghubungkan berita Alkitab yang 

secara usia adalah warisan kuno, tetapi dijadikan relevan dengan 

dunia masa kini. Dia juga mampu membaca kebutuhan dan 

problem umat, serta upaya membuat solusi yang kemudian 

dikomunikasikan sesuai dengan kemampuan umat.   

 

2. Sidang Jemaat: 

Penerima – penerima berita.  

Tujuan – tahap di mana penyerapan berita terjadi.  

 

Dalam mempertemukan antara coder (pengkhotbah) dengan 

decoder (sidang jemaat), ada satu bagian yang disebut „khotbah.‟ 

Khotbah tsb berfungsi sebagai saluran atau channel dalam model 

komunikasi Shannon, di sini antara pengkhotbah dan sidang jemaat 

terjadi kontak dan penyesuaian satu dengan yang lain. Dengan 

demikian berita bisa diteruskan dan ditangkap oleh penerima yang 

antara lain berbentuk suara (volume, artikulasi) dan yang bukan 

dalam bentuk suara, seperti sikap, gerak tubuh, kontak mata, dan 

sebagainya. 
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 Istilah memberitakan Firman Tuhan untuk menyebut khotbah ,sering 

menimbulkan perdebatan. Sebagai contoh, Karl Barth setuju dengan istilah ini, 

tetapi Clement Welsh tidak setuju. Hal demikian dapat dimengerti sebab 

kecuali khotbah itu tidak sama dengan Alkitab yang berupa buku inspirasi, 

juga karena manusia mempunyai kelemahan dan bisa melakukan kesalahan 

yang disengaja maupun tidak. Penulis tidak membahas kontroversi ini, tetapi 

yang pasti pengkhotbah memang seharusnya dalam posisi hamba Tuhan dan 

ambasador Tuhan, sehingga mereka mengemban untuk memberitakan apa 

yang Tuhan kehendaki bagi umat Tuhan maupun bagi dunia ini.      
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Dari pihak jemaat kecuali berita dari sumber, gangguan-

gangguan juga diterima seperti suara lain, baik yang terjadi di luar 

gedung atau di dalam gedung, atau dari penglihatan seperti orang 

yang berjalan, atau dari alat penciuman seperti bau busuk, dan 

banyak unsur gangguan yang lain lagi. Oleh karena itu, berita 

khotbah akan bersaing dengan segala macam gangguan yang 

muncul. Apabila tingkat rasio gangguan tinggi, hal ini bisa 

mengacaukan penyampaian berita sehingga berita akan menjadi 

kurang jelas. Atau karena daya tangkap yang tidak baik, hal-hal 

semacam ini akan menyebabkan tingkat penerimaan berita sangat 

rendah, bahkan kemungkinan bisa terjadi distorsi berita pada saat 

sampai kepada penerima. 

 

Memang banyak faktor yang dapat menyebabkan harapan 

yang ingin dicapai dalam penyampaian khotbah tidak terrealisir, 

sehingga faktor gangguan yang mungkin terjadi harus mendapat 

perhatian yang cukup. Namun disamping efek negatif dari 

gangguan, gangguan juga dapat menjadi faktor positif, yaitu pada 

saat gangguan berperan sebagai pemberi umpan balik kepada 

pengkhotbah, sehingga pengkhotbah mengetahui apa yang 

sebaiknya diputuskan dan dilakukan saat dia menyampaikan 

Firman. Sebagai contoh, bila pada saat khotbah disampaikan, ada 

anggota jemaat yang tertidur, apalagi bila sampai mendengkur; hal 

ini bisa menjadi sinyal berita bagi pengkhotbah bahwa ada yang 

tidak beres sedang terjadi pada saat khotbah disampaikan. 

Pengkhotbah mendapat kesempatan untuk melakukan sesuatu, 

khususnya yang berhubungan dengan perannya pada saat itu 

sebagai pengkhotbah.  Dengan harapan bahwa hal itu mampu untuk 

memberi efek yang lebih baik dalam upayanya 

mengkomunikasikan khotbah. Atau bila perlu bisa membuat 

keputusan untuk memperpendek penyampaian khotbah, karena 

ternyata kemampuan anggota jemaat untuk mendengar khotbah 

dengan konsentrasi yang baik, tidak sepanjang yang dia perkirakan 

sebelumnya. 
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PENERIMA DAN TUJUAN: PERUBAHAN
13

 

 

Dalam diagram, bagian sidang jemaat dibagi dalam dua 

fungsi: Penerima dan Tujuan. Bagian inilah yang menjadi sasaran 

utama dalam seluruh rangkaian proses kegiatan khotbah dan dapat 

menjadi tolok ukur dari efektifitasnya. Bila tingkat penyerapan 

tinggi, maka akan mampu membawa pada pertumbuhan hidup, 

seperti pertumbuhan kerohanian, perbaikan sikap/perilaku dan 

seterusnya, yaitu terjadi perubahan. Memang sasaran khotbah 

adalah agar terjadi perubahan, kehadiran Firman selalu bertujuan  

pada terjadinya perubahan. Perubahan itu dapat ke arah yang 

negatif atau positif, tetapi perubahan yang diciptakan oleh Firman 

Tuhan selalu bersifat positif. 

  

Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat 

untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk 

memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam 

kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan 

Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.  1 Timotius 

3:16,17. 

 

Dalam ayat-ayat tersebut di atas tampak jelas bahwa 

perubahan yang dilakukan oleh Firman adalah dalam sifat positif, 

ke arah kebenaran dan kebaikan. Dalam pemahaman penulis, suatu 

khotbah itu menjadi khotbah yang berkuasa apabila berita yang 

disampaikan mampu menciptakan perubahan yang bersifat positif 

di dalam kehidupan anggota jemaat.     

 

Perlu perenungan:  Seberapa jauh kemampuan jemaat untuk 

menerima berita, dimana mereka hanya punya waktu sekitar 30 

menit guna memproses dan mencernanya? Bagaimana caranya 

menolong jemaat saat pengkhotbah menghadirkan berita-berita 
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 Tulisan ini tidak membahas bagian ini secara panjang lebar kecuali karena 

akan sangat melebar, juga tujuan tulisan ini adalah membicarakan khotbah dari 

segi pengkhotbah dan berita khotbah. Maka tujuannya adalah untuk 

menunjukkan hasil akhir yang seharusnya dicapai dalam penyampaian 

khotbah, yaitu terjadi penyerapan berita sedemikian rupa, sehingga  terjadi 

perubahan seperti yang diharapkan dalam upaya penyampaian khotbah. 
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religius, secara khusus yang kental dengan pemikiran-pemikiran 

jaman kuno untuk menjadi relevan dengan konteks masa kini?
14

 

 

 

BERITA KHOTBAH DAN PENGKHOTBAH 

 

Berita Khotbah 

 

Di sini penekanannya bukan kepada metodologi, tetapi kepada 

isi; ada beberapa pemikiran yang perlu dijadikan pertimbangan:  

 

Sola Scriptura 

 

Paulus menegaskan kepada Timotius untuk “memberitakan 

Firman”,
15

 yang diberitakan dalam khotbah adalah Firman Tuhan. 

Hal ini bukan hanya untuk sekali-kali saja dilakukan, tetapi 

khotbah itu harus selalu pemberitaan Firman, maka Paulus 

memberi penekanan ini kepada Timotius, sehingga dikatakan tidak 

dalam bentuk permintaan, melainkan dalam bentuk perintah. 

”Beritakanlah Firman …baik atau tidak baik waktunya”.  Prinsip 

formal Reformasi adalah sola scriptura, reformator menampakkan 

otoritas eksklusif dari Alkitab atas semua opini dan tradisi gereja 

serta komit pada sola scriptura. Hal ini juga mempunyai pengertian 

bahwa belajar dan dengar Firman Tuhan itu lebih utama daripada 

belajar kata-kata dan ajaran reformator. Inilah juga keinginan 

mereka, sehingga bila kita mempelajari literatur mereka, itu 

hanyalah karena Allah memberikan mereka pada gereja sebagai 

pengajar. 

 

Implikasinya: Firman Tuhan harus diletakkan di tempat yang 

tertinggi dan tidak boleh digantikan oleh yang lain-lain, termasuk 
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 Istilah kuasa tidak dibahas, penulis menggunakan istilah ini untuk mengatakan 

suatu kekuatan, atau pengaruh yang mampu mendorong pada perubahan. 

Perubahan yang dimaksudkan bukan harus radikal, tetapi juga perubahan yang 

berlangsung secara gradual, namun pasti.  
15

 Beritakanlah Firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah 

apa yang salah, tegorlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan 

pengajaran. 1 Timotius 4:2.  
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ajaran-ajaran para reformator. Sehingga kesalahan dari masa lalu, 

yaitu tradisi dan kata-kata orang tertentu yang diletakkan di posisi 

yang seharusnya hanya boleh ditempati Firman, jangan sampai 

terulang. 

 

Opini pribadi atau umum juga tidak boleh menjadi bagian dari 

khotbah, apalagi bila ada sikap prejudis di sana. Andaikan memang 

merasa perlu menghadirkan opini tertentu, hal tsb harus dicek 

terlebih dahulu dengan prinsip-prinsip Alkitab sebelum 

menyatakannya dari mimbar. Langkah ini akan menjaga 

pengkhotbah tetap dalam posisi melayani dan sebagai ambasador 

Allah.
16

   

 

Kebenaran 

 

Berkhotbah adalah memberitakan kebenaran, maka selalu 

perlu untuk bertanya kepada diri sendiri, hal-hal seperti: Apakah 

saya menyampaikan khotbah dengan hati yang tulus? Adakah hal-

hal yang teselubung di sana, seperti ingin memamerkan 

pengetahuannya, mengungkapkan kekecewaan atau kemarahan 

yang dikemas dalam khotbah? Bagaimana dengan ilustrasi yang 

disisipkan dalam khotbah, apakah itu pengalaman orang lain yang 

diakui seolah-olah sebagai pengalamannya sendiri, cerita yang 

disampaikan berupa fakta atau karangannya sendiri? Semua ini 

harus jelas asal usulnya dan tidak boleh dimanipulasi. Perihal 

khotbah itu sendiri, apakah berupa plagiarisme atau memang 
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 James Earl Massey, The Sermon in Perspective: A Study of Communication 

and Charisma, Grand Rapids: Baker Book House, 1976, p. 110.  Senada 

dengan itu Sydney Greidanus menegaskan, “ Accordingly, if preachers wish 

to preach with divine authority, they must proclaim the message of the 

inspired Scriptures, for Scriptures alone are the Word of God written: the 

Scriptures alone have divine authority. If preachers wish to preach with divine 

authority, they must submit themselves, their thoughts and opinions, to the 

Scriptures and echo the Word of God.” Sydney Greidanus, The Modern 

Preacher and The Ancient Text: Interpreting and Preaching Biblical 

Literature, Grand Rapids: W.M.B. Eerdmans, 1988, p. 13. 
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orisinil hasil perenungannya sendiri, sebab bila melakukan plagiat, 

maka dia sebenarnya telah berkata tidak benar.
17

  

 

Khotbah itu tidak mengandung unsur-unsur yang bersifat 

manipulatif, sebab akan bertentangan dengan hakekat khotbah itu 

sendiri, yaitu pemberitaan kebenaran. Kalau ternyata yang 

diberitakan itu tidak benar atau kebohongan, maka tidak dapat 

dikategorikan sebagai pemberitaan Firman. Bila bukan Firman, 

apakah layak untuk menaruh harapan kepada umat untuk menerima 

dan melaksanakan berita khotbah tersebut, dan yang lebih utama 

lagi yaitu apakah mungkin Tuhan memberkati suatu kebohongan 

atau ketidak jujuran?   

 

Berjumpa Kebutuhan 

 

Berita yang disampaikan adalah berita injil, yang berarti berita 

kesukaan, maka berita yang disampaikan harus membawa 

kesukaan yaitu kesukaan yang utuh, bukan memanjakan yang 

justru akan mencelakakan. Maka khotbah tidak boleh disusun 

hanya dari atas meja saja, tetapi harus melalui pengamatan dan 

pendekatan, sehingga sungguh-sungguh menyentuh kebutuhan 

nyata jemaat. Inilah khotbah yang relevan. Semua pengkhotbah 

besar dari segala jaman selalu berbicara pada kebutuhan manusia , 

termasuk problema dari para pendengarnya.
18

 

Herbert H. Farmer mengatakan bahwa ia selalu memeriksa diri 

sendiri pada saat mempersiapkan khotbah, supaya beritanya bisa 

hadir secara nyata di tengah-tengah pendengarnya:
19

 

 

I have sometimes found it a help to write with a definitite 

person in a definite situation before my mind‟s eye, putting to 
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 Walter E. Wiest and Elwyn A. Smith, Ethics in Ministry,  Minneapolis: 

Fortress Press, 1990, pp. 37-41. 
18

 Amos berbicara sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat kuno Israel, 

Petrus berbicara pada masyarakat di jaman Pentakosta sesuai dengan 

kebutuhan mereka, Luther berbicara pada masyarakat di jaman reformasi yang 

menjadi kebutuhan mereka. 
19

 Herbert H. Farmer, The Servant of The Word,  Philadephia: Fortress Press, 

1964, p. 81. 
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myself such question as these, how would this sound to him? 

Would he understand it? Would it seem any other than an airy 

and irrelevant abstraction? 

 

Ada beberapa macam kebutuhan yang diungkapkan oleh 

Abraham Maslow, yang dikenal dengan sebutan “Herarki 

kebutuhan dari Maslow,”  yaitu ada 5 macam kebutuhan:  

kebutuhan fisik, keamanan, sosial, harga diri dan aktualisasi diri. 

Disini ada kebutuhan yang bersifat materi ada yang nonmateri.  

Kemudian Robert D. Dale mengadopsi penemuan Maslow ini 

dalam konteks pelayanan gerejawi, yaitu
20

: 

 

Kebutuhan dasar: Fisik dan jaminan keamanan. Kebutuhan 

pertumbuhan: kasih, harga diri dan aktualisasi diri, dimana 

aktualisasi diri itu meliputi antara lain: kebenaran, kebaikan, 

keadilan, keteraturan dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan 

tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam khotbah, di mana 

kebutuhan pertumbuhan harus menjadi sasaran penting, dengan 

sasaran utamanya, adalah pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Di 

bagian inilah kedewasaan kekristenan akan tampak dengan sangat 

jelas, dan kehadiran mereka akan memberi makna yang sangat 

penting dalam kehidupan berjemaat.   

Kecuali itu, juga perlu untuk memberi perhatian pada 

kebutuhan lain, yaitu memperhatikan problem yang sedang 

dihadapi jemaat. Oleh karena itu, penyampaian khotbah jangan 

kontroversial, yaitu cenderung hanya mengikuti keyakinan sendiri, 

tanpa memperhatikan problem yang sedang melanda jemaat atau 

setidak-tidaknya problem yang sedang berada dalam pikiran 

anggota jemaat. Sebagai contoh, penyampaian khotbah dengan 

topik “seluruh muka bumi dipenuhi kemuliaanNya” (Yesaya 6:3); 

padahal faktanya, sedang terjadi banjir yang menewaskan banyak 

orang, atau bencana paceklik sedang melanda satu daerah sehingga 
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 Robert D. Dale, Pastoral Leadership, Abingdon Press, Nashville, 1986, pp. 

151-153.  Aktualisasi diri yang didaftar Dale: Truth, Goodness, Beauty, 

Aliveness, Individuality, Perfection, Necessity, Completion, Justice, Order, 

Simplicity, Richness, Playfulness, Effortlessness, Self sufficiency, 

Meaningfulness. 
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penduduknya kelaparan. Berkhotbah tentang „pemeliharaan Allah 

yang ajaib‟, padahal ada diantara mereka yang sedang menjalani 

kehidupan yang buruk, seperti sakit kanker yang parah. Atau yang 

sering terjadi pada khotbah pemberkatan nikah, berita yang 

disampaikan kurang memperhatikan perasaan mereka yang hidup 

sendiri, yang entah karena tidak mau menikah atau karena kesulitan 

mendapatkan teman hidup yang dinilai cocok. 

 

Kepekaan dan pengenalan akan kebutuhan jemaat, serta 

problem dalam jemaat tidak boleh diabaikan. Untuk menjadikan 

sebuah khotbah relevan dan mempunyai kekuatan, maka 

pengkhotbah harus sungguh-sungguh mengenal lingkungannya. 

Dia bisa mengenal melalui sharing tentang pengharapan dan 

ketakutan, kesuksesan dan kegagalan, kesukaan dan kesedihan, 

kepahitan serta aspirasi dari umat yang dilayaninya.    

 

 

PENGKHOTBAH 

 

Menjadi seperti khotbahnya 

 

Khotbah yang sejati adalah sebuah tindakan yang konkrit, ini 

yang ditegaskan oleh Dr. Forsyth.
21

 

 

It is an act and a power: it is God‟s act of redemption…A true 

sermon is a real deed…The preacher‟s word. When he 

preaches the gospel and not only delivers a sermon, is an 

effective deed, charged with blessing or with judgment.  

 

Lloyd Jones mengingatkan,
22

   

“Our lives should always be the first thing to speak: and if our 

lips speak more than our lives it will avail very little. So often 

                                                           
21

 P.T. Forsyth, Positive Preaching and The Modern Mind, Independent Press, 

1907, pp. 3,15,56. 
22

 Martyn Lloyd-Jones, Studies in The Sermon on The Mount, Volume 1, Grands 

Rapids: Wm.B. Eerdmans, 1959, p.165. 
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the tragedy has been that people proclaim the gospel in words, 

but their whole life and demeanour has been a denial of it.”  

 

Allah sendiri adalah Allah yang bertindak, maka inilah salah 

satu faktor yang menjadikan Firman Allah begitu berkuasa. Pada 

saat Allah berfirman, Dia bertindak. FirmanNya tidak lebih 

daripada menjelaskan tindakanNya. Hal semacam ini sangat 

dibutuhkan, terlebih pada masa kini, di mana berjuta-juta kata dan 

kalimat dikatakan serta ditulis setiap hari, tetapi efeknya begitu 

kecil, karena banyak yang dikatakan, namun sedikit yang dilakukan 

atau malahan kemungkinan tidak melakukan apa-apa. Stott 

mensinyalir bahwa gereja rupanya juga termasuk dalam kategori 

tersebut, banyak bicara, tetapi sedikit berbuat.
23

 Dunia 

membutuhkan keteladanan, anggota jemaat juga membutuhkan 

keteladanan, di mana keteladanan bukan saja menimbulkan sikap 

respek dari orang lain, tetapi juga memunculkan harapan dan 

semangat yang kuat untuk terus melangkah dan maju kedepan 

dengan mantap dan yakin.  

 

Penuh Pengharapan 

 

Salah satu kelemahan yang menjadi penghambat dari khotbah 

yang berkuasa adalah masalah keyakinan. Watson mensinyalir 

akan gejala semacam ini sebagai gejala yang umum. “ Yet recently 

many have lost confidence or interest in the regular preaching 

ministry of the church”.
24

 Bayangkan andaikata Petrus berkhotbah 

di hari Pentakosta dengan sikap ragu-ragu dan tidak percaya, maka 

berita spektakuler seperti 3.000 orang bertobat tidak akan pernah 

terdengar.
25

 Berkhotbah tanpa keyakinan itu bagaikan 

melemparkan berita kepada angin, tanpa menyadari kepada siapa 

dia berbicara, dan juga tidak menyadari siapa dirinya, serta dalam 

posisi apa dia pada saat itu.  Perlu diketahui bahwa Firman Tuhan 
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 Stott., p. 103. 
24

 Watson., p. 201. 
25

 Kisah 2: 14-40. 
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itu penuh kuasa bukan karena kata-kata pengkhotbah, tetapi karena 

Firman itu sendiri penuh kuasa.
26

 

 

Maka apa yang diperintahkan oleh Paulus kepada Timotius 

sangat layak untuk diperhatikan oleh setiap pengkhotbah 

“beritakanlah Firman…,“ sebab yang berkuasa bukan kata-kata 

pengkhotbah, melainkan kata-kata Allah yang sedang berbicara 

kepada umatNya.  Berkhotbah dengan tidak punya keyakinan akan 

melemahkan semangat, bukan saja para pendengarnya, melainkan 

juga si pengkhotbah itu sendiri. Sebaliknya berkhotbah dengan 

sikap penuh pengharapan akan memberikan efek yang kuat dan 

positif bagi pendengar maupun pengkhotbahnya sendiri, bahkan dia 

sendiri sungguh-sungguh menikmati khotbahnya. Berkhotbah harus 

merupakan pekerjaan yang menyenangkan, bukan menjemukan 

atau menimbulkan perasaan tidak nyaman. Spurgeon seorang 

pengkhotbah yang besar sepanjang jaman, ternyata dia adalah 

seorang yang sangat bergembira bila mendapat kesempatan 

berkhotbah, bahkan sejak masih muda dia sudah sangat senang 

berkhotbah, Timothy Tow memberi catatan tentang orang ini:
27

 

 

When he was still a boy after he found salvation, he 

immediately felt the call to preach. His joy was deep and 

abiding, as he walked out to these preaching points. He usually 

sang. 

 

Kemampuan 

 

                                                           
26

 Alkitab menunjukkan tentang kuasa dari Firman Tuhan yang besar, “Dan 

Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari 

FirmanNya itu yang dibiarkanNya gugur ”, (1 Samuel 3:19); “Demikianlah 

FirmanKu yang keluar dari mulutKu: Ia tidak akan kembali kepadaKu dengan 

sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil 

dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.” (Yesaya 55:11) ; “Sebab Firman 

Allah hidup dan kuat dan lebih daripada pedang bermata dua manapun; ia 

menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan 

sumsum; ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.” (Ibrani 

4:12). 
27

 Timothy Tow, My Homiletic Swimming Pool,  Singapore: Far Eastern Bible 

College Press, 1998, p. 46. 
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Dalam berkhotbah, kemampuan tidak menjadi pemeran yang 

utama, tetapi tetap menjadi faktor yang penting. Kelemahan dari 

sebagian gereja masa kini adalah kurangnya pengkhotbah yang 

punya kemampuan memadai. Pengkhotbah yang ingin khotbahnya 

mampu untuk membangun dan memberi dorongan pada sidang 

jemaat, tidak dapat mengabaikan usaha dalam merawat 

kemampuan intelektualnya dan keahlian dalam bekerja di 

profesinya tersebut.  D.Martin Lloyd Jones berkata:
28

   

 

As preaching means delivering the message of God in the way 

which we have described….it obviously demands a certain 

degree of intelect and ability. So if a man lacks a basic 

minimum in that respect he is clearly not called tobe a 

preacher. 

 

Kehidupan Kerohanian 

 

Pengkhotbah yang baik adalah seorang yang disiplin dalam 

kehidupan kerohaniannya, seperti berdoa, studi Alkitab, meditasi, 

membaca renungan harian yang up to date dan sebagainya. John 

Killinger mengatakan:
29

 

       Ministers who do not pray and pore over the Scriptures as a 

regular practice become easily discouraged by the obstacle 

normally encountered in ministry….will naturally have 

difficulty preaching fifty or hundred sermons a years, year in 

year out for a life time. 

 

Oleh sebab itu, kehidupan kerohanian sangat penting bagi 

seorang pengkhotbah. Pelayan semacam ini mampu mengubah, 

bahkan fantasi dan impian menjadi bahan refleksi dan divosi. Dia 

akan menjadi seperti aliran air kehidupan yang terus mengalir dari 

mimbar dan tidak akan pernah kehabisan ide yang segar untuk 

disampaikan dalam khotbah.   

                                                           
28

 D. Martin Lloyd Jones, Preaching and Preachers, Zondervan Publishing 

House, Grand Rapids, Michigan, 1971, p. 111. 
29

 John Killenger, Fundamentals of Preaching,  Philadelphia: Fortress Press, 

1985, p. 191. 
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Beri Kebebasan kepada Roh Kudus 
 

Di dalam Kisah 1:8 para rasul dibekali oleh Roh Kudus, kuasa 

dalam melaksanakan tugas pelayanan, termasuk pemberitaan 

Firman, memang Firman Tuhan tidak dapat dipisahkan dari 

pekerjaan Roh Kudus. Oleh karena itu, pemberitaan Firman harus 

disertai dengan bantuan dari Roh Kudus.  Dia mengajar apa yang 

Yesus katakan (Yoh.14:24), menghibur, menginsafkan tentang 

dosa, dan kebenaran (Yoh. 16:7,8), menolong yang dalam 

kelemahan (Rom. 8:26), menguatkan (Ef. 3:14-16), memberi 

dorongan pemberitaan Firman dan berdoa (Kis. 6:10; 1 Kor. 2:13; 

2 Kor. 4:13), dan sebagainya. 

 

Keberadaan dan kehidupan gereja sangat bergantung pada Roh 

Kudus, sehingga khotbah tidak layak dilakukan tanpa 

intervensiNya.  Marcel memberi peringatan: 
30

     

 

Preaching, which is, properly speaking, the word preached, 

depends entirely on the Spirit …. if the Spirit is absent, there 

is, in a manner of speaking, a sermon, but no preaching. The 

word of God will not be heard, but a word of man, dead, and 

therefore irrelevance.  

 

Hal ini dapat dibandingkan dengan: apa maknanya bila ada 

hari tetapi tanpa ada terang, atau ada dunia tetapi tanpa kehidupan; 

demikian juga bila satu khotbah tanpa intervensi Roh Kudus, 

khotbah tsb tidak ada artinya. Oleh karena itu, baik pengkhotbah 

maupun umat perlu selalu berdoa untuk memohon pertolonganNya, 

sehingga khotbah yang disampaikan adalah Firman Tuhan yang 

akan bekerja dengan penuh kuasa dan mampu untuk memberikan 

perubahan pada jemaat dan kehidupan jemaat untuk terus terjadi 

perbaikan dan pertumbuhan yang dibutuhkan. Tetapi perlu diingat 

bahwa Roh Kudus adalah hidup dan bebas, maka perlu untuk selalu 

memohon kehadiranNya dan mengijinkan Dia bertindak, serta 

                                                           
30

 Pierre Ch. Marcel, The Relevance of Preaching, Baker Book House, Grand 

Rapids, Michigan, 1963, pp. 91, 94. 
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bekerja dengan penuh kebebasan.  Hal ini berarti bahwa mereka 

terbuka untuk inspirasi dan dibawah pengaruh, serta kendali dari 

Roh Kudus. Jadi biarpun persiapan khotbah dilakukan diatas meja 

kerjanya, tetapi tetap terbuka peluang untuk Roh Kudus 

mengarahkan saat khotbah diberitakan. Dengan demikian ada 

kesempatan seluas-luasnya untuk Allah menyampaikan berita 

sesuai dengan apa yang Allah lihat sebagai kebutuhan saat itu 

untuk sidang jemaat atau orang-orang tertentu yang hadir di sana.  

 

 

PENUTUP DAN KESIMPULAN 

 

Khotbah itu berkuasa, apabila hanya Firman Tuhan yang 

disampaikan, diperlakukan secara layak dan dikomunikasikan 

dengan baik. Dia akan memberikan wujud kehidupan yang 

berbeda, bukan saja janji kehidupan kekal dalam Yesus Kristus, 

tetapi juga kehidupan di sini, di dunia ini, yaitu  kehidupan yang 

berpengharapan, penuh kekuatan, hidup yang bersemangat dan 

berani menghadapi kenyataan  serta masa depan  bersama Tuhan. 

Sebaliknya apabila pemberitaan Firman dihentikan, maka kesia-

siaan ucapan-ucapan dalam dunia makin menjadi-jadi, juga 

harapan-harapan untuk keluar dari ketidak pastian, kepedihan, rasa 

frustrasi, ketidak adilan, ketidak berdayaan, kehampaan hidup akan 

makin sirna. 

 

The ministry of preaching, then is one of the most demanding 

of all ministries within the church, and one that today needs to 

be re-discovered, in all its variety, relevance and power.  

 

Selanjutnya dia mengutip apa yang dikatakan Dr. Forsyth,
 31

 

 

With preaching Christianity stands or falls, because it is the 

declaration of a gospel. Without the faithful proclaiming of 

Christ in the power of the Spirit, the church could never have 

survived.  

 

                                                           
31

 Pierre Ch. Marcel, pp. 91,94. 
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Oleh karena itu, pelayanan khotbah adalah satu dari sekian 

macam bentuk pelayanan yang paling dibutuhkan, tetapi perlu 

dirancang ulang untuk mampu menjadi berita Firman yang lebih 

relevan dan punya kuasa, tepat seperti yang dikatakan Watson.
 32

 

 

Akhirnya, pengkhotbah harus selalu mengingat bahwa mereka 

terpanggil untuk berbicara tidak hanya dengan bibir, tetapi juga 

bahkan yang utama yaitu dengan hidupnya. Mampukah mereka 

mengatakan seperti Paulus: “Ikutlah teladanku, seperti aku 

mengikut Kristus (1 Korintus 13:1). Dan yang terakhir, perlu 

disadari bahwa pengkhotbah adalah orang yang dipanggil Allah. 

Dia menjadikannya utusanNya yang khusus yang melawat umat, 

serta diberi kepercayaan istimewa untuk menunjukkan kepada 

mereka bahwa Allah sedang hadir dan berbicara secara pribadi 

kepada setiap umatNya, serta menjelaskan mengapa Dia 

menjumpai mereka dan apa yang Dia ingin katakan kepada mereka. 

Memang Allah tidak memanggil semua pengkhotbah untuk 

menjadi pengkhotbah besar, tetapi semua pengkhotbah dipanggil 

untuk mengkomunikasikan Firman dengan baik.  

                                                           
32
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Tinjauan Buku 
 

Judul buku : Hidup Di Bawah Bayang-Bayang Maut, Sebuah 

                        Tafsir Kitab Pengkotbah 

Pengarang : Emanuel Gerrit Singgih 

Penerbit : BPK Gunung Mulia, Jakarta 

Tahun terbit : 2001 

Jumlah hlm : 233 halaman 

 

Tinjauan: 

 

Penulis buku ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil 

studi dan bahan kuliah selama kurang lebih 20 tahun. Buku ini 

memang merupakan suatu karya penyelidikan yang tidak mungkin 

dapat dihasilkan dalam waktu singkat. Ketelitian da1am 

penerjemahan nampak jelas, walaupun ha1 ini dapat menjadi 

kesulitan tersendiri bagi mereka yang tidak mempunyai 

pengetahuan bahasa Ibrani yang memadai. Juga interaksi penulis 

dengan karya dari para ahli lainnya tentu membutuhkan suatu 

waktu perenungan yang panjang. 

 

Walaupun pengaruh konteks tak dapat dihindari, penulis 

berusaha menafsirkan kitab Pengkhotbah ini dalam konteks 

Indonesia, sehingga dapat dihasilkan suatu tafsiran yang relevan 

dalam konteks Indonesia Ha1 ini secara sederhana dapat dilihat 

dari usulan penulis untuk menerjemahkan “Qohelef” sebagai "sang 

empu”, wa1aupun untuk alasan kepraktisan terjemahan 

“Pengkhotbah” tetap dipertahankan. (h. 17-18). Usaha menjadikan 

tafsiran ini da1am konteks Indonesia juga nampak dalam 

pemberian contoh-contoh, seperti ekspresi kesedihan orang Jawa 

dan Indonesia Timur (h. 61), beberapa sastrawan Indonesia (h. 64), 

tokoh perwayangan Jawa (h. 66), konsep Kejawen (h. 67), dll. 

 

Mengenai kepenulisan kitab Pengkhotbah, penulis buku ini 

menolak pandangan tradisional bahwa Sa1omo ada1ah penulisnya. 

Penulis mengungkapkan beberapa alasan, seperti isi, bahasa. 

pemikiran dan gaya kitab ini menyebabkan bahwa tidak mungkin 
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Salomo adalah penulisnya. (h. 1-4). Selanjutnya penulis 

mengungkapkan bahwa dengan pandangan kepenulisannya itu, ia 

tidak bermaksud untuk mengurangi rasa hormatnya terhadap tokoh 

Salomo. (h.5). 

 

Pemberian judul bab demi bab sangatlah menarik, seperti Bab 

IV "Kesewenang-wenangan Sang Waktu”, Bab V “Hidup ini 

adalah Ketidakadilan, Penindasan dan Kecemburuan", Bab VI 

“Tidak Ditemani, Salah; Ditemani Juga Salah!”, Bab VII 

“Janganlah Terlalu!” dan Bab XI “Oleh Nila Setitik Rusak Susu 

Sebelanga".  Tentu hal ini mendorong orang untuk membaca buku 

ini. 

 

Ketika menafsirkan bagian-bagian kitab ini, penulis tidak 

jarang memberikan sentilan-sentilan kritis terhadap konsep-konsep 

tradisional Kristen. Hal ini dapat dilihat ketika dalam membahas 

penerjemahan “hayetah”  (ada, adalah) dalam Pkh. 1:12 dan kata 

vang sama juga dipakai dalam Kej. 1:2. Penulis menunjukkan 

ketidakkonsistensian dalam penerjemahan Kej. 1 :2, oleh karena 

pengaruh prinsip “Creatio-ex-nihilo” (h. 33). Juga perihal 

bagaimana seseorang dapat mengimani paradoks dan korelasi 

antara firman Allah yang sempurna dan teks Alkitab yang rusak 

berat (h. 44-45). Selanjutnya ketika menafsirkan pasa1 3:1-15, 

penulis mencoba untuk meluruskan penafsiran populer yang tidak 

tepat akan bagian ini. Umumnya bagian ini dipahami dalam nuansa 

positif, bahwa segala sesuatu itu ada masanya dan Tuhan membuat 

indah pada waktunya. Penulis buku ini memahami “segala sesuatu 

ada masanya" dalam nuansa yang negatif, sehingga tidak 

mengherankan ka1au ia memberikan judul bagian ini 

'"Kesewenang-wenangan Sang Waktu" atau “Terperangkap da1am 

Waktu" (h. 57). Walaupun demikian, ia juga mengakui keindahan 

kontradiksi bagian antara perangkap waktu dan keindahan karya 

Tuhan. (h. 64) 

 

Secara umum buku tafsir ini memberikan sumbangsih yang 

sangat berharga di tengah-tengah kelangkaan buku tafsir kitab 

Pengkhotbah di Indonesia. Kekuatan buku ini terletak pada 
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ketelitian penerjemahan dan penguraian ayat demi ayat. Sa1ah satu 

kekurangan yang dapat dilihat, yaitu kurangnya pemberian sintesa 

penafsiran, sehingga pembaca sulit untuk mempunyai gambaran 

pemahaman suatu perikop, pasal atau bagian yang luas. Biasanya 

sebuah buku akademis menggunakan bahasa yang forma1, tetapi 

walaupun buku ini buku akademis, disini dapat diketemukan 

bahasa atau ungkapan yang non-formal. Biarlah ini tidak dilihat 

sebagai suatu kelemahan, tetapi hal ini justru merupakan gaya khas 

Emanuel Gerrit Singgih. 

 

 

 Sia Kok Sin 
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Tinjauan Buku 
 

Judul buku : Gereja di tengah-tengah Perubahan Dunia 

Pengarang : Dr. Makmur Halim 

Penerbit : Yayasan Penerbit Gandum Mas, Malang 

Tahun terbit : 2000 

Jumlah hlm. : 367 halaman 

 

Tinjauan: 

 

Dunia di mana kita berada saat ini terus mengalami perubahan. 

Perubahan yang terjadi di segala bidang, baik perubahan yang 

terjadi secara radikal dalam skala lokal, maupun global. Perubahan-

perubahan itu membawa dampak yang besar terhadap umat 

manusia, dan juga khususnya gereja. Harus diakui bahwa 

perubahan-perubahan tersebut terjadi begitu cepat, sehingga kalau 

kita tidak cepat mengantisipasi, kita akan mengalami 

ketertinggalan yang jauh dan akan dilupakan orang. Hal itu perlu 

diantisipasi oleh gereja, para pemimpin rohani dan misiolog 

dengan mengamati konteks perubahan di dunia saat ini untuk 

mempersiapkan pelayanan yang lebih baik lagi. Dalam konteks kita 

di Indonesia, saat ini kita juga perlu mengantisipasi perubahan 

yang sedemikian cepatnya ini, untuk memberikan pelayanan yang 

relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan dan 

perubahan jaman.  

 

Alasan mendasar mengapa penulis menerbitkan buku ini ialah 

karena gereja dianggap tidak atau kurang sensitif, tidak responsif, 

kurang antisipatif, kurang mengevaluasi, kurang kreatif, dan 

kurang komunikatif terhadap perubahan-perubahan.  

 

Untuk mengingatkan kita pada perubahahan- perubahan yang 

sedang terjadi di sekitar kita dan bagaimana mengantisipasinya, 

maka Dr Makmur Halim merasa perlu untuk menulis buku ini. 

Tujuannya adalah agar gereja dapat mengantisipasi setiap 

perubahan tsb, serta   memberikan kontribusinya bagi gereja dan 

masyarakat. Oleh karena itu, dalam pemaparannya buku ini secara 
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khusus menyoroti perubahan-perubahan radikal yang terjadi di 

tanah air, dengan tujuan menantang gereja untuk mampu 

menampilkan dirinya secara real dalam konteks perubahan yang 

terjadi saat ini.    

 

Dalam bukunya yang berdurasi 367 halaman dan dibagi 

menjadi 9 bagian ini, penulis membeberkan dengan jelas 

persoalan-persoalan yang sedang dan akan dihadapi oleh 

masyarakat sebagai akibat dari perubahan yang terjadi saat ini. 

Persoalan-persoalan tsb antara lain adalah disintegrasi sosial, krisis 

ekonomi, reformasi politik, hak azasi manusia, pluralitas agama 

serta moralitas bangsa, dan narkoba, yang perlu untuk 

mendapatkan perhatian khusus dari gereja, agar gereja dapat 

berperan aktif dalam melayani dan membangun bangsa ini.  

 

Buku ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu 

dengan menyajikan beberapa fenomena yang terjadi akibat 

perubahan saat ini, dan dengan ciri pembahasan yang bersifat 

biblikal teologis. Penulis memulai pembahasannya dengan 

memberikan contoh-contoh dari kitab suci, serta memberikan 

penekanan teologis terhadap fenomena tersebut. Dari sana penulis 

menggiring pembacanya pada konteks perubahan yang terjadi saat 

ini, serta memberikan saran dan langkah-langkah konkret yang 

dapat dilakukan oleh gereja saat ini. Ciri khas yang membuat buku 

ini agak unik dibandingkan dengan buku lain ialah bahwa pada 

setiap pembahasannya diperjelas dengan bagan-bagan atau skema 

yang akan sangat menolong pembaca untuk mengerti apa yang 

dimaksudkan oleh penulis. 

 

Sebagai kesimpulan dari presensi buku ini perlu dibaca dan 

dimiliki oleh para hamba Tuhan, majelis gereja, aktivis gereja, 

bahkan kaum awam sekalipun, karena di tengah-tengah perubahan 

yang serba cepat dan radikal baik di dunia maupun di negeri ini, 

mau tidak mau gereja harus cepat tanggap dalam mengantisipasi 

perubahan tersebut; agar gereja tetap berdiri tegar, serta melayani 

bangsa ini sesuai dengan kebutuhannya.   
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Alfius Areng Mutak
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Tinjauan Buku 
 

Judul buku : How to Really Love Your Child 

Pengarang : Ross Campbell, M.D 

Penerbit : Victor Books, Wheaton - Illinois 

Tahun terbit : 1996 

Jumlah hlm. : 139 halaman 

 

Tinjauan: 

 

Untuk para orangtua, pendidik dan siapapun yang bergelut 

dengan masalah mendidik anak, maka buku ini merupakan buku 

yang perlu dibaca sebagai tuntunan dasar yang akan memberikan 

dampak yang luar biasa bagi kebahagiaan dan masa depan anak (p. 

38). Kebahagiaan dan masa depan anak itulah yang menjadi 

perhatian penulis dalam memikirkan cara mendidik anak yang 

benar; bukan utamanya kesejahteraan atau nama baik orangtua atau 

pendidik yang melandasi usaha mendidik anak. Tentu saja dengan 

memikirkan kebahagiaan dan masa depan anak dalam mendidik 

anak, maka pada akhirnya orangtua akan puas dan bahagia atas 

anak-anaknya. 

 

Buku ini berisi cara-cara bagaimana orangtua dapat 

menyampaikan kasihnya kepada anaknya sehingga anak tsb merasa 

dikasihi dengan sungguh-sungguh. Penulis menyajikan tiga cara 

untuk menunjukkan kasih kepada anak yang perlu dilakukan agar 

anak tahu bahwa ia dikasihi dengan sungguh-sungguh, yaitu 

menunjukkan kasih melalui kontak mata, menunjukkan kasih 

melalui kontak fisik, dan menunjukkan kasih melalui perhatian 

yang terfokus. Dengan melakukan cara-cara tersebut di atas berarti 

orangtua sudah mengisi tanki emosi anak dengan kasih.  Dengan 

tanki emosi yang penuh terisi kasih, maka orangtua tidak perlu 

bingung memikirkan tindakan disiplin apa yang perlu diberikan 

kepada anaknya. Hal itu disebabkan karena selama tanki emosi 

anak itu terisi penuh dengan kasih, ia akan merasa sungguh-

sungguh dikasihi dan ia akan melakukan yang terbaik dalam 

hidupnya. Kasih itulah yang menjadi kebutuhan anak dalam 
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hidupnya, yang membuatnya mempunyai konsep diri yang baik 

dan bersatu dengan orangtuanya untuk melakukan yang terbaik 

dalam hidupnya. Ia akan berpegang pada nilai-nilai yang 

ditanamkan orangtuanya (pp.100-101). 

 

Penulis juga membahas sembilan temperamen bawaan yang 

menentukan pribadi anak, sehingga ia menjadi anak yang sulit atau 

mudah untuk dididik. Jadi tidak sepenuhnya orangtua harus 

disalahkan untuk hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh 

anaknya (p.17). Temperamen-temperamen bawaan itu merupakan 

hasil penelitian Dr. Stella Chess dan Dr. Alexander Thomas yang 

kemudian dibukukan dalam buku mereka : Temperament and 

Behavior Disorder in Children yang diterbitkan oleh University 

Press, New York. 

 

Masalah penentuan disiplin dibahas dengan hati-hati sekali 

oleh penulis, karena baginya tindakan disiplin (hukuman) 

merupakan usaha yang terakhir, bukan langkah awal untuk 

mengatasi tingkah laku anak yang tidak baik (p. 109). Penulis 

menganjurkan langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum 

tindakan disiplin dilakukan, yaitu mengecek keadaan fisik anak, 

tanki emosi anak, lalu menggunakan permintaan, perintah, 

pemberian hadiah, baru hukuman bila diperlukan. 

 

Buku ini berisi suatu cara pendidikan Kristen yang baik, 

karena mengarahkan orangtua untuk mengasihi anak-anaknya 

dengan kasih tanpa syarat dan bagaimana menunjukkannya kepada 

anak-anaknya. Kasih adalah kebutuhan manusia yang paling dasar 

dan utama untuk dia dapat menjalani hidup ini dengan tabah dan 

bahagia. 

 

Buku ini bukan buku yang sudah mencakup segala sesuatunya 

dalam mendidik anak, tetapi merupakan buku utama yang perlu 

dibaca sebagai dasar yang baik dalam mendidik anak. Pembaca 

perlu melengkapinya dengan buku-buku lain seperti bagaimana 

berkomunikasi dengan anak agar cara-cara dalam menunjukkan 

kasih kepada anak ini dapat berjalan efektif. Buku ini sangat 
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bermanfaat untuk masa kini dalam menghadapi tantangan untuk 

mendidik anak, baik untuk orangtua pada khususnya maupun guru 

sekolah Minggu, guru sekolah umum dan mereka yang mempunyai 

kepedulian terhadap mendidik anak. Buku ini sudah direvisi dan 

dicetak berulang kali bahkan diterjemahkan dalam hampir 20 

bahasa, yang menunjukkan betapa baiknya pemikiran yang ada di 

dalamnya. 

 

 Lanna Wahyuni   
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Tinjauan Buku 
 

Judul buku : Historical Handbook Major Biblical 

Interpreters 
Editor : Donald K. McKim 

Penerbit : Inter Varsity Press, Downer Grove - Illinois 

Tahun terbit : 1998 

Jumlah hlm. : 643 halaman 

 

Tinjauan: 

 

Buku ini merupakan suatu buku pegangan sejarah penafsiran 

Alkitab.  Buku ini mencoba untuk meliput para penafsir Alkitab 

yang paling penting dalam kurun waktu 2000 tahun.  Walaupun 

buku ini cukup tebal, yaitu lebih dari 600 halaman, namun kurun 

waktu yang diliput sangatlah panjang.  Hal ini menyebabkan unsur 

seleksi yang subyektif tak dapat dihindari.  Kenyataan ini diakui 

oleh Donald K. McKim selaku editor.  Ia menyatakan bahwa 

orientasi buku ini meliputi karya-karya penafsir Kristen dunia 

Barat, khususnya di Eropa dan Amerika Utara, serta pria berkulit 

putih.  Dua penafsir wanita muncul dalam buku ini walau terkesan 

agak dipaksakan.  Mereka adalah Elizabeth Fiorenza Schussler dan 

Phylis Trible.  McKim menyatakan bahwa buku ini merupakan 

langkah pertama yang perlu dilengkapi dengan karya yang 

memperhatikan karya-karya dari dunia non Barat dan para wanita. 

 

Terlepas dari keterbatasannya, buku ini memberikan gambaran 

umum tentang penafsiran Alkitab selama 2000 tahun beserta 

penafsir-penafsir utamanya.  Kurun waktu selama 2000 tahun 

dibagi menjadi 5 kurun waktu, yaitu: 

1. Penafsiran alkitabiah pada Gereja mula-mula 

2. Penafsiran alkitabiah pada abad pertengahan 

3. Penafsiran alkitabiah pada abad 16 dan 17 

4. Penafsiran alkitabiah pada abad 18 dan 19 

 

 

5. Penafsiran alkitabiah pada abad 20 
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a. Di Eropa 

b. Di Amerika Utara 

 

Dalam penjabaran tiap era, gambaran umum tentang metode 

dan pola penafsiran tertentu yang mendominasi dilukiskan beserta 

juga para penafsir utamanya.  Hal ini untuk menolong pembaca 

melihat trend, perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam 

sejarah penafsiran Alkitab selama kurun waktu 2000 tahun.  Dalam 

era abad 20, dimana penafsiran Alkitab telah berkembang menjadi 

sesuatu yang kompleks, maka dirasakan perlu untuk memisahkan 

apa yang terjadi di Eropa dan Amerika Utara.  Juga perkembangan 

unik di Amerika Utara, dimana terjadi perubahan dari dominasi 

pengaruh Jerman kepada sesuatu bersifat internasional (556-557).  

Hal ini dapat dipahami sebagai pengaruh dari kemajemukan yang 

terdapat dalam kehidupan di Amerika Utara. 

  

Buku ini menarik, karena seseorang tidak hanya dapat 

menemukan karya-karya dari para penafsir Alkitab yang penting, 

tetapi juga dapat mengenal riwayat pendidikan dan karir pelayanan 

dan akademis para penafsir.  Juga sejauh mana sumbangsih mereka 

dalam penafsiran Alkitab.  Seseorang dapat juga menemukan 

bagaimana pandangan tokoh yang lain terhadap pola pemikiran dan 

karya para penafsir itu. 

 

Kalau seseorang membaca tentang James Barr (423-427), ia 

dapat menemukan sumbangsih dan kepakarannya dalam penafsiran 

Alkitab, tetapi keunikan Barr juga muncul, yaitu kritiknya terhadap 

segala sesuatu.  D. Penchansky menuliskan sebagai berikut: 

 

Barr's primary contribution to the field of biblical criticism has 

been a negative one.  By this not meant that he has hurt the 

field of biblical criticism.  Rather, he has served the field by 

exposing the weakness of other systems.  He has not offered to 

his colleagues an alternative system that might subscribe to in 

order to reach the putatively correct interpetation of biblical 

texts. 
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Topik tentang F.F. Bruce juga menarik.  Bruce dianugerahi 

beberapa Doktor Kehormatan oleh Universitas Aberdeen dan 

Sheffield. Walaupun demikian, ia tidak pernah meraih gelar doktor 

dalam pendidikan akademis formal. Terlepas dari hal itu, seseorang 

tidak dapat memandang rendah kepakarannya.  Bruce telah 

menghasilkan banyak karya dan pengaruhnya begitu luas.  Ia juga 

seorang pembimbing disertasi Ph.D. yang favorit.  Terlepas dari 

kehebatannya itu, seseorang dapat terkejut melihat bahwa Bruce 

seorang penulis yang menarik, tetapi ia adalah seorang pembicara 

yang membosankan. 

 

Topik tentang Hermann Gunkel juga tidak kalah menarik.  

Dalam upaya menghasilkan karya "Creation and Chaos in Original 

and End Time", ia mengalami "a nervous breakdown", sehingga ia 

harus beristirahat selama 2 bulan di sanatorium.  Karir awal 

akademisnya sungguh memprihatinkan.  Ia tidak terlalu dihargai.  

Walaupun demikian, pada akhirnya kontribusi Gunkel tidak dapat 

diremehkan, khususnya dalam bidang analisa bentuk ('form 

criticism'). 

 

Banyak hal lain yang dapat dipetik dari buku ini.  Memang 

buku ini mempunyai keterbatasan disana-sini, tetapi paling tidak 

buku ini telah berupaya menyajikan gambaran umum penafsiran 

Alkitab dalam kurun waktu 2000 tahun beserta para penafsir 

utama. 

 

 

                                                                              Sia Kok Sin
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