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JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

CATATAN REDAKSI 
 

 

 

uji syukur patut kita berikan kepada Allah yang senantiasa baik 

kepada kita, hamba-hamba-Nya. Dia sudah memanggil dan 

membentuk kita; Dia juga yang selalu memberikan kesempatan 

bagi kita untuk melayani Dia. Selain itu, Dia juga yang akan terus 

melengkapi kita melalui pengalaman pelayanan kita, Roh Kudus 

dan Firman-Nya untuk menjadi hamba Tuhan yang baik dan setia 

sepanjang hidup kita. 

  

 Semua hal di atas merupakan kerinduan kita bersama. Hal ini 

juga yang menjadi kerinduan dari Jurnal Theologia Aletheia, 

karena itu dalam setiap edisi yang diterbitkan oleh Jurnal 

Theologia Aletheia, kami berharap bahwa semuanya akan menjadi 

berkat dan bekal bagi hamba-hamba Tuhan yang membacanya 

untuk dapat melayani Tuhan dengan baik. 

  

 Dalam edisi kali ini, Jurnal Theologia Aletheia menyajikan 

artikel-artikel yang berhubungan dengan homiletik, hermeneutik 

dan penafsiran, baik dari Perjanjian Lama, maupun Perjanjian 

Baru. 

  

 Kiranya semua itu akan melengkapi kita untuk dapat 

mempersiapkan Firman Tuhan dengan lebih baik, bagi kemuliaan 

nama-Nya. 

 

 

 

                                                                                                               

Redaksi JTA  
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BERKHOTBAH DARI PERUMPAMAAN 
  

 

Kornelius Ardianto Setiawan 

 

 

aya yakin bahwa setiap kita tentu setuju apabila Yesus disebut 

sebagai Guru Agung. Dia mempunyai kabar baik yang sangat 

berkuasa untuk Dia sampaikan dan Dia dapat menyampaikan kabar 

baik tersebut dengan cara yang sangat menarik. Salah satu metode 

pengajaran yang Yesus pakai adalah dengan memberikan 

perumpamaan dan menariknya, perumpamaan-perumpamaan 

tersebut Dia ambil dari kisah kehidupan sehari-hari yang ada di 

sekitarnya. Dengan menggunakan media pengajaran semacam itu, 

maka kita dapat melihat pengajaran Yesus menjadi hidup dan 

menarik. Hal ini tentunya harus menjadi dorongan bagi pengajar-

pengajar dan pengkhotbah-pengkhotbah jaman ini. 

 

Kata ―perumpamaan‖ yang dalam bahasa Yunaninya 

parabolh berasal dari sebuah preposisi dan kata kerja. Kata kerja 

ballo berarti ―melempar‖ dan preposisi para berarti ―di sisi‖. Jadi 

secara etimologis, perumpamaan berarti ―menempatkan di 

samping‖ atau ―membandingkan‖. Para ahli berusaha memberikan 

definisi untuk perumpamaan dan definisi tersebut sangatlah 

beragam. Diantaranya: ―an earthly story with a heavenly meaning‖  

(kisah duniawi dengan arti surgawi), ―a short allegorical story, 

design to convey some truth and moral lesson,‖ (sebuah kisah 

kiasan singkat yang dirancang untuk menyampaikan kebenaran dan 

pelajaran moral),  ―a brief story using events or facts of everyday 

life to illustrate a moral or spiritual truth‖ (sebuah kisah singkat 

yang menggunakan peristiwa atau fakta dalam kehidupan sehari-

hari untuk menggambarkan kebenaran moral atau spiritual), dan 

―an illustrative story‖ (sebuah cerita ilustratif).
1
 

 

                                                 
1
 Lihat Robert H. Stein, An Introduction to the Parables of Jesus, (Philadelphia: 

Westminster Press, 1981), pp.15-16. John Timmer, The Kingdom Equation, 

(Grand Rapids: CRC Publication, 1990), pp. 7-8. 

S 
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 Setelah membandingkan begitu banyak definisi 

perumpamaan dan melihat bahwa setiap definisi memberikan 

sumbangsih bagi pemahaman perumpamaan, maka John Timmer 

mendefinisikan perumpamaan sebagai berikut: ―A parable is a 

metaphor, a story metaphor. And a metaphor is an equation. It 

equates something strange and unfamiliar with something known 

and familiar.‖
2
 Jadi perumpamaan adalah sebuah kisah kiasan yang 

membandingkan sesuatu yang asing dan tidak lazim dengan 

sesuatu yang dikenal dan lazim. 

 

 Melihat bagaimana para ahli menjelaskan perumpamaan, 

maka kita tentu dapat memahami bahwa menafsirkan dan juga 

mengkhotbahkan perumpamaan bukanlah suatu pekerjaan yang 

mudah. Karena kita tentu perlu mempelajari terlebih dahulu alasan 

atau tujuan mengapa perumpamaan diberikan dan dalam konteks 

apakah perumpamaan tersebut dipakai. Kita juga perlu mempelajari 

beberapa metode bagaimana mengintepretasikan perumpamaan. 

 

 Robert Stein dalam bukunya An Introduction of the Parables 

of Jesus memberikan empat prinsip dasar bagaimana menafsirkan 

perumpamaan. 

 

Carilah satu poin utama dari perumpamaan 

 

 Pada jaman bapak-bapak gereja, perumpamaan sering 

ditafsirkan secara alegoris, dimana setiap detil dalam perumpamaan 

tersebut diberikan makna rohani. Sebagai contoh, banyak bapak-

bapak gereja yang menafsirkan perumpamaan orang Samaria 

(Lukas 10:25-37) secara alegoris dan ini dapat kita temukan dalam 

tulisan-tulisan Origen (A.D. 184-254),
3
 dan  Agustinus (A.D. 354-

430).
4
 Martin Luther sendiri juga memahami perumpamaan ini 

secara alegoris dan menginterpretasikannya demikian: 

 

                                                 
2
 Timmer, The Kingdom Equation, p.12. 

3
 Origenes,  On First Principles IV.1.11-12 and IV.ii.4. 

4
 Augustines, Iquaestiones Evageliorum 2.19. 
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 Orang yang turun dari Yerikho = Adam dan seluruh umat 

manusia 

 Perampok-perampok = Iblis yang merampok dan 

melukai kita 

 Imam = Nenek moyang Israel (Nuh, 

Abraham) sebelum Musa. 

 Lewi = Imam-imam dalam 

Perjanjian Lama 

 Orang Samaria yang baik hati = Tuhan Yesus Kristus 

 Minyak/anggur = Seluruh Injil 

 Minyak = Anugerah 

 Anggur = Panggilan bagi orang 

Kristen untuk memikul 

salib 

 Keledai = Kristus Tuhan 

 Penginapan = Kekristenan di dunia 

(gereja) 

 Innkeeper = Pemberita Firman Allah.
5
 

 

Metode penafsiran alegoris ini boleh dikatakan berakhir 

ketika Adolf Julicher menerbitkan bukunya Die Gleichnisreden 

Jesus pada tahun 1888.
6
 Dia mendefinisikan perumpamaan sebagai 

―a similitude which has only a single point of comparison‖ dan 

karenanya setiap perumpamaan memiliki sebuah gambaran yang 

berusaha untuk melukiskan sebuah obyek atau realitas. Dengan 

demikian, detil-detil dalam perumpamaan tersebut tidak memiliki 

fungsi dalam perumpamaan tersebut, tetapi hanya memberikan 

latar belakang atau mewarnai satu poin atau realitas yang hendak 

digambarkan.
7
 

 

Dalam kaitannya dengan perumpamaan orang Samaria yang 

baik hati, kita akan menemukan bahwa satu poin utama dalam 

perumpamaan ini yang dapat kita temukan dalam awal dan akhir 

                                                 
5
 John Nicholas Lanker, ed., The Precious and Sacred Writings of Martin 

Luther, (Minneapolis: Lutherans in All Land Co., 1905), XIV, pp. 26f. 
6
 Stein, Parables, p. 52. 

7
 Ibid., p. 53. 
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perumpamaan ini adalah pertanyaan ―Siapakah sesamaku manusia‖ 

(Luk. 10:29) yang berkaitan erat dengan pengajaran Yesus tentang 

hukum kasih (Luk. 10:25-28). Dengan demikian detil tentang 

seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho menjadi tidak 

penting, karena bisa saja detilnya dibalik ―dimana ada seorang 

yang naik dari Yerikho ke Yerusalem‖ tanpa mengubah makna 

perumpamaan tersebut dari pemahaman satu poin utama ini.  

 

Contoh lain dari bahaya alegorisasi adalah berkenaan dengan 

perumpamaan kesepuluh anak dara (Mat. 25:1-13). Kecenderungan 

alegorisasi sering kita dengar berkaitan dengan ―minyak‖ yang 

sering diartikan sebagai Roh Kudus. Kalau hal itu lakukan, maka 

kita akan sulit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul 

seperti: apakah Roh Kudus dapat dibeli sebagaimana ke 5 gadis 

bodoh itu membelinya? (Mat. 25:9-10) Saat kelima gadis bodoh 

kembali dengan minyak (Roh Kudus) dan lampu yang menyala dan 

ingin masuk, tetapi mereka ditolak bahkan tidak dikenal (Mat. 

25:11-12). 

 

Memahami perumpamaan kesepuluh gadis ini,  haruslah 

dimulai dengan mencari poin utama dari perumpamaan tersebut. 

Dalam Mat. 24:36 disebutkan bahwa waktu kedatangan Kristus 

tidak diketahui dan orang percaya dipanggil untul berjaga-jaga dan 

selalu siap sedia.
8
 Pernyataan tersebut diikuti dengan perumpamaan 

tentang 10 gadis dan dalam Mat. 25:3-4 disebutkan bahwa kelima 

gadis bijaksana membawa pelita dan minyak dalam buli-buli, 

sedangkan kelima gadis bodoh hanya membawa pelita saja. Hal ini 

menunjukkan bahwa kelima gadis bijaksana tersebut 

mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam menantikan 

kedatangan sang pengantin dan ini juga harmoni dengan penegasan 

Yesus diakhir perumpamaan ini ―Karena itu, berjaga-jagalah, sebab 

kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya" (Mat. 25:13).  

 

Sekalipun penetapan satu poin utama dari perumpamaan ini 

tidak menjawab semua permasalahan dalam menginterpretasikan 

                                                 
8
 Craig S. Keener, A Commentary on the Gospel of Matthew, (Grand Rapids: 

Eerdmans, 1999), p. 595. 
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perumpamaan, tetapi dengan menerapkan prinsip ini, paling tidak 

kita menghindarkan diri dari kesalahan yang hanya menekankan 

pada detil perumpamaan dan bukan pada poin utama.    

 

Pahamilah Sitz im Leben (situasi/letak kehidupan) dimana 

Perumpamaan tersebut disampaikan. 

 

Dalam memahami perumpamaan, sering kali banyak orang 

yang lebih menekankan pentingnya arti perumpamaan tersebut dan 

berusaha untuk mengaitkannya dengan konteks kehidupan masa 

kini. Hal ini memang sangat penting bagi kita, sehingga kita dapat 

memahami perumpamaan tersebut dengan baik. 

 

Tetapi C.H. Dodd juga menegaskan bahwa kita juga perlu 

memahami perumpamaan dalam terang kehidupan pada masa itu, 

khususnya dalam konteks pelayanan Yesus saat itu.
9
 Hal ini 

sangatlah penting, karena kita harus juga memahami bahwa Yesus 

tidak menyampaikan perumpamaan tersebut untuk pembaca di 

abad 20 atau 21 ini, tetapi Yesus menyampaikannya kepada orang-

orang pada abad pertama yang saat itu mendengarkan pengajaran-

Nya. 

 

Wenham juga menegaskan bahwa untuk dapat menemukan 

aplikasi praktis dari perumpamaan, maka kita perlu meletakkan diri 

kita ke dalam konteks historis Yesus dan pendengar-Nya.
10

 

Sekalipun pemahaman historis seperti itu tidak dapat kita peroleh 

dengan sempurna, tetapi paling tidak hal tersebut menjadi dasar 

dan ukuran untuk memahami perumpamaan tersebut. Karena itu 

untuk memahami perumpamaan tentang Orang Samaria yang baik 

hati, maka kita perlu mengerti terlebih dulu apa artinya imam, Lewi 

dan Samaria serta bagaimana hubungan antara orang Samaria dan 

orang Yahudi saat itu.
11

 Kita juga perlu melihat konteks 

                                                 
9
 C.H. Dodd, The Parables of the Kingdom, (Charles Scribner‘s Sons, 1936), p. 

32.  
10

 David Wenham, The Parables of Jesus, (Downer Groves, 1989), p. 16. 
11

 Simon J. Kistemaker, The Parables of Jesus, (Grand Rapids: Baker, 1980), p. 

xxiv. 
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perumpamaan ini dalam pengajaran Yesus secara keseluruhan, 

khususnya berkaitan dengan Kerajaan Allah dan bukan dengan 

konteks kehidupan kita pada jaman ini. 

 

Ketiga perumpamaan yang diberikan dalam Injil Lukas dapat 

menjadi contoh yang tepat: Perumpamaan tentang domba yang 

hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang dan 

perumpamaan tentang anak yang hilang (Luk. 15). Ketiga 

perumpamaan ini diberikan untuk menyatakan kasih Allah (Divine 

Love) untuk mereka yang terhilang. Bahkan perumpamaan ini, 

khususnya perumpamaan Anak yang hilang, boleh dikatakan berisi 

tentang pembelaan dan pernyataan. Perumpamaan ini sebagai 

pembelaan bagi tindakan Yesus yang sering bersama dengan 

pemungut cukai dan orang berdosa, dan pada saat yang sama 

adalah proklamasi bahwa dalam aktivitas ini, Allah saat ini sedang 

mengunjungi umat-Nya sebagai penggenapan janji-Nya dalam PL. 

 

Contoh yang lain adalah perumpamaan tentang Talenta (Mat. 

25:14-31) yang juga dapat kita temukan dalam Injil Lukas, 

sekalipun dengan beberapa detil yang berbeda (perumpamaan 

tentang Mina; Luk. 19:11-26). Banyak orang yang berusaha 

memahami Talenta dalam konteks kehidupan hari ini, dimana kata 

Talenta mempunyai arti kemampuan atau bakat alamiah yang 

dimiliki seseorang. Sedangkan saat Yesus menyampaikan 

perumpamaan ini, pendengarnya memahami Talenta itu sebagai 

sejumlah uang yang sangat banyak yang mungkin setara dengan 

gaji selama satu tahun.
12

 

 

Memahami Talenta sebagai bakat, tentunya akan mempersulit 

kita untuk menjelaskan makna perumpamaan ini secara 

keseluruhan. Karena dalam Mat. 25:27 disebutkan agar Talenta 

(atau bakat) itu dapat dititipkan ke orang lain agar menghasilkan 

bunga. Dan bagaimana kita dapat menjelaskan Mat. 25:30 dimana 

hamba yang tidak mau menjalankan Talenta tersebut akhirnya 

dicampakkan ke neraka.       

 

                                                 
12

 Kistemaker, Parables,  p. 139. 
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Memahami Sitz im Leben perumpamaan tersebut berarti juga 

memahami Talenta sebagaimana adanya, yaitu sebagai mata uang 

yang dititipkan sebagai modal bagi beberapa hamba tersebut. 

Perumpamaan ini sendiri diawali dengan ―Sebab hal Kerajaan 

Surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, 

yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya 

kepada mereka‖ (Mat. 25:14). Kerajaan Surga dipercayakan 

kepada ketiga hamba tersebut dengan tanggung jawab mereka 

masing-masing. Kedua hamba yang pertama menerima tanggung 

jawab tersebut dan dengan setia dan melaksanakan tanggung 

jawabnya, bahkan mengembangkannya.  

 

Sebaliknya, hamba ketiga bukan hanya menolak tanggung 

jawab tersebut, ia bahkan menuduh tuannya dengan tuduhan yang 

tidak mendasar dan menunjukkan sikap yang melawan atau 

memberontak.
13

 Hamba tersebut mengatakan: ―Tuan, aku tahu 

bahwa tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di 

mana tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana 

tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi 

menyembunyikan talenta tuan itu di dalam tanah: Ini, terimalah 

kepunyaan tuan!‖ (Mat. 25:24-25). Sang tuan kemudian meresponi 

hamba ketiga tersebut dengan menggunakan kata-kata yang dipakai 

si hamba untuk menyerang sang tuan dan akhirnya sang hamba 

dibuang ke tempat kegelapan yang paling gelap. 

 

Dalam perumpamaan ini, fokusnya bukan pada kedatangan 

sang tuan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, tetapi pada 

pertanggungjawaban yang harus dibuat di hadapan sang tuan, 

berkaitan dengan sikap hidup si hamba.
14

 

 

Pahamilah bagaimana penulis Injil menginterpretasikan 

perumpamaan tersebut 

 

Kalau kita melihat Injil Lukas secara umum, maka kita akan 

melihat bahwa Lukas hendak menunjukkan kasih dan anugerah 

                                                 
13

 Keener, Matthew, p. 601. 
14

 Ibid., p. 84. 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 10 

Allah kepada orang-orang yang dipinggirkan oleh masyarakat. 

Sebagai contoh, Lukas menunjukkan kasih dan perhatian Yesus 

kepada pemungut cukai (Luk. 3:12; 5:27-32; 7:29, 15:1; 18:10-14; 

19:7), orang-orang berdosa (5:30-32; 15:1-2; 18:13; 19:7), orang 

miskin (4:18; 6:20; 7:22; 14:13; 16:19-21; 18:22; 19:8), dan musuh 

(6:27-36; 23:34).
15

 

 

Perumpamaan orang Samaria yang baik hati ini hanya dicatat 

oleh Lukas, karena paling tidak hal itu mempunyai kaitan erat 

dengan tema dalam Injil Lukas sebagaimana telah disebutkan di 

atas. Demikian juga, perumpamaan ini sekali lagi hendak 

menegaskan bahwa keselamatan telah datang, tetapi pemimpin-

pemimpin Yahudi justru menolaknya (imam dan Lewi), sedangkan 

orang-orang yang terbuang atau yang dipinggirkan seperti orang 

Samaria justru menerima dan bahkan berusaha untuk hidup dengan 

benar (Luk. 19:8).  

 

Bahkan orang-orang yang terbuang yang merasakan kasih 

Allah tersebut justru berusaha untuk menyatakan kasih dan 

kemurahan Allah kepada sesama mereka, sebagaimana Allah juga 

mengasihi mereka (Luk. 6:36). Dengan demikian kita melihat 

bagaimana Lukas menyatakan kasih Allah dalam Injil-Nya yang 

tidak dibatasi hanya pada satu kelompok tertentu saja, tetapi 

kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang yang terbuang 

juga.    

 

Dengan memahami bagaimana penulis Injil 

menginterpretasikan perumpamaan Yesus dan apa yang menjadi 

tujuan mereka mencatat perumpamaan tersebut, akan membantu 

kita untuk dapat memperoleh pemahaman yang tepat tentang 

perumpamaan tersebut. Pemahaman penulis tersebut akan juga 

menolong kita untuk dapat menarik pelajaran berharga dari 

perumpamaan tersebut untuk dapat kita terapkan hari ini, sekalipun 

dalam konteks dan jaman yang berbeda. 

 

                                                 
15

 I. Howard Marshall, Commentary on Luke, (Grand rapids: Eerdmans, 1978), p. 

36; Craig A. Evans, Luke,  (Peabody: Hendrickson, 1990), pp.11-12.  
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Carilah apa yang Allah sampaikan kepada kita hari ini melalui 

perumpamaan tersebut. 

 

Dalam mempelajari perumpamaan, pada akhirnya kita harus 

sampai pada poin ―apakah arti perumpamaan tersebut bagi kita hari 

ini.‖ Karena tanpa pemahaman tersebut, maka seluruh studi tentang 

perumpamaan menjadi tidak bernilai. Karena apa artinya sebuah 

pemahaman historis yang bagus, apabila kita tidak menemukan 

maknanya yang penting bagi kita hari ini? 

 

Sekalipun demikian, kita tentunya juga harus melihat bahwa 

untuk dapat sampai ke poin ke empat ini, kita juga perlu melalui 3 

tahapan pertama. Karena tanpa melalui ketiga tahapan pertama 

tersebut, maka kita tidak mungkin dapat menemukan aplikasi yang 

tepat dan benar sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Stein:  

 

It must be pointed out, however, that the fourth principle of 

parabolic interpretation is not independent or isolated from 

the first three principles. On the contrary, apart from the 

application of the first three principles there is little hope for 

an accurate application.
16

  

 

Kita tentu tahu bahwa perumpamaan orang Samaria yang 

baik hati mengajar kita untuk mengasihi sesama kita dan kasih itu 

tanpa ada prakondisi dan prakualifikasi. Kita bahkan juga diminta 

untuk mengasihi musuh dan menurut Stein, perintah untuk 

mengasihi musuh bukan hanya sekedar perasaan emosional yang 

mendorong kita untuk berbuat baik, tetapi tindakan kasih yang 

nyata. Kasih yang ditunjukkan oleh orang Samaria 

mengindikasikan bahwa kebencian yang ditunjukkan oleh musuh 

kita, janganlah sampai menghalangi kerinduan kita untuk dapat 

mengasihi mereka. 

 

Hal lain yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini adalah 

pertanyaan Yesus kepada ahli Taurat tersebut. Yesus tidak bertanya 

―Siapakah sesama manusia dari orang yang menderita tersebut,‖ 

                                                 
16

 Stein, Parables, p. 70. 
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tetapi Yesus justru bertanya ―Siapakah di antara ketiga orang ini, 

menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh 

ke tangan penyamun itu?" (Luk. 10:36). Pertanyaan Yesus disini 

tidak berfokus pada orang yang menderita dalam arti sesama 

manusia dari orang yang menderita tersebut, tetapi pada ketiga 

orang yang disebutkan itu dalam arti siapakah di antara ketiganya 

yang menjadi sesama bagi orang yang menderita tersebut. 

 

Memang sangatlah sulit untuk dapat mendefinisikan dan 

menetapkan siapakah sesama kita, tetapi minimal setiap orang 

dapat menjadikan dirinya sebagai sesama bagi orang lain. Dari sini 

kita melihat perintah aktif yang hendak Yesus berikan, kita tidak 

perlu menanyakan ―siapakah sesamaku manusia?‖, tetapi 

―Siapakah yang dapat kujadikan sebagai sesamaku manusia?‖ 

 

Penutup 

 

Memahami dan menginterpretasikan perumpamaan menjadi 

tugas penting dari setiap pengajar atau pengkhotbah, agar mereka 

dapat mengajarkan dan mengkhotbahkan perumpamaan dengan 

benar. Tugas ini oleh Wenham disejajarkan dengan tugas seorang 

penterjemah.
17

 Penterjemah yang baik memerlukan dua 

kemampuan: pertama, kemampuan untuk dapat memahami bahasa 

yang akan ia terjemahkan dan istilah-istilah dalam bahasa tersebut 

dengan tepat dan benar. Pada saat yang sama, ia juga harus 

mempunyai kemampuan untuk memahami bahasa yang ke 

dalamnya kita akan menterjemahkan. Demikian juga saat kita 

mengeksposisi perumpamaan, kita perlu peka dengan konteks 

kehidupan Yesus dan konteks kehidupan kita hari ini.   

 

Setelah mempelajari keempat metode untuk 

menginterpretasikan perumpamaan, maka kita perlu 

menerapkannya saat kita mempelajari perumpamaan-perumpamaan 

Yesus. Karena dengan menerapkan keempat metode tersebut, kita 

akan menemukan kerangka pemahaman yang tepat tentang 

                                                 
17

 Wenham, Parables, p. 18. 
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perumpamaan tersebut dan dengan demikian kita dapat 

mengajarkan dan mengkhotbahkan perumpamaan Yesus. 

 

Untuk itu, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah 

menemukan poin utama dari perumpamaan tersebut (prinsip I) dan 

apa yang diinginkan Yesus saat memakai perumpamaan itu (prinsip 

II). Setelah itu kita perlu menyelidiki bagaimana murid-murid 

memahami perumpamaan tersebut dan apa yang menjadi alasan 

ditempatkannya perumpamaan tersebut (Prinsip III). Dengan 

pemahaman itu, maka kita akan menemukan kerangka pemahaman 

tentang apa yang Allah inginkan ketika kita membaca 

perumpamaan pada hari ini.
18

 

                                                 
18

 Stein, Parables, p. 70. 



JTA 7/13 (September 2005) 

14 



JTA 7/13 (September 2005) 15-60 

15 

“KISAH LELUHUR ISRAEL HIDUP SEBAGAI ORANG 

ASING” DALAM PERSPEKTIF SEORANG  

ETNIS TIONGHOA  

(Suatu Contoh Pengaruh Latar Belakang Penafsir Dalam 

Proses Penafsiran) 

 

Sia Kok Sin  

 

PENDAHULUAN 

 

alam makalah ini, penulis akan menyelidiki tema leluhur 

Israel hidup sebagai orang asing berdasarkan kitab Kejadian 

12 sampai bagian awal kitab Keluaran. Leluhur Israel itu meliputi 

Abraham, Ishak, Yakub, anak-anak Yakub (khususnya Yusuf) dan 

keturunan Yakub yang hidup dalam perbudakan di Mesir.  

 

Bagian-bagian Alkitab itu memaparkan pemilihan, panggilan, 

rencana dan janji-janji Allah kepada leluhur Israel. Kisah leluhur 

Israel dimulai dengan pemilihan dan panggilan Allah atas Abraham 

yang disertai dengan janji keturunan, tanah dan menjadi berkat. 

Janji akan keturunan tergenapi dalam diri Ishak, Yakub, anak-anak 

Yakub dan keturunan mereka, namun janji akan tanah dapat 

dikatakan belum terwujud dalam kehidupan leluhur Israel ini. 

Sedangkan janji menjadi berkat bagi orang lain merupakan suatu 

dampak berkat Allah dalam kehidupan mereka. 

 

Dalam kaitan dengan belum tergenapinya janji Allah akan 

tanah ini, kisah hidup leluhur Israel ini dapat dikatakan sebagai 

kisah hidup orang yang mengembara atau orang yang hidup 

sebagai orang asing. Mereka hidup sebagai orang asing, oleh 

karena mereka menantikan penggenapan janji Allah akan tanah 

perjanjian. Bagi mereka yang mempunyai pengalaman hidup 

sebagai orang asing atau dianggap sebagai asing di suatu tempat
1
 

akan lebih cepat mengidentifikasi ―dunia‖ kisah hidup leluhur 

                                                 
1
 Dalam konteks tulisan ini, penulis memilih etnis Tionghoa di Indonesia. 

D 
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Israel sebagai orang asing,
2
 sehingga mereka dapat belajar dari 

pengalaman leluhur Israel bagi kehidupan mereka masa kini. 

 

Dalam kaitan dengan hal ini, penulis mencoba untuk 

memahami liku-liku kehidupan leluhur Israel sebagai orang asing. 

Bagaimana mereka berinteraksi dengan penduduk ―pribumi‖? 

Bagaimana mereka dapat bertahan untuk hidup dan meraih 

keberhasilan dalam hidup ini? Hal-hal apa saja yang muncul 

sebagai problem kehidupan mereka sebagai orang asing? 

 

Penulis juga berupaya membuat perbandingan sederhana 

pengalaman leluhur Israel hidup sebagai orang asing dengan 

kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia dan mencoba memetik 

pelajaran yang berharga bagi kehadiran dan kehidupan etnis 

Tionghoa di Indonesia. 

 

LELUHUR ISRAEL HIDUP SEBAGAI ORANG ASING 

 

Siapakah Leluhur Israel Itu? 

 

Istilah leluhur (Patriarkh) Israel biasanya ditujukan kepada 

Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya.
3
 Kisah 

                                                 
2
 David J.A. Clines mengungkapkan salah satu fungsi Pentateukh sebagai ‗story‘ 

sbb: 

          ―To understand, then, how the Pentateuch functions as a theological work 

that transcends its own time of origin, we have to consider the nature of story. 

What is offered in a story is a ―world‖ – make –believe or real, familiar or 

unfamiliar. To the degree that the hearer or reader of the story is imaginatively 

seized by the story, to that degree he or she ―enters‖ the world of the story. That 

means that the reader of the story, when powerfully affected by it becomes a 

participant of its world. One learns, by familiarity with the story, one‘s way 

about its world, until it becomes one‘s own world too.‖ David J.A. Clines, The 

Theme of the Pentateuch. JSOT Supplement Series 10, (Sheffield: Sheffield 

Academic Press, 1989), p. 102. 
3
 F.W. Bush,‖Patriarchs,‖ The International Standard Bible Encyclopedia, Vol. 

Three K-P. Geoffrey W. Bromiley (Gen. Edit.), (Grand Rapids: Wm.B. 

Eerdmans Publishing Company, 1988), p. 690, L. Hicks,‖Patriarchs,‖ The 

Interpreter‟s Dictionary of the Bible, Vol. 3 K-Q. G.A. Buttrick (Dictionary 

Editor), (Nashville: Abingdon, 1981), p. 677. 
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leluhur Israel ini terdapat dalam kitab Kejadian 12-50. Bagian ini 

biasanya disebut narasi patriarkh. Narasi ini terdiri 3 bagian besar, 

yaitu Abraham (Kej. 12:1-25:18), Ishak (Kej. 25:19-36:43) dan 

Yakub (Kej. 37:1-50:26).
4
  

 

Pada umumnya leluhur Israel pertama kali dikaitkan dengan 

Abraham, baru kemudian berlanjut kepada Ishak, Yakub dan 

seterusnya. Sedangkan Noth berpendapat bahwa Yakublah yang 

pertama kalinya dikaitkan sebagai leluhur Israel (band. Ul. 26:5-9), 

baru kemudian dari Yakub terkait patriarkh lainnya.
5
 Penulis setuju 

dengan  R.N. Whybray yang mengungkapkan bahwa ‖Abraham 

was the father of the nation, and his great-grandsons the founders 

of the twelve tribes, of which the nation was believed to consist.‖
6
 

Juga kalau seseorang melihat alur kitab Kejadian dapat terlihat 

bahwa Abrahamlah yang patut disebut sebagai leluhur pertama 

Israel, khususnya dengan panggilan dan rencana Allah kepada 

Abraham (Kej. 12:1-3). Begitu juga ungkapan yang sering 

digunakan yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang tentunya 

tidaklah salah kalau Abraham adalah leluhur Israel pertama dan 

bukannya Yakub, walaupun memang dari Yakublah muncul kedua 

belas suku Israel. 

                                                 
4
 George W. Coats, Genesis. The Forms of  the Old Testament Literature. Vol. 1. 

Rolf Knierim and Gene M. Tuckers (editors), (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Company, 1987), p. 14. 
5
 Martin Noth mengungkapkan: 

―The introduction of the theme ―promise to the patriarchs‖ into the 

Pentateuchal tradition, however, was in itself a complicated process 

which had several stages. It is certain that this theme was first treated 

only in relation to the figure of Jacob. This stage of the development of 

the Pentateuch, where only Jacob is ―patriarch,‖ is presupposed in the 

cultic confession in Deut. 26:5-9. Since Jacob became the father of the 

twelve tribes and emigrated with his family to Egypt, he was the only 

patriarch to be directly connected with the older Pentateuchal themes, 

while the other patriarchs were connected with the rest of the 

Pentateuchal themes only through Jacob.‖ Martin Noth, A History of 

Pentateuchal Traditions.  

Translated by Bernhard W. Anderson, (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc., 

1972), p. 56.  
6
 R. Norman Whybray, Introduction to the Pentateuch, (Grand Rapids: Wm. B. 

Eerdmans Pusblishing Co., 1995), p. 49. 
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Abraham 

 

Kehidupan leluhur Israel sebagai orang asing tidak dapat 

dilepaskan dari panggilan Allah kepada Abraham dan janji Allah 

akan tanah atau negeri perjanjian yang belum tergenapi. Allah 

memanggil Abraham untuk meninggalkan tanah leluhurnya menuju 

ke tanah yang dijanjikan Allah. Selama janji akan tanah itu belum 

tergenapi, Abraham dan keturunannya hidup sebagai orang asing, 

baik di negeri yang dijanjikan Allah ataupun pergi ke negeri yang 

lain. 

 

 Kitab Kejadian memulai kisah Abraham dengan silsilah 

keturunan Terah dalam Kejadian 11:27-32, tetapi Kejadian 12:1-3 

merupakan titik permulaan utama dalam kisah ini. Dalam kaitan 

dengan Kej. 12:1-3 Hans Walter Wolff mengungkapkan: 

 

It opens with a single imperative (vs. 1), to which a long 

chain of consecutive clauses is added. Five times they have 

an imperfect-cohortative form (vss. 2-3a). Not until the last 

clause (vs. 3b) is a perfect tense employed. The brief 

command to depart introduces the passage. However, the 

accent obviously lies on the subsequent consecutive clauses, 

which five times hold out the prospect of a gracious act of 

Yahweh to the addressed, hence having the character of a 

promise.
7
 

 

Kejadian 12:1-3 mengungkapkan pemilihan, panggilan, 

rencana dan janji Allah atas Abraham. Whybray mengungkapkan, 

 

There Abram, later to be Abraham, is commanded by God to 

leave his country of residence and move to a land to be 

shown to him, where he will become the ancestor of a great 

and famous nation, specially blessed by God and conferring 

blessing on other peoples.
8
  

                                                 
7
 Walter Brueggemann and Hans Walter Wolff, The Vitality of Old Testament 

Traditions, (Atlanta: John Knox Press, 1982), p. 47. 
8
 Whybray, Introduction to the Pentateuch, p. 53. 
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David J.A. Clines mengkategorikan janji Allah kepada Abraham 

ini dapat 3 hal, yaitu the promise of posterity, of a relationship with 

God, and of the land.
9
  John Goldingay berpendapat bahwa tema 

narasi Abraham adalah janji Yahweh untuk memberkati Abraham 

dengan keturunan dan tanah serta menjadikannya sebagai berkat 

bagi orang lain.
10

 Claus Westermann mengungkapkan, 

 

The blessing promised to Abraham has two effects: on 

Abraham himself, in the history of Israel (great people, great 

name), and on the people with whom he comes in contact: 

―and you are to be a blessing.‖ Because Abraham is blessed, 

he can also become a blessing for others…
11

  

 

Selanjutnya ia juga mengungkapkan: ―God‘s action proclaimed in 

the promise to Abraham is not limited to him and his posterity, but 

reaches its goal only when it includes all the families of the 

earth.‖
12

 Jadi dapat dikatakan bahwa janji berkat Allah kepada 

Abraham mempunyai aspek yang luas dan jangkauan yang 

melampaui kehidupan Abraham sendiri. Allah memberkati 

Abraham dengan keturunan dan tanah serta menjadikan berkat bagi 

orang lain. 

  

C. Westermann mengungkapkan bahwa janji akan keturunan 

merupakan janji hanya muncul dalam kisah Abraham, namun janji 

ini paling sering muncul dalam kitab Kejadian.
13

 Janji Allah akan 

keturunan tidak segera tergenapi, oleh karena Sarah itu mandul. 

Janji ini juga terancam, oleh karena terjadinya bahaya yang dialami 

                                                 
9
 Clines, The Theme of  the Pentateuch, p. 27. 

10
 John Goldingay, ―The Patriarchs in Sripture and History,‖ Essays in the 

Patriarchal Narratives. Edited by A.R. Millard and D.J. Wiseman, (Winona 

Lake: Eisenbrauns, 1983), p. 6. 
11

 Claus Westerman, Genesis 12-36. Translated by John J. Scullion, 

(Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1985), p. 150. 
12

 Ibid., p. 152. 
13

 Claus Westermann, ―Promise to the Patriarchs,‖ The Interpreter‟s Dictionary 

of the Bible. Supplementary Volume. Keith Crim (General Editor), (Nashville: 

Abingdon, 1981), p. 691. 
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oleh Sarah yang umumnya disebut sebagai ‗ancestress in danger‘.
14

 

Begitu juga bahaya kelaparan yang akan mengancam kelangsungan 

keluarga ini.
15

 Terlepas dari semuanya itu kelahiran Ishak dapat 

dikatakan sebagai penggenapan atau sebagian penggenapan janji 

keturunan ini.
16

 

 

Melalui Kejadian 15 dapat diketahui bahwa tanah perjanjian 

yang dimaksudkan itu adalah Kanaan.
17

 Walaupun Allah 

memberikan janji tentang tanah kepada Abraham, Abraham – 

termasuk juga para patriarkh lainnya - tidak mengalami 

penggenapan dari janji itu.
18

 Whybray mengungkapkan:‖The 

patriarchs are never pictured as owners of the land. The Canaanites 

(12:6; 13:7) and other peoples (ch. 23) were in possession; 

Abraham and his family are described as resident aliens (23:4; 

35:27), passing through rather than settling. The promises of 

possession of the land, then, were not for immediate fulfillment but 

for the future.‖
19

  Oleh karena itu, kehidupan Abraham atau para 

patriarkh lainnya sebagai orang asing atau ―pendatang‖ terutama 

harus dilihat dari perspektif sebagai suatu ketaatan kepada 

panggilan Allah dan belum tergenapi janji Allah kepadanya. 

Memang ada penyebab lain, seperti bencana kelaparan yang 

menyebabkan Abraham harus berpindah dan mengungsi, tetapi hal 

itu tetap harus dilihat dari kerangka ketaatan kepada panggilan 

Allah dan belum tergenapinya janji Allah. 

 

Irving M. Zeitlin mengungkapkan:  

 

                                                 
14

 Clines, The Theme of  the Pentateuch, p. 45. Hal ini akan dibahas dalam 

bagian selanjutnya, khususnya berkaitan dengan janji akan tanah. 
15

 Ibid. 
16

 Disebut sebagian penggenapan, karena dilihat dari perbandingan seorang anak 

dengan janji akan keturunan yang sangat banyak. 
17

 Whybray, Introduction to the Pentateuch, p. 53. 
18

 John Goldingay mengungkapkan bahwa pembelian tanah kuburan bagi Sarah 

merupakan permulaan pemilikan tanah Kanaan. Goldingay, Essays in the 

Patriarchal Narratives, p. 6. 
19

 Whybray, Introduction to the Pentateuch, p. 53. 
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The patriarchal stories share this characteristic with the entire 

Bible: key individuals and even great and pious men are 

portrayed with all their defects intact, and without trying hide 

either their disobedience to Yahweh or their injustices to their 

fellow man.
20

  

  

 Hal seperti ini dapat dilihat dalam kehidupan Abraham. 

Kehidupan Abrahampun tak terlepas dari kekurangan dan 

kegagalan. Beberapa bagian teks akan diselidiki secara khusus 

untuk melihat bagaimana kehidupan Abraham sebagai orang asing 

beserta problematikanya. 

 

Kejadian 12:10-20 memaparkan kisah Abraham di Mesir. 

Kisah Abraham di Mesir ini mempunyai kemiripan dengan Kej. 

20:1-18 dan 26:1-35. Dalam kaitan dengan hal ini, Speiser 

mengangkat adanya motif ―wife-sister‖ dalam bagian-bagian ini. Ia 

mengungkapkan, 

 

In Hurrian society the bonds of marriage were strongest and 

most solemn when the wife had simultaneously the juridicial 

status of a sister, regardless of actual blood ties. This is why a 

man would sometimes marry a girl and adopt her at the same 

time as his sister, in two separate steps recorded in 

independent legal documents. Violations of such sistership 

arrangements were punished more severely than breaches of 

marriage contracts.
21

 

 

John Van Seters berpendapat bahwa upaya Speiser 

mensejajarkan status ―wife-sister‖ dalam masyarakat Hur dalam 

teks-teks Nuzi ini dengan motif ―wife-sister dalam narasi Patriarkh 

tidaklah tepat.
22

 Teks-teks Nuzi itu hanya memaparkan tentang 

saudara laki-laki yang menggantikan sang ayah dalam kaitan 

                                                 
20

 Iriving M. Zeitlin, Ancient Judaism, (Cambridge: Polity Press, 1984), p. 37.  
21

E.A. Speiser, Genesis. The Anchor Bible, (Garden City, New York: Doubleday 

& Company, Inc., 1964), p. 92. 
22

 John Van Seters, Abraham in History and Tradition, (New Haven: Yale 

University Press, 1975), pp. 71-75. 
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dengan pernikahan saudara perempuannya.
23

 Van Seters 

berpendapat bahwa narasi patriarkh ini sejajar dengan dokumen 

Ugarit dan kontrak pernikahan Mesir pada abad 9 – 6 S.M.
24

 

Ungkapan ―engkau atau ia adalah saudara perempuanku‖ 

menunjuk kepada ungkapan kasih sayang seorang suami kepada 

istrinya.
25

 Begitu juga pada era tersebut, perzinahan dipandang 

sebagai suatu dosa yang besar.
26

 Terlepas dari pandangan yang 

dipilih, narasi patriarkh ini memaparkan adanya upaya pergantian 

status seorang suami menjadi saudara demi keselamatan pribadi.   

 

Brueggemann memaparkan beberapa pendapat tentang tujuan 

kisah ini, yaitu: 

1.   Merupakan suatu sindiran atau ejekan orang Israel kepada 

kekuasaan Mesir atau kekuatan penindas lainnya.
27

 Ia 

mengungkapkannya: 

 

The story offers humor which should be fully exploited: 

the shrewdness of father Abraham, the irresistible 

beauty of mother Sarah (in the present form, an aged 

beauty), and the crippling lust of Egypt and its Pharaoh. 

Of all the women available in the empire, they want 

mother Sarah! So the story has a sociological function. 

It moves in the arena of liberation, of dramatic and 

linguistic delegitimization of imperial authority.
28

 

 

2. Memaparkan kegagalan moral Abraham yang bertindak 

―cerdik‖, tapi membahayakan Sarah demi keselamatan 

dirinya sendiri.
29

 

 

                                                 
23

 Seters, Abraham in History and Tradition, p. 74. 
24

 Ibid., p. 76. 
25

 Ibid., p. 75. 
26

 Ibid., p. 76. 
27

 Walter Brueggemann, Genesis. Interpretation, (Atlanta: John Knox Press, 

1982), p. 128. 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
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3. Memaparkan karya Allah terlepas dari ketidaksetiaan 

Abraham atau umat-Nya.
30

 Brueggemann mengungkapkan:  

 

After the morality and the political humor, the major 

themes of the narrative endure: the overriding 

faithfulness of God and the cowardly faithlessness of 

Israel. The text brings the listening community face to 

fact with ―the deep mystery fo God‘s power‖ which 

works its own way in history. Neither Pharaoh nor 

Abraham can finally control the power of blessing. God 

presides over that in his own free ways.
31

 

 

Dalam kisah ini diungkapkan bahwa Abraham terpaksa pergi 

ke Mesir, oleh karena terjadi kelaparan yang hebat di tempat ia 

tinggal. Kata ini גור dalam ayat 10 mempunyai arti tinggal sebagai 

orang asing atau pendatang.
32

 Dalam konteks ini dapat mempunyai 

nuansa mengungsi, oleh karena bencana kelaparan yang terjadi dan 

untuk mempertahankan kehidupannya. Ketika Abraham tinggal di 

tanah perjanjian, ia memang menjalani kehidupan sebagai orang 

asing, oleh karena janji Allah belum tergenapi. Perpindahannya ke 

Mesir, tidak hanya menjauhkan dirinya dari tanah perjanjian, tetapi 

menyebabkannya hidup sebagai orang asing atau pengungsi di 

tanah asing. Suatu keadaan yang makin tidak menentu yang harus 

dihadapi oleh Abraham. Hal yang dapat dilihat dalam bagian ini 

adalah ketakutan dan prasangka Abraham.  

 

Ketakutan Abraham kepada orang Mesir dipicu oleh 

kecantikan istrinya. Hal yang menarik di sini adalah bahwa 

ketakutan Abraham dilatarbelakangi oleh kelebihan yang 

dimilikinya, yaitu istri yang cantik. Dalam kasus ini kecantikan 

istrinya tidak menjadi kebanggaannya, tetapi justru menimbulkan 

                                                 
30

 Brueggemann, Genesis. Interpretation, pp. 128-129. 
31

 Ibid., pp. 129-130. 
32

 Francis Brown, S.R. Driver, Charles A. Briggs, The New Brown-Driver-

Briggs-Gesenius Hebrew and English Lexicon (BDB),  (Peabody: Hendrickson 

Publisheres, 1979), p. 157; Ludwig Koehler and Walter Baumgartner, The 

Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (HALOT), I, ח-edieL) ,אn: 

Brill Academic Publisher, 2000), p. 184. 
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ketakutan pada dirinya. Ditambah lagi dengan prasangkanya, 

bahwa orang Mesir akan membunuhnya demi mendapatkan Sarah 

dan membiarkan istrinya tetap hidup. Untuk mengatasi rasa takut 

dan prasangkanya, ia mengambil langkah-langkah pengamanan. Ia 

meminta Sarah untuk mengaku sebagai adiknya daripada sebagai 

istrinya. Ungkapan ―lihatlah‖ an'-hNEhi (ayat 11) dan ―katakanlah‖ an'-
yrIm.ai (ayat 13) menunjuk kepada permohonan Abram kepada 

istrinya dan ini bukan suatu perintah.
33

 Abraham mengambil 

langkah demikian dengan harapan bahwa orang Mesir 

memperlakukannya dengan baik dan membiarkannya tetap hidup. 

Ia memilih untuk mengutamakan keamanan dirinya dan tidak 

segan-segan membahayakan diri istrinya. Dalam situasi ini, ia 

menggunakan peran sebagai seorang saudara daripada perannya 

sebagai seorang suami.  

 

Kecantikan Sarai mempesonakan orang Mesir dan memikat 

Firaun, sehingga Sarai dibawa ke istana Mesir. Firaun juga 

memperlakukan Abram dengan sangat baik dan menghadiahkan 

banyak hal kepada Abram. Kata kerja byjiyhe dalam ayat 16 

berbentuk Hiphil yang mempunyai konotasi penekanan.
34

 Hal ini 

menunjukkan bahwa Firaun sungguh memperlakukan Abram 

dengan sangat baik. Drama yang dilakoni oleh Abram berjalan 

dengan baik, walaupun tidak lama, oleh karena Tuhan tidak ingin 

rencana-Nya gagal karena kegagalan manusia.
35

 Kemurnian Sarah 

perlu tetap terjaga, oleh karena ia adalah ibu dari leluhur Israel.
36

 

Dusta Abraham dengan menyebut Sarah sebagai saudara 

perempuannya daripada sebagai istrinya, mendatangkan keburukan 

daripada berkat bagi Mesir.
37

 Tuhan menurunkan tulah yang hebat 

atas Firaun, yang menyadarkannya atas drama yang dimainkan 

                                                 
33

John Skinner, A Critical and Exegetical Commentary on Genesis, (Edinburgh: 

T&T Clark, 1910), p. 249. 
34

 Speiser, Genesis, p.  90. 
35

 Gerhard von Rad, Genesis. The Old Testament Library. Translated by John H. 

Marks, (Philadelphia: The Westminster Press, 1956), p. 164. 
36

 Speiser, Genesis, p. 93. 
37

 Wolff, The Vitality of Old Testament Traditions, p. 56. Tentu hal ini bertolak 

belakang dengan rencana Allah menjadikan Abraham dan keturunannya menjadi 

berkat bagi semua orang (Kej. 12). 
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oleh Abram. Ia mengkonfrontasi Abram dan mengusir Abram 

beserta rombongannya ke luar dari Mesir.
38

 

Kejadian 20:1-18 mengisahkan Abraham dan Sarah yang 

hidup sebagai orang asing di Gerar. Kisah ini tidak menjelaskan 

alasan kepindahan Abraham dan Sarah. Di Gerar terjadi peristiwa 

yang sama dengan yang di Mesir, yaitu Abraham mengakui Sarah 

sebagai saudaranya demi keselamatan dirinya. Tindakan Abraham 

ini tidak hanya menempatkan Sarah dalam keadaan bahaya, tetapi 

ia juga menyebabkan bahaya yang besar bagi Abimelekh.
39

 

 

Abimelekh terpikat oleh Sarah dan mengambil Sarah, tetapi 

Tuhan memperingatkannya melalui mimpi. Abimelekh 

menjelaskan ketidakbersalahan dan ketidaktahuannya kepada 

Tuhan. Abimelekh juga mengkonfrontasi Abraham tentang 

perbuatannya itu. 

 

Abraham memberikan penjelasan dan alasan atas sikapnya 

itu. Dalam kaitan dengan hal ini, John Skinner mengungkapkan: 

 

Abraham‘s self-exculpation, which is at the same time the 

writer‘s apology for his conduct, consists of three excuses: 

(1) he was actuated by fear for his life; (2) he had not been 

guilty of direct falsehood, but only of mental reservation; (3) 

the deciet was not practiced for the first time on Abimelech, 

but was a preconcerted scheme which (it is perhaps implied) 

had worked well enough in other places.
40
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Dalam penjelasan atau pembelaan diri Abraham ini, nampak 

prasangka dan ketakutan Abraham. Ia berprasangka bahwa tidak 

ada takut akan Tuhan di Gerar dan takut bahwa mereka akan 

membunuhnya oleh karena istrinya. Padahal bagian ini justru 

mengungkapkan kebalikannya. Abimelekh adalah seorang yang 

takut akan Allah,
41

 sedangkan Abraham adalah seorang lebih takut 

kepada banyak hal daripada kepada Allah.
42

  Wolff 

mengungkapkan: ―Fear of God is understood here as respect for the 

freedom and responsibility of the outsider. Wherever God is feared, 

that is, wherever men are obedient to God‘s protective will, we can 

expect to find respect for the rights of outsiders.‖
43

 Pada akhirnya 

Abimelekh mengizinkan Abraham tinggal, menghadiahinya dengan 

banyak hadiah, begitu juga dengan Sarah. Ungkapan Abimelekh 

yang menempatkan Abraham sebagai ―saudara‖ Sarah dalam ayat 

16 mengandung nuansa sarkasme.
44

 Tindakan Abimelekh ini 

tentulah sangat kontras dengan prasangka dan ketakutan 

Abraham.
45

 

 

Kisah tindakan Abraham yang membahayakan Sarah 

(‗ancestress in danger‘) tidak hanya mengungkapkan problematika 

seorang yang hidup sebagai orang asing, tetapi juga menunjukkan 

kegagalan Abraham menjadi berkat bagi orang lain. Tindakan 

Abraham untuk penyelamatan diri sendiri dapat mengakibatkan 

bahaya bagi Sarah, Firaun, raja Gerar bahkan rencana Allah. Ia 

tidak hanya gagal menjadi berkat bagi orang lain, tetapi malahan 

mendatangkan keburukan atau kutuk bagi orang lain. Hal ini tentu 

bukanlah rencana Allah atas kehidupan Abraham sebagaimana 

yang diungkapkan dalam Kejadian 12. 
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Terlepas dari kelemahan dan kegagalan Abraham, berkat 

Tuhanpun nampak dalam kehidupan Abraham. Kejadian 13:2 

mengungkapkan bahwa Abraham sangat kaya. Kejadian 14 juga 

mengungkapkan bagaimana Abraham mampu mengalahkan raja-

raja di Timur dan membebaskan Lot. Dalam mengamati kisah 

Abraham, D.J. Wiseman mengangkat suatu hal yang menarik 

tentang Abraham, yaitu penghargaan dan penghormatan etnis lain 

terhadap Abraham.
46

 Dalam Kej. 23:5, Abraham disebut sebagai 

raja yang agung.  Dalam mengomentari hal ini, Wiseman mengutip 

pendapat D.W. Thomas dan E.A. Speiser sbb:  

 

Whether the phrase is interpreted here as a superlative, or as 

an acknowledgement of his appointment to the position by his 

God, it is in any case used by a man of another etnic origin 

and religion and denotes a position of respect and 

leadership.
47

  

 

Kepada Abrahamlah, Allah pertama-tama menyatakan 

panggilan, pemilihan, rencana dan janji-janji-Nya. Hidup Abraham 

adalah hidup dalam penantian akan penggenapan janji-janji Allah. 

Ia hidup sebagai orang asing oleh karena Allah belum menggenapi 

janji-Nya tentang tanah perjanjian. Kehidupan Abraham, 

khususnya sebagai orang asing, tak lepas dari persoalan, kegagalan 

ataupun keberhasilan.  

 

Ishak 

 

Ishak pada umumnya dianggap sebagai patriarkh kedua 

setelah Abraham.
48

 Ishak merupakan salah satu tokoh utama dalam 

tradisi patriarkh di samping Abraham dan Yakub.
49

Nampaknya 
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Ishak tidak mempunyai peran besar dalam Perjanjian Lama,
50

 

walaupun demikian ia merupakan mata rantai dari Abraham 

menuju kepada Yakub. Elisabeth Boase mengungkapkan:‖Isaac‘s 

primary role in the narrative then is as the one though whom the 

promises would pass. His position in the narrative is surrounded by 

two dominant patriarchs, and he is frequently defined in terms of 

his relationship to these two figures.‖
51

 Kisah Ishak juga 

mengungkapkan bahwa Allah meneguhkan kembali bahwa Ia 

memberkati Abraham dengan keturunan dan tanah, serta 

menjadikannya sebagai berkat bagi orang lain.
52

 Ia adalah anak 

Abraham dan padanya terwariskan seluruh janji Allah kepada 

Abraham. Kehidupannyapun merupakan kehidupan dalam 

penggembaraan dalam menantikan penggenapan janji Allah. 

Dalam kaitan dengan tema tulisan ini, satu bagian yang akan 

diselidiki adalah Kejadian 26:1-35. 

 

Kejadian 26:1-35 ini dianggap yang paling tua dan asli oleh 

para ahli, jika dibandingkan dengan Kej. 12 dan 20. Von Rad 

mengungkapkannya:‖Perhaps this version of the narrative really is 

the oldest of the three (Wellhausen, Noth); it would be conceivable 

that in the later tradition the danger to the ancestress was increased 

and that the story was thus expanded to exemplary trial.‖
53

 Dalam 

bagian sebelumnya von Rad mengungkapkan:‖One can conclude 

from that the same traditional material was connected with 

different figures of the past. But this would scarcely have 

happened, and the narrative would not have been preserved in these 

different forms if the narrator and reader had not ascribed to it a 

special significance.‖
54

 Sebaliknya Van Seters berpendapat bahwa 

Kej. 26:1-11 merupakan versi paling muda dan disusun 

berdasarkan Kej. 12 dan 20.
55

 Penulis sendiri tidak 

mempersalahkan versi mana yang lebih tua ataupun lebih asli, 
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karena memang tiap kisah ada kesamaannya, tetapi masing-masing 

mempunyai keunikannya tersendiri. 

 

Keberadaan Ishak di Gerar disebabkan oleh karena kelaparan 

yang terjadi dan kehendak Tuhan. Tuhan melarangnya pergi ke 

Mesir. Oleh sebab itu ia mengungsi atau tinggal sebagai orang 

asing di Gerar. Kata !koXO. (ayat 2) mempunyai arti ―diamlah‖ atau 

―berkemahlah.‖
56

 Jadi ada unsur tidak tetap atau permanen. Hal ini 

paralel dengan kata rWG (ayat 3) yang mempunyai arti ―tinggallah 

sebagai orang asing.‖ 

 

Sebagai orang asing di Gerar, Ishakpun dipenuhi dengan rasa 

prasangka dan takut. Ia berprasangka bahwa orang-orang di sana 

akan membunuhnya oleh karena kecantikan istrinya, oleh sebab itu 

ia takut. Ketakutannya membuat dia mengatakan Ribkah sebagai 

saudaranya dan bukan istrinya, demi keselamatan dirinya sendiri.
57

 

Padahal kisah ini tidak memaparkan adanya ketertarikan raja atau 

orang-orang Gerar terhadap Ribka.
58

 Metoda lama yang pernah 

juga dilakukan oleh Abraham.  

 

Kebohongan Ishak itu diketahui oleh raja Gerar secara ―tidak 

sengaja‖. Memang raja Gerar itu menegur Ishak, tetapi yang 

menarik ialah  raja ini justru memberikan perlindungan bagi Ishak. 

Ia melarang keras bangsanya mengganggu Ishak ataupun istrinya. 

Prasangka Ishak tidaklah terbukti. Perlindungan yang Ishak 

dapatkan dan bukannya maut. 

 

Ishak adalah seorang yang sangat sukses di negeri asing.  

Penggunaan kata ld;g" sebanyak 3 kali dalam ayat 13 memberikan 

suatu penekanan bahwa Ishak sungguh-sungguh kaya dan 

makmur.
59

 Kesuksesannya ini menimbulkan kesulitan bagi dirinya, 

oleh karena hal ini menimbulkan iri hati orang Filistin. Rupa-

rupanya Abimelekh juga merasa kurang aman dan nyaman dengan 
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kesuksesan Ishak ini, sehingga ia mengusir Ishak dari 

wilayahnya.
60

 Hal ini memaksa Ishak untuk pindah dan mencari 

tempat yang baru. 

 

Di daerah yang baru itupun Ishak dapat bertahan hidup dan 

mengatasi kesulitannya. Ketenangan hidupnya sedikit terusik 

dengan kunjungan resmi Abimelekh. Dalam kunjungan ini, 

Abimelekh mengakui bahwa ia melihat penyertaan Tuhan dalam 

kehidupan Ishak dan juga mengajak Ishak untuk mengikat suatu 

perjanjian di antara mereka. Westermann mengungkapkan bahwa 

―This type of treaty puts Isaac on the same level as the Philistine 

king (―covenant‖ is not a suitable word for what is meant here); 

‗the mutual oath is typical of the treaty between equals‘.‖
61

 

Akhirnya Ishak menyetujuinya. Speiser mengungkapkan: ―With 

the treaty concluded, Isaac is assured of a friendly reception 

throughout Abimelech‘s territory.‖
62

 Dalam kaitan dengan hal ini, 

Westermann mengungkapkan: ―The ‗peace‖ concluded does not 

involve the lifting of the expulsion or the acceptance of Isaac back 

into Abimelech‘s territory, but is confined to the mutual pledge to 

do each other no harm. Peace, therefore, does not mean 

―fellowship‖ in each and every case. The relationship between 

people can remain intact when one allows the other ―to withdraw in 

peace,‖ or leaves him in peace.‖
63

 

 

Penggenapan janji Allah kepada Abraham juga nampak 

dalam kehidupan Ishak. Ia dikaruniai keturunan, walaupun pada 

awalnya istrinya mandul. Ia hidup dalam kelimpahan materi yang 

semakin bertambah, sehingga orang lain melihat penyertaan Tuhan 

dalam kehidupannya. Ishakpun menjalani kehidupan yang sama 

dengan Abraham, yaitu hidup sebagai orang asing dalam penantian 

penggenapan janji Allah akan tanah perjanjian. 
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Yakub 

 

Yakub adalah anak Ishak dan merupakan bapak dari 12 anak 

yang kemudian menjadi 12 suku Israel.
64

 Yakub merupakan tokoh 

utama dalam Kej. 29:19-35:29 dan kurang utama dalam Kej. 37-

50.
65

 Kehidupan Yakubpun merupakan kehidupan dalam 

pengembaraan, bahkan ia menganggap seluruh kehidupannya 

adalah hidup pengembaraan sebagai orang asing (Kej. 47:9). Allah 

menegaskan ulang janji akan tanah, keturunan dan menjadi berkat 

kepada Yakub (Kej. 28:13-15). Jadi penggembaraan Yakub sebagai 

orang asingpun tak lepas dari belum tergenapinya  akan janji tanah. 

Ia juga mempunyai pengalaman yang unik sebagai orang asing. 

Yakub pergi ke tanah leluhur Ribkah ibunya ataupun dapat 

dikatakan tanah leluhur Abraham kakeknya, tetapi ia pergi sebagai 

orang asing. 

 

Kejadian 28  memaparkan tentang upaya penyelamatan diri 

Yakub dari kemarahan Esau dan juga keinginan Ishak agar Yakub 

mendapatkan istri dari Padan-Aram, tempat asal Ribkah, ibunya. 

Dalam kaitan dengan hal ini, Yakub harus meninggalkan Kanaan 

dan pergi ke Padan-Aram. 

 

Kejadian 28:1 mengungkapkan bahwa tanah di mana 

keluarga Ishak tinggal waktu itu disebut sebagai Kanaan. Dari 

konteks bagian ini dapat disimpulkan bahwa Kanaan ini merupakan 

tanah perjanjian. Tanah ini juga merupakan tempat di mana mereka 

pada waktu itu hidup sebagai orang asing (^yr,gUm. #r,a,) (ayat 4). 

Sedangkan Padan-Aram memang lebih ditekankan sebagai tanah 

leluhur Ribkah, sedangkan Ishak tidak mengaitkan dirinya dengan 

tanah itu. 
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Dalam ayat 4 diungkapkan bahwa Ishak menyakini janji dan 

berkat Allah bagi Abraham juga akan diberikan Allah kepada 

Yakub juga. Dalam kaitan dengan berkat Ishak atas Yakub, 

Wenham mengungkapkan: 

 

He describes this blessing as the blessing of Abraham. And it 

largely echoes the promises made to Abraham, for nearly 

every phrase is found in the Abrahamic promises… and in 

their recapitulation to Isaac…. However, this is the first time 

that Jacob has been designated heir of the Abrahamic 

promises…
66

 

 

Dalam ayat 13-15, Allah menyatakan diri-Nya kepada Yakub 

sebagai TUHAN Allah Abraham dan Ishak. Allah menegaskan 

bahwa janji akan tanah dan keturunan yang banyak juga 

merupakan janji untuknya. Allah juga berjanji untuk menyertai 

perjalanannya dan akan membawa Yakub kembali ke tanah 

perjanjian. Dalam kaitan dengan hal ini, Von Rad mengungkapkan: 

 

If the divine address in vs. 13-14 contains the general 

substance of the patriarchal blessing, then in v. 15 it refers to 

the special situation of the emigrant Jacob, the dangers of 

which threaten him and it guarantees him protection and a 

return.
67

  

 

Stanley D. Walters mengungkapkan: ―The Lord stood beside him 

and promised him the land, innumerable offspring, and the divine 

presence to protect and return him to the land (vv 13-15).‖
68

 

 

Kejadian 29-31 menceritakan bagaimana kehidupan Yakub di 

rumah Laban. Kehidupan Labanpun tak luput dari berkat Tuhan 

melalui kehadiran Yakub dalam rumahnya. Westermann 

mengungkapkan: ―The story of Jacob and Laban shows how the 
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blessing granted to Jacob also effects Laban, it is a power which is 

effective on the environment through and beyond the one 

blessed.‖
69

 Di rumah Laban ia mendapatkan empat istri dan banyak 

anak. Suatu waktu kondisi ekonomi Yakub sudah membaik. 

Kondisi ekonomi yang baik yang dialami oleh Yakub 

menimbulkan ketidaksenangan Laban dan keluarganya. Kejadian 

31: 3 mengungkapkan bahwa Tuhan memerintahkan Yakub untuk 

kembali ke Kanaan. Hal yang menarik dari bagian ini, yaitu 

disebutnya Kanaan sebagai tanah nenek moyang dan kaum atau 

sanak saudara Yakub (^T,d>l;Aml.W ^yt,Aba] #r,a,). Kanaan tidak disebut 

sebagai tanah di mana mereka mengembara sebagai orang asing, 

tetapi sebagai tanah nenek moyang dan sanak saudara Yakub.  

Begitu juga dalam Kejadian 31:13, Kanaan disebut sebagai tanah 

sanak saudara Yakub (^T,d>l;Am #r,a,) Hal ini menunjukkan kadar 

―keasingan‖ tanah Kanaan bagi generasi Yakub sudah makin 

berkurang. Walaupun demikian dalam Kej. 37:1 diungkapkan 

bahwa Yakub tinggal  di Kanaan yang tetap disebut sebagai negeri 

penumpangan ayah Yakub (`![;n'K. #r,a,B. wybia' yreWgm. #r,a,B. bq{[]y: bv,YEw:)dan 

bukan tanah nenek moyang mereka. 

 

Rahel dan Leapun menyetujui rencana kepulangan Yakub ke 

Kanaan. Penggunaan istilah tAYrIk.n" (orang asing) dalam jawaban 

Rahel dan Lea (Kej. 31: 15) sangatlah menarik. Pernikahan mereka 

dengan Yakub dapat dikatakan melepaskan mereka sebagai bagian 

keluarga dari orang tuanya.
70

  Secara ringkas akhirnya Yakub 

beserta seluruh keluarganya kembali ke Kanaan dan menetap di 

sana, hingga suatu saat mereka berpindah ke Mesir sebagaimana 

yang diungkapkan dalam kisah Yusuf. 

 

Sungguh tidak salah jika Yakub menyebut waktu hidupnya 

adalah tahun-tahun penggembaraan sebagai orang asing (yr;Wgm. ynEv. 
ymey>) (Kej. 47:9). Richard Elliott Friedman mengungkapkan:  

 

The story of Jacob is the story of a family divided 

geographically. Half of the family lives in Canaan, half in 
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Mesopotamia. The Bible focuses first on the branch in 

Canaan, then, because of  the conflict within the family, on 

the branch in Mesopotamia; after 20 years, the story returns 

to Canaan; and events culminate, in Joseph‘s time, in Egypt.
71

 

 

Pada waktu kecil hingga dewasa, ia hidup di Kanaan masih 

dalam status orang asing, oleh karena janji Allah belum tergenapi. 

Ia melewati masa mudanya di Haran di mana ia tinggal sebagai 

orang asing atau pendatang di keluarga Laban. Kembali ke 

Kanaanpun statusnya tetap sebagai orang asing. Bahkan ketika 

berpindah ke Mesir di mana ia tinggal sampai akhir hidupnya, 

iapun hidup sebagai orang asing. 

 

Penggenapan janji Tuhan kepada Abraham juga nampak 

dalam kehidupan Yakub. Ia dikaruniai banyak keturunan. Memang 

Yakub melewati masa hidup yang sulit, tetapi berkat dan 

penyertaan Tuhan nampak dalam kehidupannya.  

 

Yusuf 

 

Narasi tentang Yusuf ini terdapat dalam Kejadian 30, 37-50. 

Kejadian 37-50 dianggap sebagai suatu bagian yang koheren, di 

mana dimulai dengan Yusuf sebagai seorang anak laki-laki dalam 

Kejadian 37 dan diakhiri dengan kematian Yusuf dalam Kejadian 

50.
72

 Narasi ini merupakan kelanjutan dari narasi para patriarkh 

sebelumnya.
73

 Narasi ini mengungkapkan Kanaan sebagai lokasi 

awal (Kej. 37:1) dan Mesir sebagai lokasi akhir, walaupun ada 

pengharapan untuk kembali lagi ke Kanaan (Kej. 50).
74
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Dalam narasi ini nampak bahwa Yusufpun belum mengalami 

penggenapan janji Allah tentang tanah; bahkan ia menghabiskan 

sebagian besar hidupnya bukan di tanah perjanjian, tetapi justru di 

Mesir di mana ia merangkak dari bawah sebagai budak belian 

sampai akhirnya menjadi pejabat tinggi di Mesir. Walaupun 

sebagian hidupnya di Mesir, Yusuf tetap menyakini akan janji 

Allah kepada leluhurnya. Kejadian 50:24 mengungkapkan 

kesadaran Yusuf akan tanah perjanjian yang telah dijanjikan Allah 

kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Hal ini menunjukkan bahwa 

Yusuf sadar akan kenyataan bahwa Mesir bukanlah tanah 

perjanjian itu. Ia juga menyadari bahwa keberadaannya di Mesir 

memang merupakan akibat perbuatan jahat saudara-saudaranya dan 

bukan pilihan pribadinya, tetapi di balik itu ada rencana Allah atas 

dirinya (Kej. 50:20). Kisah Yusuf menyatakan penggenapan 

sebagian janji Allah dan juga belum tergenapinya sebagian janji 

Allah kepada para patriarkh.
75

 Nampaknya tujuan utama kisah ini 

adalah menceritakan bagaimana keturunan Abraham ini akhirnya 

tinggal di Mesir dan sebagai persiapan bagi kisah Keluaran.
76

 

Wolff berpendapat bahwa kisah Yusuf merupakan suatu 

pendahuluan kisah Keluaran.
77

 Kisah Yusuf ini sangat penting 

dalam tradisi Israel di Mesir.
78

  

 

Kejadian 37 menceritakan tentang Yusuf, si anak emas 

Yakub. Kasih sayang Yakub yang khusus kepada Yusuf itu 

menimbulkan kebencian saudara-saudaranya (ayat 4). Mimpi-

mimpinya yang spektakuler itu juga membangkitkan iri hati 

saudara-saudaranya (ayat 11).
79

 Secara singkat, kebencian dan iri 

hati saudara-saudara Yusuf berbuahkan pada tindakan menjual 
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Yusuf sebagai budak, yang membawa Yusuf kepada pengalaman 

hidup sebagai budak di negeri asing, yaitu Mesir (ayat 36).
80

 Jadi 

pengalaman Yusuf tinggal sebagai budak di negeri asing bukanlah 

suatu pilihan hidup, tetapi suatu keadaan yang tidak dapat 

ditolaknya atau terpaksa. 

 

Kejadian 39 menceritakan bagaimana kehidupan Yusuf 

sebagai budak belian di Mesir, khususnya di rumah Potifar, pejabat 

tinggi Mesir. Oleh karena penyertaan dan berkat Tuhan, Yusuf  

berhasil dalam pekerjaan.
81

 Von Rad mengungkapkan:‖The 

narrator is much more concerned to draw a rather sharply defined 

picture of Joseph the man, the picture of a clever, pleasing, modest, 

industrious, and handsome young man with whom Yahweh was.‖
82

 

Dengan prestasi kerja yang sangat baik ini, Yusuf diangkat menjadi 

kepala pengatur rumah tangga Potifar.
83

 

 

Yusuf mendapat kepercayaan penuh dari Potifar. Semua yang 

di rumah Potifar berada dalam kekuasaan Yusuf, kecuali ―makanan 

Potifar sendiri.‖(ayat 6) Wenham menafsirkan ungkapan ini 

sebagai berikut: ―This may be a euphemism for ‗his wife‘ (cf. Prov. 

30:20), but it seems more likely to be an idiom for ‗his private 

affairs.‘‖
84

 Sedangkan Von Rad mengungkapkannya sebagai 

berikut:  
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Verse 6b could mean simply that the man worried really 

about nothing any longer except his own food. But it could 

also be a reference as in ch. 43.32 to ritual separation: only in 

matters that affected his kitchen did he not permit Joseph to 

care for him.
85

  

 

Bagian ini menunjukkan kepercayaan yang luar biasa dari 

Potifar kepada Yusuf, walaupun demikian dalam kepercayaan itu 

tetap adanya batas. Batas ini dapat disebabkan memang sesuatu 

yang wajar antara majikan dan pekerja, tetapi mungkin juga oleh 

karena status Yusuf sebagai orang asing  di Mesir. 

 

Status dan keadaan Yusuf ini berubah total, ketika ia menolak 

ajakan istri majikannya untuk berhubungan seksual. Kisah ini 

berlanjut dengan fitnah istri Potifar bahwa Yusuf telah melakukan 

pelecehan seksual kepadanya. Hal ini mengakibatkan Yusuf 

dimasukkan ke dalam penjara. Hal yang menarik dalam bagian ini 

adalah ungkapan ―seorang Ibrani‖ (yrIb.[i vyai) dalam ayat 14 dan 

―hamba orang Ibrani‖ (yrIb.[ih' db,[,h') dalam ayat 17 dapat menunjuk 

kepada ―xenophobia‖ dan prasangka etnis.
86

 Kini Yusuf adalah 

korban dari keinginan yang tidak terpenuhi dari yang memegang 

kekuasaan. Ketidakberdayaan Yusuf tidak hanya oleh karena ia 

seorang bawahan, tetapi juga oleh karena ia seorang Ibrani. Ia 

seorang asing di tanah Mesir. Segala prestasi kerjanya menjadi 

tidak berarti.  

 

Bagian akhir Kejadian 39 mengisahkan bagaimana kualitas 

hidup Yusuf tidak terkungkung oleh situasi apapun. Di penjarapun 

ia menjadi kesayangan dan orang kepercayaan kepala penjara. 

 

Kejadian 40 menceritakan keadaan Yusuf di penjara. Di 

penjara ia bertemu dengan 2 pejabat Firaun, yaitu juru minuman 

dan juru roti raja Mesir. Keberhasilan Yusuf menafsirkan mimpi 

kedua pejabat ini nampaknya tidak banyak mengubah nasib Yusuf, 

tetapi sebenarnya merupakan persiapan secara tidak langsung bagi 
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perjumpaannya dengan Firaun.
87

 Walaupun demikian, kehidupan 

Yusuf telah menjadi berkat bagi orang lain, sebagai bagian 

penggenapan janji Allah kepada Abraham dalam Kejadian 12:3 

(―olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat)
88

. 

 

Kejadian 41 mengisahkan suatu peristiwa yang mengubah 

kehidupan Yusuf yaitu keberhasilannya menafsirkan mimpi Firaun. 

Perjumpaannya dengan Firaun tak lepas dari perjumpaannya 

dengan juru minuman raja di penjara sebelumnya. Walaupun 

sempat melupakan Yusuf, juru minuman raja itu pada akhirnya 

mengingat kebaikan Yusuf. Ia menceritakan bagaimana ketepatan 

Yusuf dalam menafsirkan mimpinya kepada Firaun (ayat 9-13). 

Dalam ayat 12, ia memperkenalkan Yusuf dengan sebutan 

―seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana‖ (~yx;B'J;h; rf;l. 
db,[, yrIb.[i r[;n:)Wenham beranggapan bahwa ungkapan ini merupakan 

suatu ungkapan peremehan terhadap status Yusuf.
89

 Kalau 

memperhatikan ayat 9 yang mengungkapkan pengakuan salah juru 

minuman raja yang telah melupakan Yusuf, maka ungkapan dalam 

ayat 12 ini tidak harus diartikan dengan negatif. Juru minuman raja 

justru memaparkan 2 kenyataan yang paradoks secara bersama. 

Yusuf memang hanya seorang muda Ibrani, hamba kepala 

pengawal istana, tetapi ia telah berhasil menafsirkan mimpi juru 

minuman raja itu. Tidaklah mengherankan, jika keberhasilan Yusuf 

menafsirkan mimpi juru minuman raja tidaklah diingat, oleh karena 

Yusuf memang tidak berarti di matanya. Kini ia baru mengingat 

kemampuan Yusuf itu.  

 

Keberhasilan Yusuf menafsirkan mimpi Firaun membawanya 

untuk menjadi orang kedua di Mesir.
90

 Von Rad 

mengungkapkan:‖In all these honors only one person in Egypt is to 

be over Joseph, the Pharaoh himself.‖
91

 Yusuf tidak hanya 
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dianugerahi kedudukan yang sangat tinggi, tetapi ia dinikahkan 

dengan anak seorang imam, yang kemudian memberikannya 2 

anak laki-laki. Von Rad berpendapat bahwa semuanya itu 

menjadikan Yusuf sebagai seorang Mesir.
92

 Selanjutnya 

Westermann mengungkapkan:‖The narrator of Joseph story and his 

listeners found nothing scandalous in Joseph becoming the son-in-

law of a priest of the god Re, in his taking a theophoric name 

which made him a creature of an Egyptian god, and his 

participating in the Egyptian state cult in his capacity as a high 

official.‖
93

 Kisah yang luar biasa ini juga menimbulkan pertanyaan, 

seperti apakah Yusuf telah berasimilasi menjadi orang Mesir dalam 

aspek ―kebangsaan‖ dan kepercayaan, sehingga ia dapat berperan 

sebagai pejabat tinggi Mesir itu?  Yusuf sebagai pejabat tinggi 

Mesir pasti berpola hidup seperti orang Mesir layaknya. Hal ini 

dapat dilihat dari penggunaan juru bahasa (Kej. 42:13) dan tidak 

makan bersama dengan orang Ibrani (Kej. 43:32). Dalam hal 

kepercayaan menyisakan suatu pertanyaan, yaitu apakah Yusuf 

terpaksa harus berkompromi dengan kepercayaan Mesir?  

 

Secara ringkas Kejadian 42-50 mengisahkan bagaimana 

Yakub bersama keluarganya bertemu lagi dengan Yusuf dan 

akhirnya keluarga besar ini pindah ke Mesir untuk menghindari 

bencana kelaparan di Kanaan. Kisah ini dimulai dengan 

kedatangan saudara-saudara Yusuf ke Mesir untuk membeli 

gandum, oleh karena terjadi bencana kelaparan di Kanaan (Kej. 

42:1-5). Kedatangan mereka diketahui oleh Yusuf yang telah 

menjadi mangkubumi di Mesir itu. Dalam kisah perjumpaan Yusuf 

dan saudara-saudaranya, terlihat dengan jelas ketidakberdayaan 

saudara-saudara Yusuf dengan ―permainan‖ yang sengaja 

diperankan oleh Yusuf. ―Permainan‖ Yusuf itu berupa tuduhan 

terhadap saudara-saudaranya sebagai mata-mata dan 

memenjarakan mereka (Kej. 42:7-17), mengembalikan uang 

mereka dalam kantung gandum mereka (Kej. 42:25), dll. Saudara-

saudara Yusuf sungguh tak berdaya di tengah-tengah ―permainan‖ 

                                                 
92

 Von Rad, Genesis,, p. 379. 
93

 Westermann, Genesis 37-50, p. 96. 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 40 

Yusuf.
94

 Sebagai orang yang membutuhkan gandum dan 

mempunyai status sebagai orang asing di Mesir, mereka tak 

mempunyai kemampuan untuk membela diri dan nasib mereka 

sangat tergantung kepada keputusan dari mangkubumi Mesir itu. 

Memang syukur ini hanya suatu ―permainan‖ saja. Tidakkah situasi 

yang diakibatkan oleh ―permainan‖ ini dapat menjadi gambaran 

bagaimana kondisi orang-orang yang terpaksa hidup di negeri 

asing? 

 

Ketika Yusuf menyatakan siapakah dirinya sebenarnya, 

saudara-saudaranya sangat takut. Ketakutan mereka itu mereda 

setelah Yusuf menyakinkan mereka akan rencana Tuhan. R.E. 

Friedman mengungkapkan bahwa pengampunan Yusuf kepada 

saudara-saudaranya telah mengakhiri lingkaran penipuan dalam 

kisah keluarga Yakub.
95

 Yusuf menyuruh saudara-saudaranya 

untuk membawa Yakub, ayah mereka ke Mesir. Peristiwa ini 

membawa keluarga besar Yakub pindah ke Mesir. Kedatangan 

Yakub di Mesir disambut oleh Firaun dan diberi tempat tinggal 

yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya Yusuf yang 

diterima oleh Firaun dan rakyat Mesir, tetapi juga keluarganya, 

yaitu keluarga besar Yakub. Suatu hal yang luar biasa, di mana 

orang Ibrani dapat disambut kehadirannya dengan hangat di negeri 

asing, yaitu Mesir. Tentu hal ini tak lepas dari peran Yusuf yang 

menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan dan keberhasilannya 

mengupayakan kesejahteraan bangsa Mesir. 

 

Dalam upaya mengatasi bencana kelaparan, terjadi sesuatu 

yang tidak banyak diperhatikan oleh para ahli, yaitu tindakan 

Yusuf yang menciptakan perbudakan masal orang Mesir di bawah 
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kekuasaan Firaun.
96

 Mantan budak kini menjadi pencipta 

perbudakan.
97

 Yiu-Wing Fung mengungkapkan: ―Why does 

Joseph, the past victim, repeat the role of victimizer to decide for 

slavery … for the Egyptians?‖
98

 Selanjutnya ia 

mengungkapkan:‖… he is the enslaver and the Egyptians are 

victimis forced to decide between death and slavery because of a 

disastrous famine and Joseph‘s relief policy.‖
99

 Bagian ini dapat 

dikatakan mengerikan, karena Yusuf seorang asing yang telah 

mengalami banyak pengalaman pahit di Mesir, kini menjadi 

pencipta perbudakan penduduk Mesir di negeri mereka sendiri. 

 

Ada dua peristiwa lain yang perlu diperhatikan dalam bagian 

ini, yaitu permintaan Yakub (Kej. 47:29-31, 49:29-32) dan 

permintaan Yusuf (Kej. 50:25). Yakub meminta agar ia dapat 

dikuburkan bersama nenek moyangnya di Kanaan, sedangkan 

Yusuf meminta agar suatu saat tulang-tulangnya dapat dibawa ke 

luar dari Mesir.  

 

Dalam upaya mengabulkan permintaan ayahnya, Yusuf 

memohon kepada Firaun untuk dapat diizinkan menguburkan 

ayahnya di Kanaan dan berjanji untuk kembali ke Mesir setelah 

semuanya selesai. Dalam kaitan dengan hal ini Von Rad 

mengungkapkan:  

 

A difficult matter was Joseph‘s leave absence. Did not 

Pharaoh have to fear that Joseph would not return again from 

his homeland and have therefore to deny his request? But 

why had not Joseph himself proposed it?
100

  

 

Firaun mengabulkan permintaan Yusuf. Melalui hal ini, dapat 

dilihat adanya kepercayaan Firaun terhadap Yusuf dan juga 
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loyalitas Yusuf kepada Firaun.  Loyalitasnya membawanya untuk 

tetap menunaikan tanggung jawab yang telah dipercayakan 

kepadanya.  

 

Dalam pertengahan hingga akhir hidupnya, Yusuf telah 

menikmati banyak hal yang baik di Mesir, tetapi jika 

memperhatikan permintaan Yusuf agar suatu saat tulang-tulangnya 

dibawa ke Kanaan, seseorang dapat menyimpulkan bahwa hati 

Yusuf tetap menyimpan janji Allah bahwa Kanaan adalah tanah 

perjanjian bagi keturunan leluhurnya (Kej. 50:24).  

 

Penggenapan janji Tuhan kepada Abraham sangat nampak 

dalam kehidupan Yusuf, khususnya kehidupan yang menjadi berkat 

bagi orang lain. Walaupun Yusuf hidup sebagai orang asing di 

Mesir, tetapi kehidupannya sungguh menjadi berkat bagi orang 

lain. 

 

Keturunan Yakub di Mesir 

 

Kitab Kejadian diakhiri dengan kisah perpindahan keturunan 

Yakub dari Kanaan menuju Mesir. Kisah ini dapat dikatakan 

dilanjutkan oleh kitab Keluaran, karena kitab Keluaran dimulai 

dengan kisah perkembangan keturunan Yakub di Mesir. Terence E. 

Fretheim mengungkapkan: ―The book of Exodus moves from 

slavery to worship, from Israel‘s bondage to Pharaoh to its bonding 

to Yahweh.‖
101

 

 

Kitab Keluaran mengungkapkan bagaimana keturunan Yakub 

ini mengalami perbudakan, karya pembebasan Allah dari 

perbudakan Mesir dan pendidikan Allah di Sinai. Noth 

mengungkapkan bahwa ―one of the most fundamental repeated 

statements of faith in the Old Testament is that Yahweh, the God of 

Israel, is the one who ‗led Israel out of Egypt‘. ‖
102

 Keberadaan 
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Israel di Mesir merupakan suatu bagian yang pengakuan iman 

Israel kuna.
103

 Pengakuan iman ini merupakan keyakinan bangsa 

Israel dari abad ke abad dan dari milenium ke milenium.
104

 

  

Keluaran 1 memaparkan dengan detail bagaimana keadaan 

keturunan Yakub di Mesir. Keluaran 1 ini terdiri dari 3 bagian: 

pendahuluan (1:1-7), dinasti yang baru dan penindasan bangsa 

Israel (1:8-14), ―genocide‖ Firaun atas bangsa Israel (1:15-22).
105

 

 

Bagian pendahuluan (1:1-7) berfungsi untuk menghubungkan 

kisah patriarkh dan kisah Keluaran.
106

 Bagian ini mengungkapkan 

silsilah singkat keluarga Yakub (ayat 1-5), kematian Yusuf dan 

saudara-saudaranya (ayat 6) dan pertumbuhan bangsa Israel yang 

luar biasa (ayat7). 

  

Pertumbuhan bangsa Israel yang luar biasa digambarkan 

secara dramatis dalam ayat 7. Penggunaan istilah ―beranak cucu‖, 

―tak terbilang jumlahnya‖, ―bertambah banyak‖, dan ―dengan 

dahsyat berlipat ganda‖ menekankan pertumbuhan yang luar biasa 

ini. Pertumbuhan ini mengakibatkan bahwa orang Israel memenuhi 

negeri itu. Childs mengungkapkan: 

 

The vocabulary of v. 7 reflects the promise of blessing to 

Adam (Gen. 1.28; 9.1) as well as the promise to Abraham 

(12.1 ff.). God, the creator, has fulfilled his promise to the 

fathers. Verse 7 now functions as a transitional verse by 
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pointing in both directions. It serves as a fulfillment of the 

patriarchal promise of the past, but now forms the 

background for the events which initiate the exodus (cf. 

1.9).
107

 

 

Keluaran 1:8 mengungkapkan tidak hanya era baru dalam 

sejarah Mesir, tetapi secara tidak langsung juga berdampak pada 

kehidupan bagi keturunan Yakub yang hidup di Mesir. Durham 

memahami istilah ―bangkitnya seorang raja baru‖ menunjuk 

kepada munculnya suatu dinasti baru.
108

 Selanjutnya ia 

mengungkapkan: 

 

The writer refers to the radically changed situation, the 

drastic rearrangement that comes not when one king succeeds 

another king of the same family and with similar policies, but 

the rise of a new succession of kings bringing an inevitable 

set of changes, some real and consequential, and some 

cosmetic, giving only the appearance of difference. Thus does 

he add to his reference to ―a new king‖ the important 

qualification, ―one with no experience of Joseph.‖ This new 

king is the first king of a new dynasty, and thus a king who 

has no obligation to respect, or even to inform himself of, any 

commitments to a non-native group within the territory of his 

reign.
109

 

 

Raja yang baru ini melihat pertumbuhan keturunan Israel 

yang luar biasa itu dapat menjadi ancaman besar bagi negeri Mesir. 

Childs mengungkapkan: 

 

Up to that moment the Hebrews had done nothing to wrong 

the Egyptians. Note that they are not even accused of holding 

the best land. Rather, the accusation turns on a series of 

hypothetical situations: ―Were they to continue to multiply, 

and were enemies to come from some other direction, then if 
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the Hebrews were to join with them, they could succeed in 

escaping from the country‖.
110

 

 

Lalu ia mengambil langkah penting, yaitu menerapkan 

perbudakan atau kerja paksa kepada bangsa Israel (ayat 11-14). 

Fretheim mengomentari tindakan Firaun sbb:‖His fears become 

structured into an oppressive system.‖
111

 Namun kerja paksa atau 

perbudakan itu tidak mengurangi jumlah orang Israel, tetapi justru 

makin bertambah banyak dan berkembang (ayat 12).  

 

Rencana raja Mesir ini dapat dikatakan gagal, sehingga ia 

menjalankan rencana yang berikutnya, yaitu memerintahkan bidan-

bidan yang menolong perempuan Ibrani melahirkan untuk 

membunuh bayi laki-laki dan membiarkan bayi perempuan (ayat 

15-16). Oleh karena rencana inipun gagal, maka ia menjalankan 

rencana yang berikutnya, yaitu memerintahkan rakyat Mesir untuk 

membuang bayi-bayi laki-laki orang Ibrani ke dalam sungai Nil 

(ayat 22).  Jadi dapat dilihat bagaimana upaya keras Firaun untuk 

membasmi keturunan Yakub ini dan betapa menderitanya orang 

Israel yang tinggal di Mesir pada masa itu. Hoffmeier berupaya 

mengangkatkan temuan-temuan arkeologis yang menggambarkan 

praktek kerja paksa itu
112

 dan pembangunan yang dilakukan oleh 

pekerja paksa itu.
113

 

  

Dalam bagian kitab Keluaran selanjutnya diungkapkan 

bagaimana Allah mulai berkarya untuk membebaskan keturunan 

Yakub ini dari perbudakan Mesir. Ia memanggil Musa sebagai 

pemimpin mereka. Kisah Musa merupakan kisah yang spektakuler. 

Pada waktu bayi, ia selamat dari ancaman pembunuhan, diangkat 

menjadi anak putri Firaun, dididik dalam pendidikan di kalangan 

istana, terpaksa melarikan diri dan kembali untuk melawan Firaun. 

Hoffmeierpun berupaya memaparkan adanya perbandingan 
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linguistik
114

 dan temuan-temuan arkeologis di Mesir yang ada 

mirip dengan bagian-bagian dari kisah hidup Musa, seperti kisah 

Sinuhe.
115

 Dalam proses pembebasan yang dipimpin oleh Musa ini, 

semakin nampak upaya Firaun meningkatkan penindasannya 

kepada keturunan Yakub ini, sampai pada akhirnya ia terpaksa 

melepaskan bangsa ini setelah tulah demi tulah yang diberikan oleh 

Allah. 

 

Paling tidak bagian awal dari kitab Keluaran memberikan 

gambaran penderitaan yang dialami oleh leluhur Israel, ketika 

mereka hidup di Mesir. Keadaan yang stabil yang dialami oleh 

mereka, tetapi berubah dalam ―sekejap‖ dengan berubahnya 

pemerintahan di Mesir. Perubahan ini mengakibatkan penderitaan 

yang luar biasa bagi keturunan Yakub ini. Pada masa ini memang 

keturunan Abraham-walaupun umumnya disebut keturunan Yakub- 

telah menjadi begitu banyak sesuai dengan janji Allah kepadanya, 

tetapi janji hidup dalam berkat atau menjadi berkat tidak nampak 

dalam kehidupan mereka. Hal ini tidak menunjukkan bahwa Allah 

melupakan perjanjian-Nya dengan leluhur Israel. Ia tetap 

mengingat perjanjian-Nya dan dalam waktu-Nya Ia akan 

mewujudkan penggenapan janji-Nya itu. 

 

Kesimpulan 

 

Istilah leluhur (Patriarkh) Israel biasanya ditujukan kepada 

Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya. Kisah 

leluhur Israel ini terdapat dalam kitab Kejadian 12-50. Bagian ini 

biasanya disebut narasi patriarkh. Narasi ini terdiri dari 3 bagian 

besar, yaitu Abraham (Kej. 12:1-25:18), Ishak (Kej. 25:19-36:43) 

dan Yakub (Kej. 37:1-50:26).  

 

Abraham biasanya disebut sebagai leluhur Israel pertama, 

oleh karena Abrahamlah yang pertama-tama dipanggil Allah. 

Kejadian 12:1-3 mengungkapkan pemilihan, panggilan, rencana 

dan janji Allah kepada Abraham. Janji Allah untuk memberkati 
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Abraham dengan keturunan dan tanah serta menjadikannya berkat 

bagi orang lain merupakan benang merah dalam kehidupan para 

leluhur Israel. Melalui kisah leluhur Israel ini, dapat terlihat bahwa 

belum adanya penggenapan secara penuh janji Allah ini. 

Penggenapan yang terjadi bersifat sebagian. Janji keturunan telah 

digenapi mulai dari Abraham sampai kepada keturunan Yakub di 

Mesir. Penggenapan janji akan tanah merupakan sesuatu yang 

masih dalam penantian dalam kehidupan leluhur Israel. Dapat 

dikatakan bahwa kehidupan leluhur Israel merupakan kehidupan 

sebagai orang asing, oleh karena belum tergenapinya janji ini. 

Dalam kehidupan sebagai orang asing, leluhur Israel tak terlepas 

dari pelbagai persoalan dan kesulitan. Di tengah-tengah persoalan, 

kesulitan dan juga kegagalan yang mereka alami, Tuhan tetap 

menyatakan berkat dan penyertaan-Nya, sehingga mereka tetap 

dapat mengalami berkat, bahkan kehidupan mereka juga dapat 

menjadi berkat bagi orang lain sebagaimana rencana dan janji 

Allah dalam Kejadian 12:1-3. 

 

PERBANDINGAN KEHIDUPAN LELUHUR ISRAEL 

SEBAGAI ORANG ASING DENGAN ETNIS TIONGHOA  

DI INDONESIA 

 

Christiana van Houten mengungkapkan bahwa ―Strangers are 

phenomenon that all societies, both ancient and modern, must deal 

with.‖
116

 Hal ini dapat dilihat juga dalam kehidupan masyarakat 

yang dikisahkan dalam kitab Kejadian dan Keluaran ataupun 

bangsa Indonesia. Dalam bagian ini penulis mencoba untuk 

menganalisa pengalaman lelulur Israel, ketika mereka hidup 

sebagai orang asing dalam perspektif hubungan antar kelompok 

dengan membandingkan interaksi sosial etnis Tionghoa dengan 

penduduk ―pribumi‖ di Indonesia. Keberadaan etnis Tionghoa di 

Indonesia umumnya masih dianggap sebagai ―orang asing,‖ 

walaupun sebagian besar telah lahir dan menjadi warga negera 

Indonesia. Dalam perbandingan ini tentu akan ditemukan ketidak 
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samaan antara keduanya, tetapi juga akan ditemukan adanya 

kesamaan dalam hal pengalaman hidup.  

 

1. Pengalaman leluhur Israel hidup sebagai orang asing bermula 

pada Abraham. Abraham menyakini panggilan Allah untuk 

meninggalkan tanah leluhurnya menuju tanah yang dijanjikan 

Allah. Selama janji Allah ini belum tergenapi, Abraham beserta 

keturunannya hidup sebagai orang asing. Ini merupakan alasan 

utama leluhur Israel hidup sebagai orang asing. Memang bencana 

kelaparan juga disebutkan sebagai alasan yang lain. Alasan ini 

tentu berbeda dengan orang-orang yang hidup sebagai orang asing, 

misalnya etnis Tionghoa di Indonesia. Menurut catatan yang ada, 

orang-orang Tionghoa mulai berdatangan ke Indonesia pada abad 

IX, yaitu pada jaman dinasti Tang untuk berdagang dan mencari 

kehidupan baru.
117

 Secara besar-besaran migrasi orang Tionghoa 

tercapai pada abad XIX dan permulaan abad XX.
118

 Hal ini 

disebabkan karena banyak orang terpaksa meninggalkan Tiongkok 

oleh karena kebutuhan ekonomi, kekacauan dan kepadatan 

penduduk di Tiongkok, serta kolonialisasi Barat di Asia Tenggara 

yang membutuhkan banyak tenaga kerja.
119

 Jadi jelaslah ada 

perbedaan alasan leluhur Israel hidup sebagai orang asing dengan 

etnis Tionghoa yang hidup sebagai orang asing di Indonesia. 

 

2. Dalam kehidupan Abraham dan Ishak sebagai orang asing, ada 

ketakutan dan prasangka kepada kelompok lain. Ketakutan dan 

prasangka ini disebabkan oleh kelebihan yang mereka miliki 

(kecantikan istrinya) dan dugaan bahwa orang lain –penduduk di 

mana mereka datang sebagai orang asing - akan membunuh mereka 

oleh karena ingin mengambil istrinya. Ketakutan dan prasangka ini 

menyebabkan Abraham dan Ishak untuk berganti peran. Mereka 

mengaku sebagai saudara istri mereka daripada sebagai suami 
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mereka, demi keselamatan diri mereka. Dalam kisah Ishak jelas 

bahwa prasangkanya tidak benar.  

 

 Dalam hubungan antar kelompok mempunyai beberapa 

dimensi, seperti dimensi sejarah, dimensi sikap, dimensi institusi, 

dimensi gerakan sosial dan dimensi perilaku.
120

 Prasangka 

merupakan bagian dari dimensi sikap.
121

 Prasangka adalah suatu 

dugaan bahwa pihak lain itu mempunyai ciri yang tidak 

menyenangkan atau akan melakukan sesuatu yang tidak 

menyenangkan kepadanya.
122

 Prasangka seringkali tidak 

didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang memadai.
123

  

 

Hubungan etnis Tionghoa dan penduduk ―pribumi‖ di 

Indonesia tidak jarang diwarnai dengan pelbagai prasangka. Dalam 

pembahasan tentang sikap anti etnis Tionghoa di Indonesia, 

Darmanto Jatman mengunakan teori prasangka.
124

 Ia 

mengungkapkan: ‖Prasangka timbul di antara dua kelompok sosial 

yang tidak mengalami komunikasi yang memadai, sehingga 

keduanya mengambil sikap berdasarkan informasi-informasi yang 

tidak akurat, bahkan padat sentimen negatif.‖
125

 Prasangka ini 

biasanya berlanjut dengan labelisasi, diskriminasi dan dapat 

berkembang menjadi agresi.
126

 Dalam kaitan dengan penduduk 

―pribumi,‖ prasangka ini dapat berkembang menjadi labelisasi, 

diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok etnis Tionghoa, 

sedangkan dalam kaitan dengan etnis Tionghoa prasangka ini 

berkembang menjadi labelisasi, diskriminasi dan upaya pertahanan 

diri (―ego defense mechanism‖) yang merugikan penduduk 
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―pribumi.‖ Upaya pertahanan diri ini diperlukan untuk dapat 

―survive.‖
127

 Upaya pertahanan diri etnis Tionghoa di Indonesia 

dapat berupa seperti ―pura-pura‖ memeluk agama mayoritas, 

berupaya menutupi atau menghilangkan ketionghoaannya, bisnis 

―ali baba‖, praktek penyuapan, pura-pura miskin, dll. Dalam 

bahasa sosiologi modern, interaksi seperti ini dapat disebut sebagai 

prinsip dramaturgi yang dicetuskan oleh Erving Goffman.
128

 Dalam 

interaksi ini para pelaku berupaya untuk saling menipu atau 

memanipulasi satu dengan yang lain ibarat suatu drama.
129

 

Tidakkah hal seperti ini juga dilakukan oleh Abraham dan Ishak 

sebagai suatu upaya pertahanan diri? Atau juga oleh etnis Tionghoa 

di Indonesia. 

 

3. Keberhasilan Ishak menimbulkan kecemburuan dan permusuhan 

dari orang Filistin. Keberhasilan Yakub menimbulkan ketidak 

sukaan keluarga Laban. Dari dulu hingga  kini, keberhasilan orang 

asing atau pendatang tidak jarang menimbulkan kecemburuan dan 

sikap permusuhan dari penduduk ―asli‘. Stephen K. Sanderson 

mengutip pendapat Bonacich dalam tulisan A Theory of Middleman 

Minorities yang mengungkapkan bahwa kaum pendatang ini yang 

menjadi minoritas menengah sering tertimpa tingkat permusuhan 

yang tinggi dari penduduk ―asli‖.
130

 Permusuhan itu dapat berupa 

tindakan memotong sumber kehidupan mereka, kerusuhan dan 

penganiayaan, gerakan-gerakan eksklusi dan pengusiran, dll.
131

 

Seringkali sikap permusuhan ini disebabkan ancaman ekonomi dari 

kelompok pendatang terhadap penduduk ―asli‖ ini.
132

 Hal seperti 

                                                 
127

 Band. Ibid., hal. 127. 
128

 Sunarto, Pengantar Sosiologi, hal. 45-47. Penulis mengenal prinsip 

dramaturgi dari Lukas S. Musianto seorang sosiolog yang mempelajari interaksi 

etnis tionghoa dan pribumi di Surabaya.  
129

 Ibid. 
130

 George Ritzer and Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: 

Prenada Media, 2004), hal. 297-301, Stephen K. Sanderson, Makrososiologi. 

Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, (Jakarta: PT Raja Gradindo 

Persada, 2003), hal. 383,  
131

 Ibid. 
132

 Ibid., hal. 383-384. 



KISAH LELUHUR ISRAEL 51 

ini dapat dilihat dalam kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia yang 

dianggap mencapai puncaknya pada Mei 1998.  

 

4. Kisah Ishak juga mengungkapkan sesuatu yang menarik, yaitu 

terjadinya kesepakatan bersama atau perjanjian antara Ishak 

dengan penduduk di sana untuk tidak saling ―mengganggu‖. Hal ini 

terjadi setelah Ishak berkembang menjadi suatu kekuatan yang 

diperhitungkan. Keseimbangan atau perimbangan kekuatan ini 

dapat mencegah atau lebih tepatnya menunda konflik antar 

kelompok.  

 

Hal yang mirip dapat dilihat dalam mengamati situasi dan 

kondisi etnis Tionghoa di Indonesia paska Mei 1998. Dapat 

dikatakan bahwa situasi dan kondisi etnis Tionghoa sekarang lebih 

baik daripada sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh karena adanya 

perubahan paradigma dalam memperlakukan etnis Tionghoa. Etnis 

Tionghoa mulai diterima sebagai bagian dari bangsa Indonesia. 

Namun bagi penulis ada penyebab lain. Peristiwa Mei 1998 

mengakibatkan hengkangnya modal dan pengusaha besar etnis 

Tionghoa dari Indonesia yang berdampak pada perekonomian 

Indonesia. Kehadiran modal dan pengusaha etnis Tionghoa juga 

dibutuhkan dalam proses pemulihan perekonomian Indonesia. 

Dapat dikatakan bahwa etnis Tionghoa mempunyai kekuatan yang 

tidak dapat diremehkan. Hal ini mau tidak mau mengakibatkan 

adanya perubahaan sikap terhadap etnis Tionghoa. Pada saat ini 

umumnya tidak nampak lagi sikap permusuhan yang terbuka 

terhadap etnis Tionghoa, tetapi penulis kuatir bahwa hal ini sekedar 

suatu perimbangan kekuatan saja. Situasi dan kondisi seperti ini 

tentu bukanlah situasi yang ideal bagi kehidupan bangsa Indonesia. 

Penyelesaian masalah etnis Tionghoa di Indonesia tetap merupakan 

suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia 

dalam era Reformasi ini.
133
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5. Kehidupan Yusuf sebagai budak asing di Mesir tak terlepas dari 

kesulitan dan ketidak adilan, tetapi kisah Yusuf memberikan suatu 

dimensi yang lain dari hubungan antar kelompok. Kelebihan Yusuf 

tidak menimbulkan sikap permusuhan dari orang-orang Mesir, 

tetapi justru mereka mendapatkan banyak manfaat dari kelebihan 

Yusuf ini. Kelebihan Yusuf sebagai orang asing tidak melahirkan 

sikap permusuhan, ketika kelebihan itu mendatangkan manfaat 

bagi penduduk Mesir.  

 

 Etnis Tionghoa di Indonesia dikenal mempunyai kekuatan 

dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi seringkali 

diungkapkan etnis minoritas Tionghoa adalah mayoritas dalam 

perekonomian Indonesia. Walaupun hal ini menjadi bahan 

perdebatan,
134

 tetapi harus diakui dengan jujur bahwa mayoritas 

etnis Tionghoa mempunyai kondisi ekonomi yang lebih dari pada 

penduduk lainnya. Etnis Tionghoa perlu belajar, agar kelebihan ini 

tidak menjadi sumber ketidak senangan, tetapi justru menjadi suatu 

kekuatan yang memperbaiki hubungannya dengan penduduk 

―pribumi.‖ Hal itu hanya mungkin jika kelebihan ekonomi etnis 

Tionghoa mendatangkan manfaat yang nyata bagi penduduk 

―pribumi.‖ Penulis setuju dengan pendapat pentingnya pribumi 

menjadi kuat dalam perbaikan hubungan antara pribumi dengan 

etnis Tionghoa.
135

  

                                                                                                              
dengan keji merenggut jiwa, harta dan kehormatan golongan Tionghoa, 

akan senantiasa menimbulkan perpecahan dalam tubuh masyarakat 

Indonesia. Tindakan tindakan yang diskriminatif juga menimbulkan 

pemborosan-pemborosan yang menghambat pembangunan negara dan 

menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme.‖ Siaw Tiong Djin, 

Penyelesaian Masalah Minoritas Adalah Bagian dari Reformasi Total 

(t.k.: Emansipasi, t.t.), hal. 8. 
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6. Hal yang mengusik hati dalam kisah Yusuf adalah perbudakan 

yang ia ciptakan atas orang Mesir di negeri Mesir itu sendiri. Rasa-

rasanya bagaimana mungkin seorang yang mengalami pahitnya 

hidup sebagai seorang budak, kini justru menjadi pencipta 

perbudakan masal. Hal ini mengingatkan bahwa seorang korban 

(victim) dapat saja menjadi pembuat korban (victimizer).  

 

 Dalam segi-segi tertentu, orang Tionghoa di Indonesia tidak 

jarang menjadi korban (victim), tetapi dalam segi-segi tertentu 

orang Tionghoa di Indonesia dapat berubah menjadi pembuat 

korban (victimizer). Dengan keberhasilan ekonomi yang 

dimilikinya, tidak jarang menjadikan penduduk pribumi sebagai 

korban. Dalam skala kecil adalah  praktek rentenir di 

perkampungan dan di pedesaan, yang begitu menyengsarakan 

banyak rakyat kecil. Sedangkan dalam skala besar adalah 

perpindahan dana secara besar-besaran ke luar negeri oleh para 

konglomerat yang menjadi ―besar‖ di Indonesia, yang tentunya 

mempunyai pengaruh dalam perekonomian Indonesia.  

 

7. Keturunan Yakub pernah hidup dengan ―tenang‖  bertahun-

tahun sebagai orang asing di Mesir. Perubahan dinasti dan 

kebijaksanaan pemerintahan mengakibatkan mereka mengalami 

penderitaan yang begitu hebat. Pada waktu itu Firaun merasa 

bahwa pertumbuhan keturunan Yakub ini dapat menjadi ancaman 

yang serius bagi bangsa Mesir. Hal ini mengakibatkan adanya 

kebijaksanaan-kebijaksanaan Firaun yang menyebabkan keturunan 

Yakub itu mengalami perbudakan, penindasan dan pembunuhan.    

 

Kehadiran etnis Tionghoa di Indonesia tidak jarang 

dipandang juga sebagai suatu ancaman dan gangguan bagi 

kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai suatu contoh: M.D. La Ode 

dalam bukunya Tiga Muka Etnis Cina-Indonesia: Fenomena di 

Kalimantan Barat (Perspektif Ketahanan Nasional)  

mengungkapkan:  

 

Sementara itu, etnis Cina-Indonesia sebagai etnis imigran di 

Kalimantan Barat, dengan sengaja menerapkan tipe sikap 
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etnosentris, introversi dan orientasi leluhur. Ketiga tipe etnis 

Cina-Indonesia itu, jika ditinjau dari sudut Ketahanan 

Nasional, nyata-nyata sebagai ancaman, gangguan dan 

tantangan. Alasannya tidak lain ialah sikap-sikap tersebut 

merupakan union characters yang bergerak meninggalkan 

asas integrasi sosial nasional Indonesia. Dengan perkataan 

lain, bahwa sikap-sikap itu adalah cetusan upaya disintegrasi 

sosial nasional.
136

 

 

Ketika kehadiran orang asing dianggap menjadi suatu 

ancaman, tidak jarang upaya penindasan dan pembasmian 

dilakukan terhadap mereka. Tidak jarang juga orang asing 

dijadikan ―kambing hitam‖. 
137

 Sejarah kehadiran etnis Tionghoa di 

Indonesia juga tak luput dari kisah penindasan, pembunuhan, dll. 

Penderitaan mereka yang hidup sebagai orang asing di suatu 

tempat bukanlah sesuatu yang aneh, tetapi menjadi bagian 

kehidupan yang senantiasa perlu disadari, diingat dan diantisipasi. 

 

8. Kisah penderitaan leluhur Israel di Mesir dapat dikatakan 

berakhir dengan peristiwa Keluaran. Allah membangkitkan Musa 

untuk memimpin keturunan Yakub ini keluar dari perbudakan dan 

penindasan Mesir. Ini merupakan karya pembebasan Allah atas 

keturunan Yakub. 

 

Kisah pembebasan dan keluaran keturunan Yakub dari Mesir 

ini tentu tidak dapat diterapkan pada kehidupan etnis Tionghoa di 

Indonesia. Secara umum kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia 

tak mungkin dan tak pernah berharap mengalami peristiwa 

―Keluaran‖ dari bumi Indonesia. Mereka lahir, tumbuh dan hidup 

di bumi Indonesia. Terlepas dari diterima atau kurang diterima di 

bumi Indonesia, umumnya etnis Tionghoa di Indonesia tidak 

mungkin dapat dicabut dari kehidupan di Indonesia. Mereka tak 

mempunyai ―tanah perjanjian‖ dan secara umum etnis Tionghoa di 
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Indonesia juga tidak mungkin kembali ke negera leluhurnya, yaitu 

Tiongkok. Ini merupakan dilema etnis Tionghoa di Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

  

Hidup sebagai orang asing merupakan kehidupan yang 

dijalani oleh leluhur Israel. Hal ini merupakan konsekwensi dari 

ketaatan Abraham kepada panggilan Allah untuk meninggalkan 

tanah leluhurnya menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah. Oleh 

karena janji Allah akan tanah perjanjian belum digenapi-Nya, maka 

tidak hanya Abraham, tetapi juga Ishak, Yakub dan keturunannya 

hidup sebagai orang asing. Banyak peristiwa yang mereka alami 

dalam kehidupan sebagai orang asing, bahkan tidak jarang mereka 

harus melewati pengalaman yang pahit.  

 

Hidup sebagai orang asing tidaklah pernah akan mudah. 

Narasi para patriarkh dan perbudakan di Mesir membuktikan hal 

itu. Ketakutan, prasangka, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, 

penindasan, penderitaan dan pembunuhan mewarnai kisah hidup 

leluhur Israel. Ada juga kisah tentang tindakan mereka yang 

mengorbankan orang lain demi keselamatan diri sendiri. Ada juga 

kisah tentang kecerdikan atau lebih tepatnya kelicikan demi 

mendapatkan sesuatu. Tetapi ada juga kisah tentang keberhasilan 

hidup yang tidak hanya menjadi berkat bagi diri sendiri, tetapi 

menjadi berkat atau berguna bagi banyak orang. 

 

Hidup sebagai orang asing tidak hanya pengalaman leluhur 

Israel. Banyak orang yang mempunyai pengalaman hidup seperti 

ini, termasuk etnis Tionghoa di Indonesia. Tentu ada perbedaan 

antara kehidupan leluhur Israel dengan etnis Tionghoa, tetapi ada 

juga kisah-kisah atau pengalaman hidup yang hampir sama. Kisah 

suka atau duka, keberhasilan atau kegagalan, kenikmatan dan 

penderitaan mewarnai kisah hidup etnis Tionghoa yang sebenarnya 

bukan orang asing lagi, namun masih dianggap sebagai asing di 

Indonesia. 
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Hidup itu suatu perjuangan, tetapi hidup sebagai orang asing 

atau dianggap asing di suatu tempat merupakan suatu perjuangan 

yang hebat. Dibutuhkan suatu ketulusan, kecerdikan dan 

pembelajaran terus menerus untuk dapat mengarungi kehidupan 

semacam ini di tempat manapun.  
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.KHOTBAH YANG TRANSFORMATIF 

 

 

 Agung Gunawan 

 

  

 

hotbah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan gereja dan 

orang percaya. Khotbah merupakan inti dari sebuah ibadah di 

dalam gereja. Khotbah merupakan penyampaian firman dari Allah 

melalui perantaraan hamba-hamba-Nya. Tujuan dari penyampaian 

firman Tuhan adalah agar supaya orang kristen mengerti apa 

maksud dan keinginan Allah bagi umat-Nya. Firman Tuhan 

membutuhkan respon dari jemaat yang mendengarnya. Respon 

yang diharapkan adalah adanya suatu perubahan dari jemaat yang 

telah mendengar firman Tuhan. Perubahan dari hidup lama yang 

menuruti hawa nafsu duniawi kepada hidup yang baru yang sesuai 

dengan kehendak Tuhan. Perubahan disini adalah perubahan yang 

menyeluruh baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Jemaat 

yang demikian berarti telah mengalami transformasi hidup karena 

firman Tuhan yang didengarnya.  

  

 Firman Tuhan harus mampu membawa 

transformasi/perubahan bagi pendengarnya. Khotbah yang 

demikian dapat dikatakan sebagai khotbah yang berhasil dan 

menjadi berkat bagi pendengarnya. Sebaliknya khotbah yang tidak 

mampu membuat seseorang berubah adalah khotbah yang gagal 

atau tidak menjadi berkat bagi pendengarnya. Khotbah yang 

berhasil bukan sekedar diukur dengan kehebatan dari pengkhotbah 

dalam membawakan khotbahnya, sehingga pendengar dapat 

dipuaskan telinga dan emosinya, serta pendengar dapat mengerti 

apa yang disampaikan oleh pengkotbah dengan baik. Namun 

sebuah khotbah dikatakan berhasil, jika ada perubahan hidup dari 

pendengar setelah ia mendengar dan mengerti firman Tuhan yang 

disampaikan. Jadi khotbah yang benar dan menjadi berkat adalah 

khotbah yang transformatif, khotbah yang mampu membawa 

perubahan bagi jemaat yang mendengarkannya.  

K 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 62 

Bryson seorang pakar khotbah ekspositori menandaskan, 

 

An expositor ought to expect life transformation as a result of 

preaching God's Word. Lives can be impacted and changed 

when God's Word is preached. Of coruse, transformation 

does not happen without human response. When the Word is 

preached, it needs to be heard. Just hearing the Word stops 

short. It needs to be obeyed. If God's Word is heard and 

heeded, life transformation takes place. Each time a preacher 

preaches the Word, there should be the expectation that 

human lives will be transformed.
1
 

 

Oleh sebab, itu seorang pengkhotbah harus mempersiapkan 

khotbahnya dengan serius dan hati-hati. Persiapan khotbah tidak 

boleh dilakukan secara sembarangan dan kurang serius, karena 

khotbahnya akan sia-sia dan tidak menjadi berkat. Memang 

perubahan yang dialami oleh pendengar bukan disebabkan oleh 

kemampuan dari pengkhotbah di dalam mempersiapkan dan 

menyampaikan firman Tuhan dengan baik, namun semata-mata 

adalah karya Roh Kudus yang bekerja di dalam diri pendengar. 

Namun Allah juga mau menggunakan pengkhotbah di dalam 

persiapan dan penyampaiannya yang baik untuk mempersiapkan 

seseorang dalam merespon pekerjaan Allah melalui firman yang 

didengarnya. Jadi pengkotbah adalah alat Tuhan yang sangat 

penting di dalam menyampaikan maksud dan kehendak Allah 

kepada umat-Nya. Oleh sebab itu, sekali lagi pengkhotbah harus 

mempersiapkan khotbahnya dengan baik dan benar.  

 

Khotbah yang bagaimana yang harus dipersiapkan oleh 

pengkhotbah, agar firman Tuhan yang disampaikan melalui 

khotbahnya dapat diterima dan membawa transformasi bagi 

pendengarnya? Ada beberapa unsur penting yang harus 

diperhatikan oleh seorang pengkhotbah di dalam mempersiapkan 

kotbahnya, agar ia dapat menghasilkan khotbah yang transformatif. 

                                                 
1
 Harold T. Bryson, Expository Preaching: The Art of Preaching through A Book 

of the Bible, (Nashville, Tennessee: Broadman & Holman Publishers, 1995),  p. 

9. 
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KHOTBAH HARUS EXEGESIS BUKAN EISEGESIS 

 

Pengkhotbah harus menyampaikan firman Allah. Alkitab baik 

Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru adalah merupakan firman 

Allah. Alkitab secara unik dipersiapkan dengan tujuan agar 

manusia mendengar firman dari Tuhan. Sebelum Alkitab ditulis, 

Allah berbicara dan bertindak. Dia menyatakan diri-Nya kepada 

manusia, baik secara umum maupun khusus dengan tujuan agar 

manusia mengenal Allah. Allah menyatakan diri-Nya secara umum 

melalui alam semesta yang diciptakan-Nya. Allah juga menyatkan 

diri-Nya secara khusus di dalam sejarah bangsa Israel, di dalam 

pribadi Kristus, dan di dalam gereja.  

 

Di dalam penyataan diri-Nya yang khusus ini, Allah juga 

memberikan inspirasi dan iluminasi kepada orang-orang yang 

dipilih-Nya untuk mencatat apa yang dikerjakan dan dikatakan oleh 

Allah, yang kita kenal dengan Alkitab. Alkitab berisi tindakan dan 

perkataan dari Allah yang dicatat secara unik oleh lebih dari 40 

penulis dan dalam waktu lebih dari 1500 tahun. Jadi tulisan yang 

ada di dalam Alkitab bukanlah tulisan biasa tapi tulisan yang 

diilhami oleh Allah, sehingga mampu membawa perubahan di 

dalam hidup seseorang.
2
  

 

Dengan memahami keunikan dan kuasa dari Alkitab yang 

adalah firman Tuhan, maka seorang pengkhotbah harus 

menyampaikan firman Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab melalui 

kotbahnya. Pengkhotbah di dalam khotbahnya harus 

menyampaikan apa yang dikatakan oleh Allah sebagaimana dicatat 

di dalam Alkitab, dan bukan apa yang ingin dikatakan oleh 

pengkhotbah seperti  nampak dalam kutipan berikut:  

 

If we embrace a high view of Scripture for preaching, then 

surely we want to represent the Bible accurately. Closely 

                                                 
2
 II Timotius 3:16 
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related is the evangelical commitment that the only way to 

say ―thus saith the Lord‖ is to say what the Bible says.
 3

    

 

Kelemahan yang sering terjadi dan dilakukan oleh 

pengkhotbah ialah mereka bukan mengkhotbahkan firman Tuhan, 

tetapi mereka mengkhotbahkan pengetahuan yang mereka miliki. 

Kalaupun memang mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab di 

dalam khotbahnya, namun ayat-ayat tersebut hanya dipakai untuk 

mendukung apa yang ingin dikatakan oleh pengkhotbah. Disini 

Alkitab bukan sebagai inti atau pokok khotbah, tetapi hanya 

dipakai sebagai pendukung saja dari "firman" yang disampaikan 

oleh pengkhotbah. Di dalam istilah homiletik, khotbah yang 

demikian disebut khotbah eisegesis bukan exegesis. Khotbah 

eisegesis adalah khotbah yang memasukkan pemikiran-pemikiran 

pengkhotbah ke dalam ayat-ayat Alkitab. Sedangkan khotbah 

exegesis adalah khotbah yang merupakan penggalian dari dalam 

Alkitab keluar untuk disampaikan kepada pendengar. Khotbah 

yang benar dan transformatif adalah khotbah yang exegesis, bukan 

eisegesis. Khotbah exegesis adalah khotbah yang menyampaikan 

firman Tuhan, bukan "firman" dari pengkhotbah. Disini bukan 

berarti bahwa pengkhotbah di dalam khotbahnya tidak boleh sama 

sekali memasukkan pengetahuan yang dia miliki. Pengetahuan 

yang dimiliki oleh pengkhotbah boleh saja digunakan, tetapi 

pengetahuan tersebut bukan menjadi inti dari khotbahnya, namun 

hanya sebagai penunjang dan Alkitab harus menjadi pusat dari 

khotbahnya. 

 

KHOTBAH HARUS SATU KESATUAN 

 

Khotbah yang transformatif adalah khotbah yang dapat 

diterima dan dicerna, yang akhirnya dapat dimengerti oleh 

pendengar. Untuk itu sebuah khotbah yang baik dan benar harus 

disusun secara baik dan memiliki kesatuan. Khotbah yang unity 

adalah khotbah yang hanya memiliki satu berita atau tema yang 

mengikat seluruh isi dari khotbah yang disampaikan secara panjang 

                                                 
3
 Keith Willhite and Scott M. Gibson, The Big Idea of Biblical Preaching, 

(Grand Rapids: Baker Books House, 1998), p. 16.  
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lebar. Di dalam sebuah khotbah tidak boleh memiliki lebih dari 

satu ide, karena khotbah tersebut akan tidak memiliki arah serta 

tujuan yang jelas. Tanpa adanya tujuan dan arah yang jelas, maka 

akan membawa kesulitan baik bagi pembawa maupun pendengar 

khotbah. Tanpa adanya kesatuan di dalam sebuah khotbah, maka 

akan sulit bagi pengkhotbah untuk memfokuskan diri kepada satu 

berita, sehingga pengkhotbah akan kesulitan di dalam 

mempersiapkan khotbah yang baik dan benar serta transformatif. 

Pendengar juga membutuhkan firman yang berpusat pada satu 

berita sehingga pendengar dapat menerima firman yang 

disampaikan dengan lebih mudah. Dengan berfokus kepada satu 

berita, maka pendengar akan dapat menangkap tujuan dari khotbah 

yang disampaikan. Dengan adanya hanya satu berita di dalam 

sebuah khotbah, maka akanmemampukan pengkhotbah dan 

pendengar untuk memfokuskan diri kepada berita tersebut secara 

lebih mendalam.  

 

Untuk membuat suatu khotbah yang unity harus dimulai 

dengan membuat garis besar atau kerangka khotbah. Garis besar 

atau kerangka dari sebuah khotbah yang baik harus memiliki 

kesatuan. Setiap elemen dari sebuah kerangka khotbah harus 

memiliki kaitan dengan satu berita atau tema dari khotbah tersebut. 

Disini bukan berarti bahwa sebuah khotbah hanya memiliki satu 

poin atau pokok pikiran saja. Khotbah boleh memiliki lebih dari 

satu poin atau pokok pikiran, idealnya tiga poin untuk khotbah 

ibadah biasa, karena kalau lebih dari tiga maka akan terkesan 

bertele-tele dan membosankan. Untuk khotbah seri atau khotbah di 

dalam Kebaktian Kebangunan Rohani, bisa lebih  dari tiga poin. 

Namun setiap poin di dalam kerangka khotbah harus mendukung 

dan relevan dengan satu berita atau tema dari khotbah tersebut. 

Bagian-bagian yang tidak ada hubungan atau kaitan dengan satu 

berita atau tema dari khotbah tersebut harus dibuang. Dengan 

demikian maka khotbah tersebut menjadi unity atau memiliki 

kesatuan. Bryan Chapell mendukung prinsip unity di dalam sebuah 

khotbah dengan mengatakan demikian, 

 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 66 

Good outlines display unity. Each feature relates to the one 

thing the sermon is about. This is usually accomplished by 

making sure that all main points support or develop the 

central theme statement or proposition, and all subpoints 

support or develop the main points to which they are 

subordinate. Eliminate everything that does not contribute 

directly to the focus of the sermon. Avoid all tangents. State 

each idea in such a way what it directly develops the overall 

purpose of the sermon or immediately supports a point that 

does.
4
   

 

Pengkhotbah, khususnya mahasiswa theologia, yang baru 

berkhotbah cenderung tergoda dan ingin untuk menyampaikan 

semua yang dia telah pelajari ke dalam satu khotbah. Akibatnya 

selain khotbahnya akan menjadi panjang tetapi  tidak fokus pada 

satu berita atau tema, selain itu khotbahnya akan membosankan 

bagi pendengar dan tidak menjadi berkat. Oleh sebab itu, 

pengkhotbah harus mempersiapkan khotbahnya dengan 

memperhatikan kesatuan dari khotbahnya 

   

KHOTBAH HARUS KRISTUS-SENTRIS 

 

Khotbah disampaikan dan didengar oleh manusia yang telah 

jatuh ke dalam dosa, dengan tujuan agar firman Tuhan yang 

dikhotbahkan dapat membawa transformasi atau perubahan hidup. 

Bagaimana seseorang dapat mengalami perubahan? Siapa yang 

dapat mengubah seseorang? Seseorang akan berubah kalau dia 

mengaku dosanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru 

Selamatnya. Melalui karya penebusan-Nya di kayu salib, 

memungkinkan pengampunan dosa bagi setiap orang yang percaya 

kepada-Nya. Dengan pengampunan inilah, seseorang 

dimungkinkan untuk mengalami transformasi atau perubahan hidup 

tiap-tiap hari sesuai dengan firman-Nya. Oleh sebab itu, khotbah 

yang transformatif adalah khotbah yang Kristus-Sentris, yaitu 

                                                 
4
 Bryan Chapell, Christ-Centered Preaching: Redeeming The Expository 

Preaching, (Grand Rapids: Baker Books House, 1994), p. 133.  
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khotbah yang berpusat pada pribadi Kristus dan karya penebusan-

Nya yang ajaib. 

 

Pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana dengan 

khotbah dari bagian-bagian Alkitab yang tidak memiliki hubungan 

atau kaitan langsung dengan pribadi dan karya penebusan Kristus. 

Misalnya pasal-pasal dari Perjanjian Lama yang tidak secara 

eksplisit berkaitan langsung dengan Kristus. Juga bagian-bagian 

dalam Perjanjian Baru yang membicarakan tentang kehidupan 

moral tanpa menyebut tentang salib. Apakah khotbah dari bagian 

Alkitab tersebut juga harus Kristus-Sentris? Di sini pengkhotbah 

harus mampu melihat konteks dari bagian Alkitab yang dipilihnya. 

Setiap bagian dari Alkitab merupakan bagian dari keseluruhan 

Alkitab. Di dalam konteksnya, setiap bagian di dalam Alkitab 

memiliki satu atau lebih dari empat unsur yang berkaitan dengan 

karya penebusanKristus, yaitu: prediksi akan karya penebusan 

Kristus, persiapan dari karya penebusan Kristus, reflektif dari karya 

penebusan Kristus dan hasil dari karya penebusan Kristus.
5
 Dengan 

demikian  dapat disimpulkan bahwa setiap bagian di dalam Alkitab 

secara langsung atau tidak langsung berbicara tentang pribadi 

Yesus dan karya penebusan-Nya. Oleh sebab itu, pengkhotbah di 

dalam setiap khotbahnya tidak boleh mengabaikan pribadi Kristus 

dan karya penebusan-Nya. Dengan mengabaikan Kristus, maka 

khotbah tersebut akan kehilangan kuasa dan sebagai akibatnya 

khotbah tersebut tidak akan mampu membawa perubahan bagi 

jemaat yang mendengarkannya. 

 

KHOTBAH HARUS KONTEKSTUAL 

 

Seperti yang sudah dibahas di depan bahwa khotbah yang 

baik dan benar adalah khotbah yang trnasformatif, khotbah yang 

mampu mengubah seseorang. Khotbah  yang transformatif adalah 

khotbah yang berpusat pada teks Alkitab. Namun teks Alkitab 

harus relevan dengan pendengar. Memilih ayat-ayat atau bagian-

bagian dari Alkitab merupakan langkah awal di dalam 

mempersiapkan khotbah yang transformatif.  Selanjutnya teks 

                                                 
5
 Chapell, Christ-Centered Preaching, p. 275. 
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Alkitab tersebut harus memiliki relevansi dengan penerima 

khotbah.  

 

Khotbah harus mampu menjawab kebutuhan, tantangan, 

kesulitan, penderitaan, beban, pergumulan, dll dari pendengar. 

Haddon Robinson, pencetus khotbah dengan menggunakan ―big 

idea‖ menekankan bahwa,  

 

Sermons…are not addressed ‗to whom it may concern‘; they 

are delivered to men and women sitting at certain time of day, 

usually on Sunday in a building with a zip code. Thus, lively 

sermons are more like thoughtful conversation than scholarly 

lectures.
6
 

 

Jadi khotbah harus berbicara dari Alkitab dan secara langsung 

harus relevan dengan isu-isu yang dihadapi oleh pendengar masa 

kini. Sehingga khotbah tersebut mampu diterima dengan baik dan 

membawa perubahan dalam diri pendengar. Memang isi dan 

kondisi dari sebuah khotbah dapat berbeda dari waktu ke waktu, 

tapi kebutuhan dari relevansinya tidak berbeda. Ini yang dimaksud 

oleh Thomas Oden ketika ia menulis, ‖Preaching changes and yet 

remain ever the same.‖
7
 Khotbah yang memiliki relevansi dengan 

pendengar sangat dibutuhkan oleh gereja-gereja di sepanjang abad. 

Bahkan tokoh tokoh besar seperti John Chrysostom, Agustinus, dan 

Martin Luther mengkhotbahkan khotbah-khotbah yang sangat 

relevan dengan kebutuhan dari jemaat yang mendengarkannya. 

John Chrysostom di dalam khotbahnya memilih bagian-bagian 

dalam Alkitab yang berbicara tentang isu-isu sosial yang relevan 

dengan isu-isu sosial yang dialami oleh pendengar pada waktu itu. 

Agustinus di dalam khotbahnya menjelaskan kebenaran Alkitab 

dengan menggunakan ilustrasi yang ada pada masa itu, sehingga 

apa yang yang disampaikan di dalam khotbahnya dapat dimengerti 

oleh pendengarnya. Martin Luther, seorang tokoh reformasi, selalu 

                                                 
6
 Haddon Robinson, Biblical Preaching: The Development and Delivery of 

Expository Messages, (Grand Rapids: Baker Books House, 1989),  pp. 27-28. 
7
 Thomas Oden, Pastoral Theology: Essentials of Ministry, (San Fransisco: 

Harper & Row, 1983), p. 132.  
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menyesuaikan khotbahnya dengan pendengarnya. Ia selalu 

memakai ―bahasa‖ yang sesuai dengan pendengarnya. Ia akan 

memakai ―bahasa‖ yang berbeda apabila ia berkhotbah kepada 

mahasiswa atau kaum yang kurang terpelajar, orangtua atau anak 

muda, majikan atau pembantu. Ia ingin agar khotbahnya dapat 

diterima oleh setiap orang yang mendengarnya. Oleh sebab itu, 

Martin Luther menekankan kesederhanaan di dalam khotbahnya. 

Menurut Martin Luther,  

 

Good preaching is always intelligible to an audience. A 

sincere preacher must consider the young people, the 

servantsand the maids in the church, those who lack 

education. He must accommodate himself to them as a 

nursing mother does to her infant…So preachers also should 

act; they should be simple in their sermons.
8
  

 

Sebagaimana tokoh-tokoh di atas, pengkhotbah hari ini juga 

harus mempersiapkan khotbah yang relevan dengan kebutuhan 

pendengar, yang disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan 

juga bisa menggunakan ilustrasi atau contoh-contoh konkrit. Jadi 

khotbah yang transformatif adalah khotbah yang memperhatikan 

Alkitab sebagai sumber khotbahnya dan juga kebutuhan 

pendengarnya. Khotbah yang transformatif adalah khotbah yang 

berakar pada Alkitab yang sakral, tetapi kontekstual bagi 

pendengarnya.
9
 

 

Sekali lagi khotbah adalah inti di dalam kekristenan. Khotbah 

harus membawa kepada transformasi atau perubahan bagi 

pendengarnya. Dari pembahasan di atas, dapatlah disimpulkan 

bahwa khotbah yang baik dan benar serta transformatif adalah 

khotbah yang mengandung unsur-unsur Logos, Pathos dan Ethos. 

Logos adalah firman Allah dan tindakan Allah sendiri yang ditulis 

di dalam Alkitab yang adalah pusat dan sumber khotbah. Pathos 

adalah kontekstualisasi dari logos kepada kebutuhan pendengar 

                                                 
8
 John W. Doberstein, ed. and trans., Luthers‟ Works: Sermons,  vol.. 1, 

(Philadelphia: Muhlenberg, 1959), p. 72. 
9
 Willhite and Gibson, The Big Idea of Biblical Preaching, p. 37. 
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yang dapat dilakukan dengan memberikan ilustrasi atau contoh-

contoh yang memampukan pendengar untuk dapat menerima dan 

mengerti khotbah yang disampaikan. Akhirnya firman Tuhan yang 

disampaikan akan menjadi ethos, di mana firman Tuhan tersebut 

memiliki pengaruh dan kemudian mengubah hidup pendengar 

sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki.  Khotbah yang demikian 

adalah khotbah yang transformatif. 
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HERMENEUTIKA PASCA-MODERNISME 

DAN TANTANGANNYA KEPADA  

PENAFSIRAN ALKITAB 
 

Markus Dominggus Lere Dawa 

 

 

PENDAHULUAN 

 

odernisme yang berusaha menyusun suatu sistem hidup 

manusia yang dibangun di atas landasan-landasan rasional, 

menurut Charles Jencks—tokoh arsitektur pasca-modern—berakhir 

pada tanggal 25 Juli 1972, pukul 3:25 PM. Saat ketika proyek 

perumahan Pruitt-Igoe di St. Louis, Amerika Serikat dihancurkan; 

ia melihat proyek perumahan itu sebagai representasi ide-ide 

modernisme yang tampil dengan penggunaan teknologi tinggi 

sebagai simbol prestasi rasio manusia, bercita rasa modernistik dan 

fungsional, namun yang menciptakan lingkungan hidup yang 

impersonal dan menekan, dipenuhi kejahatan dan mustahil untuk 

diawasi.
1
 Sejak hari itu, dunia memasuki era baru yang disebut 

dunia pasca-modern.  

 

Penghancuran proyek perumahan itu, dari suatu sudut 

pandang, dapat juga dilihat sebagai pola dasar filosofi pasca-

modernisme yang, meminjam kata-kata Veith, berusaha ―to 

explode all stable forms‖ termasuk Kristianitas.
2
 Dan bicara soal 

Kristianitas, maka hal itu mencakup semua yang ada di dalamnya, 

termasuk soal penafsiran dan makna Kitab Suci. 

 

Tulisan ini bermaksud untuk memberikan suatu wawasan 

awal mengenai hermeneutika pasca modernisme dan tantangan-

tantangan yang dibawanya kepada laku tafsir Alkitab masa kini. 

Untuk mencapai tujuan itu, maka kita perlu sedikit mengenal 

                                                 
1
 Dalam Gene Edward Veith, Guide To Contemporary Culture, (Leicester: 

Crossway Books, 1994), p. 39. 
2
 Ibid. 

M 
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karakteristik dunia pasca-modern, kemudian masuk ke dalam 

pokok bahasan tulisan ini mengenai hermeneutika pasca-

modernisme. Setelah itu menyajikan tantangan-tantangan apa saja 

yang dibawa oleh paham ini kepada usaha-usaha kita menafsirkan 

Alkitab di masa kini. 

 

SEKELUMIT TENTANG PASCA-MODERNISME 

 

Istilah pasca-modernisme (postmodernism) adalah sebuah 

istilah yang sulit untuk didefinisikan. Ini terjadi karena istilah ini 

dipakai dalam disiplin ilmu atau wilayah studi yang luas, 

mencakup seni, arsitektur, musik, film, sastra, sosiologi, 

komunikasi, dan teknologi, bahkan sampai fesyen juga.
3
 Menurut 

Bambang Sugiharto, kesulitan mendefinisikan istilah berpangkal 

pada akhiran ―isme‖ dan awalan ―pasca.‖
4
 Dengan akhiran ―isme‖ 

ini, pasca-modernisme biasanya dibedakan dari ―postmodernitas.‖ 

Bila pasca-modernisme menunjuk kepada ―kritik-kritik filosofis 

atas sudut pandang dunia (worldview), epistemologi dan ideologi-

ideologi modern‖ maka postmodernitas menunjuk kepada ―situasi 

dan tata sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi 

gaya hidup, konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar uang 

dan sarana publik, usangnya negara bangsa dan penggalian kembali 

inspirasi-inspirasi tradisi.‖
5
  Selain itu, masih menurut Sugiharto, 

―akhiran isme itu juga memberi kesan seolah-olah ia adalah sebuah 

pemikiran tunggal tertentu;‖ padahal dalam kenyataannya istilah 

pasca-modernisme adalah istilah ―yang bertebaran di segala 

                                                 
3
 Mary Klages, Postmodernism dalam www.colorado.edu/English/ 

ENGL2012Klages/pomo.html hal. 1 dalam cetakan penulis. 
4
 I. Bambang Sugiharto, Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1996), hal. 24.  
5
 Ibid. Weiss dan Wesley, dari sudut pandang anthropologis, melihat bahwa 

fokus pasca-modernitas adalah pada ketegangan-ketegangan perbedaan dan 

kesamaan yang muncul dari proses globalisasi, yakni percepatan sirkulasi 

manusia, interaksi lintas budaya yang perlahan-lahan makin padat dan sering, 

serta perjumpaan yang tak terhindarkan dari pengetahuan lokal dan global. Lihat 

Postmodernism and Its Critics dalam www.as.ua.ed/ant/Faculty 

/murphy/436/pomo.htm hal. 1 dalam cetakan penulis. 

http://www.as.ua.ed/ant/Faculty%20/murphy/436/pomo.htm
http://www.as.ua.ed/ant/Faculty%20/murphy/436/pomo.htm
http://www.as.ua.ed/ant/Faculty%20/murphy/436/pomo.htm
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bidang‖ untuk memberi label kepada ―bermacam-macam 

pemikiran yang kadang saling bertabrakan.‖
6
  

Lain lagi dengan awalan ―post‖ atau pasca. Perdebatan 

mengenai istilah ini menurut Bambang Sugiharto adalah: 

 

Apakah ―post‖ itu berarti pemutusan hubungan pemikiran 

total dari segala pola kemodernan (Lyotard, Gellner)? Atau 

sekedar koreksi atas aspek-aspek tertentu saja dari 

kemodernan (David Griffin)? Apakah segala hal yang modern 

itu sedemikian ideologis dan maksiat? Jangan-jangan 

postmodernisme itu justru bentuk radikal dari kemodernan itu 

sendiri, yaitu kemodernan yang akhirnya bunuh diri 

(Baudrillard, Derrida, Foucault)? Atau justru wajah 

kemodernan yang telah sadar diri (Giddens)? Atau sekedar 

satu tahap dari proyek modernisme yang belum selesai 

(Habermas)?
7
 

 

Persoalan-persoalan ini membuat orang mengalami kesulitan 

untuk memberikan definisi tunggal yang dapat menjangkau semua 

bidang yang berhubungan dengannya. Karena itu, dalam penelitian 

orang akan menemukan berbagai macam definisi yang diberikan 

mengenai pasca-modernisme sesuai dengan bidang-bidang yang 

dibicarakan.  

 

Sehubungan dengan lingkup bahasan tulisan ini, maka 

penulis merasa bahwa definisi pasca-modernisme dalam ranah 

filsafat, seni dan budaya merupakan definisi yang perlu diketahui 

untuk memberikan latar belakang pembahasan kita mengenai 

hermeneutika pasca-modernisme. Definisi menurut filsafat perlu 

diberikan karena filsafat sendiri mengenal hermeneutika sebagai 

salah satu aliran dalam berfilsafat dan filsafat memberikan 

kerangka logika kepada upaya-upaya hermeneutika di bidang 

lainnya.  

 

                                                 
6
 I. Bambang Sugiharto, Postmodernisme, hal. 24. 

7
 Ibid. 
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Definisi  menurut seni perlu diberikan karena seni 

berhubungan dengan kesusasteraan. Dan bicara soal kesusasteraan 

tidak bisa dilepaskan dari bicara soal teks dan upaya-upaya 

memahaminya. Akhirnya, definisi menurut budaya perlu diberikan 

karena ia menjadi matriks dalam mana suatu laku hermeneutis 

terjadi.  

 

Dari sudut pandang filsafat juga banyak sekali definisi yang 

bisa ditemukan. Namun di sini penulis sengaja memilih definisi 

yang diberikan oleh Jean Francois Lyotard, selain karena ia 

merupakan salah satu tokoh dalam filsafat pasca-modernisme, juga 

karena bukunya yang berjudul The Postmodern Condition: A 

Report on Knowledge sejak tahun 1984 telah menjadi ―locus 

classicus untuk diskusi-diskusi tentang postmodernisme di bidang 

filsafat.‖
8
 Pasca-modernisme bagi Lyotard adalah:  

 

Ketidakpercayaan terhadap segala bentuk narasi besar; 

penolakan filsafat metafisis, filsafat sejarah dan segala bentuk 

pemikiran yang mentotalisasi—seperti Hegelianisme, 

Liberalisme, Marxisme, atau apapun‖ sembari 

―menghaluskan kepekaan kita terhadap perbedaan dan 

memperkuat toleransi kita terhadap kenyataan yang tak 

terukur. Prinsipnya bukanlah homologi para ahli, melainkan 

paralogi para pencipta.
9
  

 

Gagasan Lyotard dan para filsuf pasca-modernisme lain di 

bagian selanjutnya akan kita temukan amat mempengaruhi teori 

praktik hermeneutika zaman ini.  

 

Dari sudut pandang seni, karakteristik yang menandai seni 

pasca-modernisme adalah: 

 

Hilangnya batas antara seni dan kehidupan sehari-hari, 

tumbangnya batas antara budaya-tinggi dan budaya pop, 

                                                 
8
 I. Bambang Sugiharto, Postmodernisme, hal. 27. 

9
 Ibid. Lihat juga Weiss & Wesley, Postmodernism and Its Critics, dalam 

www.as.ua.ed.ant/Faculty/murphy/436/pomo.htm pp.  4, 5. 

http://www.as.ua.ed.ant/Faculty/murphy/436/pomo.htm
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percampuradukkan gaya yang bersifat eklektik, parodi, 

pastiche, ironi, kebermainan dan merayakan budaya 

―permukaan‖ tanpa peduli pada ―kedalaman,‖ hilangnya 

orisinalitas dan kejeniusan, dan akhirnya, asumsi bahwa kini 

seni cuma bisa mengulang-ulang masa lalu belaka.
10

 

 

Akhirnya, dalam wilayah budaya Frederick Jameson 

memakai istilah pasca-modernisme untuk menjelaskan ―logika 

kultural yang membawa transformasi dalam suasana kebudayaan 

umumnya.‖
11

 Ia menghubungkan baik modernisme maupun pasca-

modernisme dengan tahap-tahap kapitalisme. Dan di sini ia 

menemukan tiga fase utama kapitalisme yang mendikte praktik-

praktik budaya tertentu (termasuk jenis seni dan literatur yang 

dihasilkan). Yang pertama adalah kapitalisme pasar yang terjadi 

pada abad ke-18 sampai akhir abad ke-19 di Eropa Barat, Inggris 

dan Amerika Serikat serta di mana saja pengaruh tiga kelompok 

wilayah ini terasa. Yang kedua adalah kapitalisme monopoli yang 

terjadi mulai akhir abad ke-19 sampai menjelang perang dunia 

kedua. Di sinilah modernisme berkembang dan menguasai. 

Selanjutnya, yang ketiga adalah kapitalisme multinasional atau 

kapitalisme konsumen, yang menekankan pemasaran, penjualan 

dan mengkonsumsi barang-barang, bukan menghasilkannya. Di era 

yang diasosiasikan dengan teknologi nuklir dan elektronik inilah 

pasca-modernisme berada.
12

 

 

Terhadap situasi dunia modernisme di masa pasca-modern 

ini, muncullah berbagai tanggapan. Tanggapan-tanggapan ini dapat 

                                                 
10

 I. Bambang Sugiharto, Postmodernisme, hal. 25-26. Penjelasan ini mirip sekali 

dengan penjelasan Mary Klages yang menulis bahwa seni pasca-modernisme 

―rejecting boundaries between high and low forms of art, rejecting rigid genre 

distinctions, emphasizing pastiche, parody, bricolage, irony, and playfulness. 

Postmodern art (and thought) favors reflexivity and self-consciousness, 

fragmentation and discontinuity (especially in narrative structures), ambiguity, 

simultaneity, and an emphasis on the destructured, decentered, dehumanized 

subject.‖ Lihat Postmodernis dalam   www.colorado.edu/English/ 

ENGL2012Klages/pomo.htm hal. 2 dalam cetakan penulis. 
11

 I. Bambang Sugiharto, Postmodernisme, hal. 26. 
12

 Mary Klages, Postmodernism, hal. 2 cetakan penulis. 

http://www.colorado.edu/English/%20ENGL2012Klages/pomo.htm
http://www.colorado.edu/English/%20ENGL2012Klages/pomo.htm
http://www.colorado.edu/English/%20ENGL2012Klages/pomo.htm
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dikelompokkan sebagai bersifat pasca-modernis. Oleh Bambang 

Sugiharto, berbagai tanggapan itu dikelompokkan dalam tiga 

kategori. Yang pertama adalah kelompok-kelompok pasca-

modernis yang berusaha merevisi kemodernan dengan ―kembali ke 

pola berpikir pra-modern.‖
13

 Di antara mereka adalah kelompok-

kelompok New Age.  Kelompok kedua adalah ―pemikiran-

pemikiran yang terkait erat pada dunia sastera dan banyak 

berurusan dengan persoalan linguistik.‖
14

 Kata kunci yang populer 

untuk kelompok ini adalah dekonstruksi. Mereka melawan 

wawasan pandang dunia (worldview) modern dengan mengajukan 

―gagasan anti-wawasan pandang dunia sama sekali.‖ Mereka 

mendekonstruksi atau membongkar segala unsur yang penting 

dalam sebuah sudut pandang dunia, seperti: diri, Tuhan, tujuan, 

makna, dunia nyata, dan seterusnya.‖
15

 Hermeneutika pasca-

modernisme yang akan kita bahas di belakang sangat dipengaruhi 

oleh gagasan kelompok ini. Tokoh-tokoh yang terkenal dari 

kelompok ini adalah Jacques Derrida, Michel Foucault, Lyotard, 

dll. Kelompok ketiga yang turut memberi pengaruh kepada laku 

hermeneutika pasca-modernisme adalah ―segala pemikiran yang 

hendak merevisi modernisme‖ namun ―tidak dengan menolak 

modernisme itu secara total, melainkan dengan memperbaharui 

premis-premis modern di sana-sini saja.‖
16

 Di antara mereka adalah 

kelompok teologi proses. Kelompok lain yang bisa dimasukkan 

dalam kategori ini dan yang pemikirannya memberikan banyak 

sumbangan kepada praktik hermeneutika pasca-modernisme adalah 

―pemikiran-pemikiran yang di satu sisi masih melihat pentingnya 

wawasan pandang dunia, bahkan metafisika juga; ‖ namun ―di sisi 

lain sadar pula akan relativitasnya akibat karakter linguistik dan 

historiknya.‖
17

 Di antara mereka ini ada Hans-Georg Gadamer dan 

                                                 
13

 I. Bambang Sugiharto, Postmodernisme, hal. 30. 
14

 Ibid. 
15

 Ibid. hal. 30-31. 
16

 Ibid., hal. 31. 
17

 Ibid. Cetak miring adalah tekanan penulis. 



HERMENEUTIKA-PASCAMODERNISME 

 

77 

Paul Ricoeur, yang merupakan tokoh-tokoh aliran hermeneutika 

dalam filsafat modern.
18

 

 

HERMENEUTIKA PASCA-MODERNISME 

 

Mendiskusikan hermeneutika pasca-modernisme tidak bisa 

dilepaskan dari dua hal penting yang menjadi dasar keprihatinan 

pasca-modernisme. Yang pertama adalah soal laku hermeneutika 

itu sendiri (the act of hermeneutics) dan kedua, yang tidak kalah 

pentingnya, adalah persoalan bahasa (language). Pertama-tama, 

hermeneutika pasca-modernisme berangkat dari pengertian yang 

diambil dari Gadamer yang melihat ―interaksi dari penafsir dan 

teks sebagai pengalaman percakapan‖ di antara teks dan 

pembacanya.
19

 Percakapan ini sendiri berangkat dari kenyataan 

bahwa tindakan membaca itu sendiri adalah suatu proses dialogis, 

bukan monologis.
20

 Di dalam percakapan ini teks dan pembaca 

saling bertanya dan menjawab, sebagaimana dalam dialog 

umumnya. Apa yang diperbuat pembaca kepada teks sama dengan 

yang diperbuat teks kepadanya.
21

 Dalam percakapan ini pembaca 

tidak berdialog dengan pengarang teks tetapi dengan teks itu 

sendiri. Teks diperlakukan sebagai sebuah subyek yang diajak 

bercakap-cakap oleh subyek lain, yaitu pembaca teks itu. Dalam 

percakapan ini, kedua belah pihak berhadap-hadapan sebagai 

subjek yang saling berinteraksi. Di sini hermeneutika pasca-

modernisme berhutang kepada strukturalisme
22

 dalam 

                                                 
18

 Baca C. Verhaak, ―Aliran Hermeneutik: Bergumul dengan Penafsiran‖ dalam 

FX. Mudji Sutrisno & F. Budi Hardiman, eds., Para Filsuf Penentu Gerak 

Zaman, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hal. 73-81. 
19

 David Tracy, Sejarah Singkat Penafsiran Alkitab, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1993), hal. 179. 
20

 W. Randolph Tate, Biblical Interpretation: An Integration Approach, 

(Peabody: Hendrickson, 1991), p. 148. 
21

 Ibid. 
22

 Strukturalisme berfokus pada teks dan memandang teks sebagai unit otonom 

sehingga dalam proses penafsiran teks makna teks tidak ditemukan pada maksud 

asli pengarang, tetapi pada konvensi-konvensi literer yang sudah ada. Pengarang 

teks tidak menciptakan makna teks tetapi makna itu berdiam di dalam sandi 

konvensional yang digunakannya. Lihat W. Randolph Tate, Biblical 

Interpretation: An Integrated Approach, pp.  xviii-xix.  
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perlakuannya terhadap teks sebagai subyek yang otonom. Namun, 

seperti akan kita lihat di belakang, pandangan pasca-modernisme 

ini akan melangkah lebih jauh terhadap teks daripada 

strukturalisme. 

Dari sudut pandang pengertian tradisional, yang melihat 

hermeneutika sebagai mengenali maksud pengarang teks dari sudut 

pandang penerima mula-mula dalam situasi percakapan aslinya di 

mana penafsiran menjadi tidak lebih sebagai dialog satu arah—

―someone responds to someone else.‖
23

 Hermeneutika pasca-

modernisme memahami hermeneutika sebagai sebuah dialog atau 

percakapan dua arah dengan teks. Dalam percakapan ini, 

sebagaimana dalam berbagai percakapan antar manusia, pribadi-

pribadi yang masuk ke dalam percakapan itu tidak datang dengan 

keadaan ―kosong.‖ Mereka datang dengan pandangan dunianya 

masing-masing, dengan praanggapan-praanggapannya sendiri-

sendiri, dengan bahasa, budaya, nilai-nilai dan pengertian dirinya 

masing-masing. Hal-hal ini entah disadari atau tidak amat 

mempengaruhi makna yang ditangkap dan ditemukan dari sebuah 

percakapan.
24

 

 

Bila dikaitkan dengan penafsiran suatu teks, maka pembacaan 

suatu teks untuk memahaminya bukanlah suatu kegiatan yang 

bebas dari pengaruh dunia pembaca. Pembaca yang membaca 

sebuah teks tidak datang dengan tangan kosong. Ia datang sebagai 

orang yang telah dipengaruhi oleh dunianya. ―Faktanya adalah 

bahwa tidak seorang penafsirpun memasuki usaha untuk mengerti 

setiap teks atau peristiwa historis apapun tanpa pra-penilaian yang 

dibentuk oleh sejarah dari pengaruh-pengaruh kebudayaannya.‖
25

  

                                                 
23

 Paul Ricoeur, Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning, 

(Fort Worth: Texas Christian University Press, 1976), p. 22. 
24

 Sesudah Sigmund Freud mengeluarkan teori psikoanalisanya, orang mulai 

menyadari bahwa dalam diri tiap-tiap orang terdapat rintangan-rintangan yang 

bersifat pribadi, budaya dan sosial yang bisa menghalangi seseorang  memahami 

sesuatu dengan baik. Lihat David Tracy, Sejarah Singkat Penafsiran Alkitab, 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1993), hal. 181. 
25

 David Tracy, Sejarah Singkat Penafsiran Alkitab, hal. 174. Lihat juga William 

Grassie, Postmodernism: What One Needs To Know, dalam 
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Strukturalisme, dari mana hermeneutika pasca-modern kemudian 

muncul, hanya berhenti sampai pada teks saja dan puas pada 

makna yang ditemukan dari analisis struktural teks. Namun hal 

yang tidak sampai dikejar oleh strukturalisme dan yang kemudian 

menjadi sumber ketidakpuasan hermeneutika pasca-modern 

terhadap pendekatan tersebut adalah ketidaksadarannya akan 

pengaruh yang tidak bisa dibilang remeh dari pra-pengertian 

pembaca beserta seluruh pandangan dunianya, nilai-nilainya, 

budayanya dan pemahaman dirinya pada konstruksi makna suatu 

teks. Strukturalisme oleh hermeneutik pasca-modern dipandang 

telah mengabaikan kondisi pembaca teks yang sedemikian.  

 

Tetapi bukan hanya pembaca saja, strukturalisme dipandang 

juga gagal melihat bahwa teks itu sendiripun ditulis oleh pengarang 

yang memiliki pandangan dunia, prapengertian-prapengertian, 

nilai-nilai, budaya dan pemahaman diri tersendiri.
26

 Pengaruh-

pengaruh yang mempengaruhi penulis dan pembaca teks dalam 

interaksi yang menghasilkan makna dari suatu teks dalam diskusi 

pasca-modernisme diberikan berbagai macam sebutan. Sebutan 

yang sering kita dengar adalah grand narrative atau narasi besar. 

Lyotard, salah seorang tokoh filsafat pasca-modernisme, 

menyebutnya sebagai meta narrative.
27

 Michel Foucault, juga 

seorang tokoh filsafat pasca-modernisme, memakai istilah 

episteme. Sementara Gadamer memakai istilah ―praduga.‖ Sebutan 

lain yang cukup populer untuk pengaruh-pengaruh ini adalah 

paradigma, yang berasal dari Thomas Kuhn, yang dipahami 

―sebagai kerangka referensi yang mendasari sejumlah teori maupun 

praktik-praktik ilmiah dalam periode tertentu.‖
28

 Istilah yang lebih 

umum untuk pengaruh-pengaruh ini adalah pandangan dunia 

(worldview). 

 

                                                                                                              
www.usersvoicenet.com/~grassie/Fldr.Articles/Postmodernism.html hal. 4 dalam 

cetakan penulis. 
26

 Lihat diagram yang diberikan Randolph Tate dalam Biblical Interpretation, p. 

146. 
27

 Weiss & Wesley, Postmodernism and Its Critics, p. 5 dalam cetakan penulis.  
28

 I. Bambang Sugiharto, Postmodernisme, hal, 92. 

http://www.usersvoicenet.com/~grassie/Fldr.Articles/Postmodernism.html


JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

80 

Karena adanya pengaruh-pengaruh ini, maka menurut Derrida 

membaca suatu teks ―pada hakikatnya merupakan perumusan 

kembali pandangan dunia yang terdapat dalam proses membaca.‖
29

 

Karena hermeneutika melibatkan tindakan membaca teks, maka 

tujuan hermeneutika adalah ―membongkar rahasia pandangan 

dunia dari pengarang dan memungkinkan kita untuk menyadur 

bahwa esensi fenomenologis dari memahami tidak lain adalah 

kemampuan seseorang untuk mendengarkan sendiri apa yang 

sedang ia katakan.‖
30

 Berhadapan dengan pandangan dunia 

pengarang, pembaca teks menemukan sendiri pandangan dunianya. 

Kalau demikian, pertanyaan selanjutnya yang harus ditanyakan 

adalah di manakah makna teks yang ingin ditemukan itu berada? 

Apakah makna suatu teks berada di dalam teks itu terpisah dari 

penerimaan subjektif pembacanya? Bukankah kalau setiap 

pembaca mendekati teks itu dengan beragam sudut pandang, 

praanggapan, prapengertian dan metodologi masing-masing akan 

menghasilkan makna teks yang lebih dari satu? Di sini kaum pasca-

modernis berpendapat bahwa makna merupakan sebuah konstruksi 

sosial.
31

 Masyarakatlah yang menentukan makna suatu teks melalui 

bahasa yang dipakai, bukan teks itu. Karena itu untuk sebuah teks 

ada lebih dari satu makna, tergantung dari jenis masyarakat apa 

yang memberikannya.
32

 Tidak ada makna akhir untuk suatu tanda, 

tidak ada paham yang menyatukan untuk suatu teks dan tidak ada 

interpretasi yang bisa dianggap lebih tinggi dari yang lain.
33

 

 

Kalau demikian, maka menjadi penting untuk menelaah lebih 

jauh masyarakat macam apa yang selama ini mempengaruhi 

munculnya makna suatu teks dari suatu pembacaan. Di sini kaum 

pasca-modernis berasumsi bahwa masyarakat modern adalah 

                                                 
29

 E. Sumaryono, Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 

1999), hal. 132. 
30

 Ibid., hal. 32. 
31

 Gene Edward Veith, Guide To Contemporary Culture, p. 53. 
32

 Sumaryono mencatat bahwa polisemi (= banyak makna) bagi Derrida ―laten 

dalam bahasa itu sendiri. Kesusasteraan memang penuh dengan makna ganda.‖ 

Lihat Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat, hal. 134. 
33

 Weiss & Wesley, Postmodernism and Its Critics, hal. 8 dalam cetakan penulis.  
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masyarakat yang opresif.
34

 Asumsi ini berangkat dari pandangan 

Nietzsche yang melihat hidup dan budaya manusia sebagai 

ungkapan-ungkapan keinginan untuk berkuasa. Dari Karl Marx 

yang mereduksi kebudayaan menjadi konflik kelas dan eksploitasi 

ekonomi; dan dari Sigmund Freud yang menafsirkan budaya dalam 

kerangka represi seksual.
35

 Karena masyarakat sudah terdistorsi 

sedemikian rupa dan itu artinya juga bahasa yang dipakai oleh 

masyarakat itu, maka makna yang muncul dalam suatu percakapan 

dengan sebuah teks tidak bisa lepas dari distorsi ini. Di sisi lain, 

bahasa itu sendiri dalam pemahaman pasca-modernis merupakan 

arena permainan semua kekuasaan. Derrida menunjukkan hal ini 

dalam kritiknya kepada Fenomenologi Husserl. Melawan 

pertentangan subjektivitas dan objektivitas yang dibuat Husserl, 

Derrida menegaskan bahwa ―di mana terdapat pasangan dua hal, 

maka yang pertama menguasai yang kedua.‖
36

  

 

Berangkat dari pikiran Derrida ini, kaum pasca-modernis 

meyakini bahwa makna bahasa dibangun di atas oposisi dan 

eksklusi (meniadakan).
37

 Suatu bangunan yang membuktikan 

adanya permainan kekuasaan di dalam bahasa. Misalnya ―laki-laki‖ 

didefinisikan sebagai lawan dari ―perempuan.‖ ―Kebebasan‖ 

meniadakan ―perbudakan.‖ Namun, karena suatu kata diterangkan 

dalam pengertian apa yang ditiadakannya, maka tiap-tiap kata 

membawa sertanya suatu ―jejak‖ dari lawannya. Setiap kali orang 

memakai kata laki-laki, maka ia sedang meniadakan perempuan.
38

 

Karena situasi masyarakat yang mengkonstruksi makna dan bahasa 

telah menjadi demikian, maka dalam membaca suatu teks, Derrida 

mengusulkan suatu metode yang dia sebut dekonstruksi, yang 

baginya merupakan ―cara untuk membuang semua hubungan yang 

sudah ada antara kata dan konsep. Ini merupakan cara untuk 

menghapus prasangka, sumber utama timbulnya kesalahpahaman 
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atau salah pengertian.‖
39

 Dengan metode ini, orang yang mendekati 

suatu teks tidak lagi berusaha menemukan makna objektif teks, 

melainkan menyingkapkan apa yang sedang disembunyikan oleh 

teks itu.
40

 Dari penyingkapan ini, pembaca diharapkan menemukan 

makna teks itu bagi dirinya sendiri, suatu makna yang berasal dari 

pengalaman kreatif pembaca dengan teks itu
41

, yaitu pengalaman 

mendefinisikan kembali teks tersebut dengan cara menghapus dan 

membalikkan kutub-kutub yang berlawanan yang tampil dari 

penyingkapan itu.
42

 

 

Masalah kedua yang penting bagi hermeneutika pasca-

modernisme adalah persoalan keterbatasan fungsi bahasa. Menurut 

Bambang Sugiharto, ada 2 wilayah di mana keterbatasan fungsi 

bahasa mengemuka. Pertama, dalam wilayah pengalaman dan 

kedua dalam wilayah konstruk-konstruk linguistik atau kerangka-

kerangka dasar konseptual.
43

 Dalam wilayah pengalaman, 

keterbatasan bahasa menjadi tampak dalam hal bahwa 

―pengalaman nyata selalu lebih luas, lebih dalam dan lebih rumit 

daripada bahasa.‖ Ini artinya ―pengalaman-pengalaman tertentu 

nyatanya sulit dijelaskan; atau kalaupun bisa hanya dijelaskan 

sebagian, tak bisa seluruhnya; atau pada dasarnya memang 

samasekali tak bisa ditangkap oleh bahasa.‖ Pengalaman-

pengalaman yang ditunjuk di sini ―bukan hanya pengalaman 

tentang objek atau peristiwa tertentu, melainkan termasuk reaksi 

kita atas objek dan peristiwa itu. Memang kita bisa menjelaskan 

reaksi tersebut, sekurang-kurangnya secara negatif, namun selalu 

terasa sesuatu yang kurang dalam penjelasan itu.‖
44

 Bahasa terbatas 

karena ia memiliki unsur-unsur negatif yang menjadikan 

penggambaran pengalaman mengalami penciutan dari realitas yang 
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sebenarnya. Unsur-unsur negatif yang melekat pada bahasa itu 

adalah generalitas, keeksplisitan dan “kekosongan.”
45

  

 

Generalitas berarti bahwa bahasa benar-benar tidak mampu 

menampilkan keunikan sesuatu yang dideskripsikannya, karena 

setiap kata yang dipakai untuk menjelaskan sesuatu itu bisa dipakai 

juga untuk menjelaskan yang lain. Keeksplisitan berarti bahwa 

bahasa ―selalu memberi bentuk definitif pada pengalaman 

manakala pengalaman itu dirumuskan dalam bahasa.‖ Hal ini 

membuat pengalaman dikurung di sana dan dibatasi untuk 

―penafsiran lanjut atas pengalaman itu. Bahasa, pendeknya, selalu 

membuat keputusan, sementara pengalaman selalu merupakan 

medan terbuka.‖
46

 Unsur ―kekosongan‖ pada bahasa hendak 

mengatakan bahwa biar bagaimanapun bahasa tetap ―tidaklah sama 

dengan pengalaman. Pengalaman itu nyata dan primer, sementara 

bahasa itu derivatif dan sekunder. Seolah pengalaman itu penuh isi 

sementara bahasa itu ‗kosong.‘‖
47

 

 

Masalah kedua yang berhubungan dengan fungsi bahasa 

adalah pada tataran kerangka konseptual bahasa. Di sini bahasa 

terbatas dalam mengeksplisitkan pengandaian-pengandaian atau 

paradigma-paradigma di atas mana suatu konstruk liguistik atau 

suatu kerangka konseptual dibangun. Bambang Sugiharto 

memberikan suatu analogi untuk melukiskan persoalan ini. Ibarat 

mengatakan bahwa orang tak akan bisa melihat persis lantai tempat 

ia berdiri. Fakta bahwa kita berdiri di atas lantai itu menunjukkan 

bahwa lantai itu tertutup oleh kaki kita.
48

  

 

Celakanya, untuk menyelidiki asumsi-asumsi atau 

pengandaian-pengandaian ini orang malah memakai prosedur-

                                                 
45
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prosedur yang telah ditentukan oleh paradigma itu sendiri. 

―Padahal persis dalam prosedur itulah asumsi-asumsi dasar tadi 

tersembunyi. Maka upaya untuk mengeluarkan asumsi dasar itu 

malah justru mengkonfirmasikannya.‖
49

 Dengan seluruh persoalan-

persoalan ini, maka menurut paham pasca-modernisme bahasa 

amat terbatas dalam fungsi deskriptifnya. Karena terbatas, maka 

oleh paham pasca-modernisme ini, bahasa dipandang tidak dapat 

menterjemahkan kebenaran-kebenaran tentang dunia dalam suatu 

cara yang benar-benar objektif. Malah bahasa menurut kodratnya 

justru membentuk apa yang kita pikirkan.
50

 Di dalam dirinya 

sendiri bahasa sudah membawa asumsi-asumsi tertentu yang 

dikenakan oleh kelompok pemakainya dan yang memberinya 

makna di dalam kelompok itu. Di luar kelompok itu, suatu kata 

yang sama bisa bermakna lain dan dipahami secara berbeda. 

 

Dikaitkan dengan penafsiran suatu teks maka masalah 

keterbatasan bahasa ini menghasilkan beberapa dialektika. 

Dialektika pertama adalah tidak ada keharusan terjadinya 

korespondensi satu-satu (one-to-one correspondence) di antara 

konsep yang ada di kepala pengarang dengan penulisan konsep 

tersebut dalam suatu teks.
51

 Tidak ada keharusan hubungan di 

antara kata-kata dan benda-benda, antara penanda (signifier) dan 

yang ditandai (signified), antara subjek dan objek.
52

  

 

Hal yang sama juga terjadi pada diri pembaca teksnya, yaitu 

antara apa yang dipahaminya dari teks itu dengan penjelasannya 

atas teks tersebut. Tidak ada jaminan bahwa penjelasan seorang 

pembaca atas suatu teks dapat secara memadai mewakili 

pengertiannya atas teks tersebut. Hal ini makin diperumit oleh 

kenyataan bahwa pembaca yang berbeda memahami teks secara 

berbeda pula dikarenakan luasnya jangkauan unsur-unsur yang ada 
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di dalam dunia para pembaca,
53

 termasuk pula bahasa yang 

dipakainya. 

 

Dialektika kedua yang juga turut bermain dalam proses 

penafsiran teks adalah yang berhubungan dengan terjemahan teks 

ke bahasa lain. Umum dipahami bahwa suatu terjemahan pada 

dasarnya adalah suatu tafsiran. Ia menjadi sebuah terjemahan 

karena tidak mungkin membuat suatu korespondensi satu-satu 

dengan bahasa aslinya. Mengapa demikian? Karena setiap 

masyarakat memiliki suatu sistem hukum fonologi, morfologi dan 

sintaksisnya sendiri-sendiri. Sebagian besar hukum-hukum ini 

bukanlah objek yang dianalisis secara sadar oleh  anggota-anggota 

masyarakat tersebut, melainkan sekedar dipelajari, 

diinternalisasikan dan kemudian dipakai secara intuitif.
54

 Karena 

itu, penafsiran yang dilakukan atas suatu terjemahan sebenarnya 

tiada lain daripada tafsiran atas suatu tafsiran.
55

  

 

Dialektika ketiga yang juga bermain dalam proses pembacaan 

dan penafsiran teks adalah di antara teks dan karya literer yang 

dihasilkan dalam pembacaan teks itu. Tatkala mendekati suatu teks 

pembaca harus memperhitungkan dua factor, yaitu teks dan 

respons terhadap teks itu. Teks ada di atas kertas; karya literer 

dihasilkan dari interaksi di antara teks dan pembaca. Namun karena 

disposisi para pembaca beraneka ragam dan karena disposisi 

seorang pembaca dapat berubah di antara pembacaan-pembacaan, 

maka karya literer tidak pernah bisa dengan tepat ditunjukkan.
56
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Berdasarkan semuanya ini, maka bagi hermeneutika pasca-

modern makna suatu teks tidak pernah bisa tunggal, bahkan karena 

disposisi pembaca yang beraneka-ragam di atas dan berdasarkan 

hakekat bahasa dan proses pembacaan suatu teks tidak bisa 

diterima oleh akal pasca-modernisme adanya suatu makna absolut 

yang tidak berubah. Bagaimana bisa begitu, kalau bahasa itu 

sendiri tidak sanggup merealisasikan secara penuh konsep yang ada 

di kepala seseorang dan kalau seorang manusia yang berada dalam 

sebuah dunia tersendiri membaca suatu teks dan menemukan 

makna teks itu dari sudut pandang dunianya sendiri? Dengan 

pandangan seperti ini, maka teori-teori pasca-modernis sampai 

pada kesimpulan bahwa bahasa tidak bisa menyampaikan 

kebenaran dengan cara yang objektif dan makna yang diperoleh 

dari suatu pembacaan teks pada akhirnya merupakan konstruksi 

sosial saja.
57

  

 

TANTANGAN HERMENEUTIKA PASCA-MODERNISME 

KEPADA PENAFSIRAN ALKITAB 

 

Di hadapan teori pasca-modern tentang hermeneutika dengan 

segala keterbatasan bahasa yang menjadi pokok persoalannya, 

maka pertama-tama harus diakui di sini bahwa tugas menafsirkan 

Alkitab di zaman pasca-modern ini benar-benar semakin tidak 

mudah. Ia menjadi tidak mudah karena dunia pasca-modern dengan 

paham pasca-modernismenya memiliki ukuran-ukuran sendiri yang 

menantang kita dalam berhermeneutik. Dari banyak tantangan yang 

disajikan hermeneutika pasca-modernisme kepada kita yang 

menafsirkan Alkitab untuk masa kini, akan saya coba uraikan tiga 

saja di bawah ini. 

 

Mempertanggungjawabkan kejujuran kita berdialog dengan 

teks Alkitab dalam proses penafsirannya. 

                                                                                                              
Jurang berfungsi sebagai semacam titik di atas mana seluruh hubungan teks-
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Tantangan pertama yang diberikan kepada upaya kita 

menafsirkan teks Alkitab dalam kerangka hermeneutika model 

dialogis adalah mempertanggungjawabkan tindak penafsiran kita 

itu sebagai benar-benar suatu dialog dua arah yang jujur dengan 

teks, bukan dialog monologis. Telah disinggung di atas bahwa 

pendekatan tafsir tradisional dengan teks yang selama ini dikenal, 

lebih merupakan suatu dialog monologis daripada dialogis, di mana 

teks berbicara dan pendengar hanya mendengarkan saja teks 

berbicara. Kemudian ia menyimpulkan makna dari apa yang 

disampaikan teks, tanpa memeriksa lagi bahwa sebagai pendengar 

ia sebenarnya turut berperan dalam menciptakan makna teks yang 

sedang dibacanya itu.  

 

Hermeneutika pasca-modernisme memberi kita suatu 

wawasan bahwa makna yang tercipta dalam suatu pembacaan teks 

turut dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pembaca itu sendiri, oleh 

narasi besar yang selama ini melingkupinya. Mengutip pandangan 

Terry Eagleton, Randolph Tate menulis, ―Every time a text is read, 

it is in essence unconsciously rewritten by the reader under the 

pressures of presuppositions attending the reader‘s horizon of 

understanding.‖
58

 Karena pengaruh itu adalah pengaruh yang 

unconscious, maka sebagian besar pembaca teks tidak 

menyadarinya. Dan sebagai komunitas orang beriman yang 

menafsirkan teks Alkitab, maka ada banyak presuposisi-presuposisi 

yang menyaring tindakan kita mempersepsi dan menafsirkan teks 

Alkitab. Presuposisi-presuposisi ini umumnya tidak tunduk kepada 

pengujian atau eksegesis, malah mempengaruhi eksegesis dan laku 

penafsiran yang kita kerjakan secara mendalam.
59

 

 

Hermeneutika pasca-modernisme tidak berusaha menafsirkan 

hal ini dan menghapusnya dari setiap upaya penafsiran. Karena hal 

ini tidak bisa dilepaskan dari setiap orang yang melakukan 

penafsiran suatu teks. Namun yang hendak dicapai oleh pasca-

modernisme dengan program hermeneutikanya adalah 

menyadarkan orang akan pengaruh—meminjam istilah Kuhn—
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paradigma ini dalam berhermeneutika dan yang terpenting 

daripada itu adalah menyadarkan pembaca teks bahwa ada orang 

lain yang membaca dengan paradigma yang berbeda, yang juga 

harus diakui eksistensinya. Apa yang hendak dihindarkan adalah 

tafsiran kita menjadi suatu ideologi yang hendak dipaksakan 

kepada pihak lain yang sama-sama membaca teks yang sama, 

namun dengan paradigma yang berbeda.  

 

Pembacaan teks semacam ini tentu tidak dapat terhindar dari 

kebingungan di kalangan orang yang menginginkan suatu 

penafsiran Alkitab yang sederhana dan mudah. Bahkan lebih jauh 

daripada itu, seperti diakui oleh Carolyn J. Sharp, Assistant 

Professor Perjanjian Lama di Yale Divinity School, pembacaan 

semacam ini dapat mempertaruhkan konfesi Kristen itu sendiri.
60

 

Namun, lewat penyingkapan paradigma, asumsi-asumsi atau 

pandangan dunia kita sendiri ini, pasca-modernisme dapat 

menolong kita membebaskan diri dari rasa aman yang dibangun di 

atas dasar-dasar yang palsu dan kembali hidup hanya karena iman 

kepada salib dan kebangkitan Kristus saja. David Lose yang 

dikutip Sharp menulis demikian,  

 

Far from threatening the life of the church, postmodernism 

presses us to release deceptive foundational securities and 

live, once more, by faith alone….the cross and resurrection of 

Jesus Christ expose the lie—more devastatingly than 

postmodernism ever could—of any and all foundations upon 

which we would guarantee our faith….destroying every place 

of refuge to which we would flee other than the naked 

proclamation of the gospel.
61

 

 

Pertanyaannya sekarang: beranikah kita jujur dengan diri kita 

sendiri? Dalam soal-soal yang ―aman‖ untuk dibicarakan, 

keberanian untuk jujur tentu mudah dilakukan. Tetapi ketika 
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berhadapan soal-soal yang menurut kita peka, beranikah kita jujur 

mengungkapan pandangan dunia atau paradigma di sana? Dan apa 

yang terjadi bila ternyata paradigma kita itu ternyata lebih 

merupakan ideologi daripada iman yang tulus, murni dan terbuka 

kepada Allah dan kebenarannya?  

 

Berhermeneutika Bersama Orang Lain 
 

Pasca-modernisme, seperti yang kita sudah lihat sebelumnya, 

mempertanyakan apa yang disebut sebagai objektivitas dan 

kebenaran. Apa yang dipegang orang di masa lalu sebagai ―benar,‖ 

kini bisa tidak benar. Apa yang saya pandang benar, bisa tidak 

benar bagi Anda. Hilangnya objektivitas ini membawa orang lebih 

lanjut mempertanyakan kehadiran kebenaran kekal yang tidak 

berubah. Bagaimana bisa ada orang yang dengan tegas 

memberitahu orang lain apa yang benar? Bagaimana bisa ada orang 

yang meneruskan makna kepada pemahaman orang lain makna 

yang hanya bisa diperoleh untuk dirinya melalui pemahamannya 

saja? Bukankah manusia terbatas dalam segala hal, tertanam di 

dalam situasi sosio-budayanya dan terkontekstualisasi di sana? 

Bagaimana bisa ada suatu metafisika dan ontologi yang dapat 

dikenakan untuk semua?
62

 Dengan pertanyaan-pertanyaan ini kaum 

pasca-modernis menolak apa yang disebut oleh Fayaz Chagani 

sebagai hal-hal ―essential about human beings.‖
63

 Menerima 

adanya hal semacam itu berarti mengurangi keunikan, ke-lain-an, 

dan singularitas individu-individu manusia.
64

 

 

Di hadapan tantangan semacam ini tidak berarti bahwa 

kesempatan kita untuk menemukan makna yang dirangkul bersama 

sudah habis. Tidak. Kesempatan itu masih ada dan tetap terbuka 

luas. Namun, caranya tidak bisa lagi dilakukan sendirian dan coba 
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menawarkan atau memaksakan makna yang ditemukan itu kepada 

pihak lain. Tantangan pasca-modernisme ini memaksa kita untuk 

melakukan pencarian itu bersama-sama dan merumuskannya 

bersama-sama orang lain.  Itu berarti menafsirkan Alkitab di masa 

kini harus dilakukan dalam dialog dengan orang lain, bahkan 

termasuk dengan orang lain yang berbeda samasekali dengan kita. 

Atau kalaupun dilakukan sendirian, maka hermeneutika itu harus 

senantiasa mengasumsikan adanya pihak lain yang berbeda dari 

kita yang hadir bersama kita.  Hal ini jelas tidak mudah. Karena ia 

menuntut kesabaran, kerendahan hati dan, di atas segala-galanya, 

keberanian untuk menghadapi bahaya yang muncul di sana. 

Bahayanya, seperti dikatakan Carolyn J. Sharp, adalah ―we cannot 

take God‘s Word away from another who is reading it 

differently‖
65

 dan kita bisa dibuat menderita dan teologi kita 

terpatah-patah (fracture) oleh pembacaan dan penafsiran bersama 

ini. Dan ini sungguh tidak mudah. Namun, kalau kita terus memilih 

bertahan di sana dan terus membaca dan menafsirkan Alkitab 

bersama orang lain, Sharp menulis,  

 

What a testimony it will give to Christ when we read on 

together through dissent, through contradictory hermeneutical 

assumptions, through the pain of responding to readings that 

destabilize our favorite idolatries and press insistently 

against our most cherished community boundaries! As our 

Augustine learned centuries ago, the Word of God brings us 

to our knees. Let us read there together, on our knees before 

the One whose incarnate Word of love conquers all. For with 

God, nothing is impossible; and we are more than conquerors 

through Him who loves us.
66

 

 

Kehilangan kepercayaan pasca-modernisme terhadap nilai-

nilai objektif dan kebenaran universal tidak berarti bahwa kita 

harus melawannya dengan memeranginya mati-matian. Kalau kita 

masih percaya kebenaran universal yang objektif itu masih ada 
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maka dalam suasana pasca-modern ini cara yang ditempuh untuk 

membuat orang menerimanya bukan lagi dengan coba memaksa 

orang lain menerima bacaan dan tafsiran kita tetapi duduk bersama 

membaca dan menafsirkan Alkitab dengannya dan kemudian 

berdialog dengannya dalam suasana keterbukaan untuk mendengar 

dan menanggapi.
67

 Tantangannya: beranikah kita untuk berbuat 

begitu? Beranikah kita untuk terus duduk bersama di kala mulai 

muncul banyak perbedaan dan perselisihan? 

 

Mempertanggungjawabkan makna yang kita berikan kepada 

suatu teks sebagai kebenaran yang sah untuk semua orang.  
 

Mengingat tekanannya pada keunikan tiap-tiap orang di 

dalam situasi sosio-budaya dan jarak radikal yang memisahkan 

masa kini dan masa lalu maka pasca-modernisme melarang 

siapapun untuk memberikan suatu tafsiran eskatologis, tak dapat 

ditarik kembali dan tidak pernah berubah. Selain itu, kebenaran 

dalam pasca-modernisme dicapai oleh komunitas melalui pencarian 

yang bebas dan bukan oleh paksaan atau tekanan dari pihak 

pertama.
68

 Namun demikian, di sisi lain, kita menerima bahwa 

Alkitab mengajarkan kebenaran yang tidak berubah dan tetap 

selama-lamanya. Bagaimana caranya klaim seperti ini dapat 

dipertanggungjawabkan dalam situasi dunia yang pasca-modern 

masa kini? 
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Dari sisi hermeneutis, tantangan yang terhampar di depan kita 

yang menafsirkan Alkitab hari ini adalah memberikan suatu hasil 

penafsiran Alkitab yang betul-betul menghormati kebebasan orang 

untuk menerapkannya sendiri dalam konteks hidupnya masing-

masing. Itu berarti dalam penafsiran, seorang penafsir dituntut 

untuk benar-benar menemukan nilai, prinsip dan kebajikan-

kebajikan yang kekal dan tidak berubah dan kemudian 

menyerahkannya kepada tiap-tiap individu untuk diterjemahkan 

dan dihayati dalam kehidupannya masing-masing.
69

  

 

Di sini, sebagian orang ada yang mengusulkan suatu 

pencarian ‗intisari Injil,‘ yakni berita Injil yang benar-benar 

dibebaskan dari pengaruh-pengaruh budaya dan komunitas lokal. 

Persoalannya, hal ini tidak semudah mengatakannya. Apa saja yang 

termasuk di dalam ‗intisari Injil‘ itu telah menimbulkan perdebatan 

yang tak kunjung berhenti.
70

 Dikaitkan dengan keprihatinan pasca-

modernisme yang mengasumsikan masyarakat penyusun makna 

teks sebagai masyarakat yang opresif, pencarian di atas menjadi 

semakin tidak mudah. Karena kepekaan pasca-modernisme 

terhadap kekuasaan yang menindas di balik struktur-struktur 

bahasa dan kata yang kita pakai, serta penolakan mereka terhadap 

segala bentuk narasi besar yang menindas narasi-narasi kecil 

lainnya, maka tugas menafsirkan Kitab Suci dan susunan makna 

yang muncul dari sana diharapkan benar-benar memperhatikan 

situasi opresif yang dialami penerima selama ini. 

 

Munculnya usaha-usaha pemberian nama feminin untuk 

Allah atau sekedar membuat suatu terjemahan Alkitab dengan 

bahasa yang inklusif—sebagai contoh—sebagian  didorong oleh 

kesadaran bahwa bahasa telah menjadi alat penindasan kelompok 
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yang satu atas kelompok yang lain melalui konvensi makna yang 

dicapai oleh masyarakat untuk bahasa itu selama ini. Hal ini 

menjadikan penafsiran tidak sekedar berusaha menemukan makna 

teks yang transenden, mengatasi batas-batas lokalitas, tetapi 

bagaimana membuat makna teks itu dapat juga diterima oleh 

komunitas-komunitas lain yang berbeda tanpa dirasakan sebagai 

suatu pemaksaan atau penguasaan oleh yang satu atas yang lain.
71

  

 

Usaha ini tentu tidak mudah. Tetapi hal ini harus dilakukan 

agar kita tidak terjebak dalam kurungan denominasionalisme dan 

konfesionalisme kita sendiri, yang di mata kelompok pasca-

modernisme justru makin mengukuhkan klaim mereka bahwa 

makna teks memang konstruksi sosial semata, yakni oleh 

komunitas yang membaca teks itu dengan kacamata denominasi 

dan konfesinya. Di luar lingkup komunitas tersebut, teks itu bisa 

bermakna lain.  

 

KESIMPULAN 

 

Pasca-modernisme telah merasuk begitu dalam ke seluruh 

bagian hidup manusia di zaman ini dan memberikan tantangan-

tantangan baru untuk ditanggapi. Salah satu tantangan serius yang 

diperhadapkannya kepada kita adalah soal penafsiran Alkitab. Kita 

bisa memilih menjadi orang yang mengurung diri dan komunitas 

kita dari pengaruh mereka atau menjadi penentang mereka habis-

habisan dengan coba membuat semacam hermeneutika tandingan. 
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Bila cara pertama kita pilih, pertanyaannya adalah sanggupkah kita 

―mengurung diri‖ kita dari serbuannya? Kalau cara kedua yang kita 

pilih, bisakah kita menandingi kehebatannya? Bukankah menurut 

Yesus kita adalah ―domba di tengah serigala‖?  Apapun cara yang 

kita pilih pada akhirnya isu-isu hermeneutis yang dibawa pasca-

modernisme kepada kita menantang kita untuk benar-benar serius 

dengan usaha-usaha kita menafsirkan Alkitab dan membuatnya 

bermakna bukan hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bermakna 

untuk orang-orang di luar komunitas kita. Kita ditantang untuk 

menyajikan kebenaran Alkitab yang tidak berubah itu secara baru 

dan dengan pendekatan-pendekatan yang menembus batas-batas 

subjektivitas pribadi dan komunitas serta menghormati kebebasan 

setiap orang untuk merangkulnya. 
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PREACHING FROM THE MINOR PROPHETS 
 

 

Simon Chou 

 

 

INTRODUCTION 

 

or the average reader of the Bible, the twelve books of the 

Minor Prophets are ―for the most part little understood and 

little used.‖
1
  This is mainly due to the fact that ―the language of 

these books is often obscure and sometimes repellent.‖
2  

Also, the 

situations dealt by these books belong to the history in the past that 

is not easy to understand.  So they are treated by most Bible readers 

as ―antiquities in the museum … having no particular meaning for 

life today.‖
3
 

 

But as part of the written Word of God, these twelve books 

share the same characteristic of the Bible as a whole, namely the 

timelessness and universality of its message. We have a good 

reason to study and understand these books, and to communicate 

their messages to God‘s people today. 

 

―Minor Prophets‖ is the title given to the last twelve books of 

the Old Testament.  But in the Hebrew Bible, these twelve books 

are combined with Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel to form the so-

called Latter Prophets, while the Former Prophets are Joshua, 

Judges, Samuel, and Kings.
4
 

 

These books are called Minor Prophets not because they are 

less significant than the Major Prophets.  They are so called simply 

                                                 
1
 Raymond Caulkins,  The Modern Message of the Minor Prophets, (New York, 

New York: Harper & Brothers, 1947), p. vii. 
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 

4
 Robert B. Chisholm, Interpreting the Minor Prophets, (Grand Rapids, 

Michigan: Zondervan Publishing House, 1990), p. 9. 
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because they are brief.  The Book of Obadiah, for instance, consists 

of only one chapter.  Nevertheless, these twelve books of the Minor 

Prophets are equally important in bearing God‘s message to His 

people, both past and present. 

 

The twelve books of Minor Prophets evolved over time, 

starting from the Book of Amos around 750 B.C. to the Book of 

Jonah around 300 B.C.
5 

 Between the fall of the Northern Kingdom 

in 722 B.C. and the fall of the Southern Kingdom in 586 B.C., the 

books of Amos and Hosea were widely circulated.
6
  

 

During the exilic period, much literal activity was found 

among the Jews in captivity.  Bible scholars believe it is quite 

likely that much attention was given to ―the early prophetic 

writings to include not only Amos and Hosea, but also other pre-

exilic prophets – Micah, Zephaniah, Nahum and Habakkuk.‖
7
 

 

Three hundred years later, around 300 B.C., the Books of 

Joel, Jonah and Obadiah were added, to make them the Book of the 

Nine.
8
  Not until around 225 B.C. were the Books of Haggai, 

Zechariah and Malachi were added and together they became the 

Book of the Twelve.
9
 

 

The word ―prophecy‖ often is associated with foretelling or 

predicting the future.  But the word can also be interpreted as 

―statements made by men of God who heard what God had to say 

and relayed that message to their contemporaries.‖
10 

 While the 

messages of the Minor Prophets were first intended to the prophets‘ 

contemporaries, the spiritual truths and principles are equally 

applicable to today‘s audience. 
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This article is intended to help its readers to discover some of 

the theological themes of the Minor Prophets, and to communicate 

them to today‘s audience in a relevant way.  Meanwhile, it also 

tries to help its readers in dealing with some of the rather difficult 

passages so as to help them present a satisfactory explanation to 

their audience when preaching from these books. 

 

The writer is indebted to D. Stuart Briscoe and his book 

Taking God Seriously: Major Lessons from the Minor Prophets for 

much of the content of this article.  It is the present writer‘s hope to 

help his readers to draw timeless messages that are found in some 

of the books of the Minor Prophets. 

 

The message behind Hosea‟s marriage 

 

Hosea was an extraordinary prophet.  He was a very unusual 

man.  He didn‘t just talk.  He lived his message.  His message was 

a shocking one, and his wife‘s situation was horrifying.   

 

The confusion surrounding Hosea‘s marriage comes from two 

accounts on his taking Gomer as his wife.  The first account is 

found in Chapter 1, while the second account is found in Chapter 3. 

 

Was the woman mentioned in both chapters the same person?  

Or did Hosea take another woman after he had married the first 

one?  Bible scholars have different explanations.  Some believe 

they are two different persons.  But most Bible scholars believe 

that they refer to the same woman, namely Gomer.  Even so, 

question remains.  As pointed out by Walter Harrelson in his book 

Interpreting the Old Testament, 

 

If so, do we have two reports of the same event, the first 

biographical and the second autobiographical?  Or have we 

reports of successive events, the first (chapter 1) relating the 

marriage of Hosea to Gomer and the birth of three children, 

the second (chapter 3) telling the prophet‘s taking back his 
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dismissed wife as a sign of Yahweh‘s forthcoming mercy to 

Israel, His apostate bride?
11

 

 

It is not clear whether Gomer already had children by the 

time Hosea took her as his wife.  Some believe that she was a 

married woman with children born of adultery.  Some even suggest 

that she had been a shrine prostitute before she married Hosea.
12

   

However, most scholars believe she became an adulteress after she 

had been married to Hosea. 

 

The children referred to must be the children borne by Gomer 

to Hosea, since we immediately hear about the birth of the 

three children.  It seems most probable, therefore, that the 

charge of adultery or harlotry applies to Gomer‘s later 

conduct rather than to her situation at the time of the 

marriage.
13

 

 

In spite of the confusion, one thing is certain.  Gomer‘s 

unfaithfulness in her marriage to Hosea was symbolic of Israel‘s 

unfaithfulness to Yahweh.   And each of the names of their three 

children has a profound significance, a deeper meaning that was 

part of God‘s message to the Israelites. 

 

Their first-born son was named Jezreel ( ), the name of 

the second capital city of the Northern Kingdom where Jezebel had 

been killed (2 Kings 9:30-37), which was also the place where 

Jehu‘s uprising started and brought an end to Ahab‘s family and 

power.  Hosea gave this name to his first child to serve as a sign of 

doom upon the dynasty that Jehu had founded.
14

 

 

Their second child was a girl named Lo-Ruhamah ( ), 

which means ―not shown compassion.‖  Hosea gave this name to 

                                                 
11

 Walter Harrelson, Interpreting the Old Testament, (New York, New York: 

Holt, Reinhart and Winston Inc., 1964), p. 320 
12

 Ibid., p. 321. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. 



PREACHING FROM THE MINOR PROPHETS 

 

99 

his daughter to show that Yahweh would not be compassionate to 

Israel on the Day of Judgment. 

 

And their third child was another son named Lo-Ammi (

), which means ―not my people.‖  The name was symbolic of 

Yahweh‘s complete rejection of His people Israel. 

 

What message does the Book of Hosea have for today‘s 

audience?  The primary message of this book is that God remains 

faithful toward his unfaithful people.   

 

God repeatedly made a covenant with the people of Israel.  

They are to be faithful to him as he is to them.  Yet, Israel has 

shown its unfaithfulness not once but many times over.  Since God 

has made a covenant with them, what would he do to them?  Will 

he actually abandon them?   It is even more difficult to answer 

these questions when we consider that his covenant with his people 

was a ―covenant of salt,‖ or eternal covenant (Numbers 18:19; 2 

Chronicles 13:5). 

 

For centuries, theologians have argued over what Hosea was 

really saying.  Some believe that since God had made an eternal 

covenant with his people, it did not matter what they did, Israel 

would still be his people.  But others say that since Israel turned 

away from Yahweh, so the covenant was annulled, i.e. they are no 

longer God‘s people.
15

 

 

Such discussion leads to a theological question: What would 

happen to people who have been saved but continually turn away 

from God?  God, in his sovereignty, has predestined and elected 

them to be saved.  If they are truly God‘s elect, they will 

undoubtedly be saved, having suffered from the consequences and 

subsequently repented of their sins (1 Corinthians 5:5). 

 

The Apostle Paul reassures us that God always remains 

faithful, even when we are faithless, because he cannot disown 
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himself (2 Timothy 2:13).  We are to repent if we truly want to 

restore our relationship with him. 

 

The Day of the Lord as found in Joel‟s prophecy 

 

Although the Book of Joel consists of only three chapters, it 

carries a very important message to both people of his time and 

ours.  The prophet reminds his people that the day of God‘s 

judgment was coming. 

 

In the first four verses of this book, the prophet speaks about 

swarms of locusts that have destroyed the crops of the land.  These 

locusts came in swarms ―so thick that they would literally block 

out the light of the sun.‖
16

  Like an army, they would totally wipe 

out all the plants on the ground. 

 

The prophet interprets this phenomenon not only as a natural 

disaster, but as a national disaster as well.  In chapter 1, he points 

out that almost every aspect of the community life was affected.  

While some would argue that a natural disaster does not always 

mean divine activity, Joel saw the two as linked together and says, 

―Alas for that day!  For the day of the Lord is near, it will come 

like destruction from the Almighty‖ (Joel 2:15). 

 

In the writings of both major and minor prophets, the 

expression ―the day of the Lord‖ occurs many times.  It also 

appears in the New Testament.  In fact, it is an ongoing concept in 

Hebrew theology.
17

   Joel wanted his people to know that God was 

at work in the national disaster that struck them, bringing judgment 

against his people for their sins. 

 

Some may ask, ―Are we to interpret all natural disasters as 

divine activity?  Or are we to interpret some natural disasters as 

divine activity while others the activity of Satan permitted by a 

gracious God to bring judgment upon a rebellious world?‖ 
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These questions touch on a very difficult and profound 

subject.  But in Joel‘s mind, there is no question about the link 

between what is happening to the land and God‘s displeasure with 

his people.  The two are closely related to each other. 

 

To apply this biblical truth to our situation today, we must 

recognize that God is constantly at work in our circumstances and 

we should take him seriously.  It is true for us as individuals, as a 

nation, and as citizens of the world.  God is always ready to 

intervene in human affairs as he chooses. 

 

As God‘s spokesman, Joel called his people for a time of 

repentance and a time of prayer.  His call becomes intensified in 

chapter 2 while at the same time he inserts a message of hope.  

 

Throughout the prophets‘ writings we discover that ―God 

always has a double strand in his message.‖
18

   Joel reminds his 

people that God is a God of justice, who will not tolerate sin.  But 

he also reveals that God is a God of grace and mercy, who longs 

and loves to forgive his people on the basis of their repentance.  

And here is Joel‘s message for God‘s people: 

 

―‗Even now,‘ declares the Lord, ‗return to me with all your 

heart, with fasting and weeping and mourning.‘  Rend your hearts 

and not your garment.  Return to the Lord your God, for he is 

gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, 

and he relents from sending calamity.  Who knows but that he may 

turn and have pity and leave behind a blessing – grain offerings and 

drink offerings, says the Lord your God.‖ (2:12-14) 

 

Please note that they are to rend their hearts, not their 

garments.  What God is looking for in his people is not simply 

external activity.  He is more interested in heart attitudes than 

outward appearance.  Therefore, it is so important that people come 
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to him with a broken heart instead of simply going through the 

religious motion that merely gives the appearance of repentance. 

 

If God‘s people truly repent of their sins, they will rediscover 

the true nature of God, i.e. how gracious and compassionate and 

abounding in love he really is.  Whenever our hearts are far from 

him, our view of God becomes twisted.  But when we return to 

him, there is a clarifying vision. 

 

Joel‘s message was not only for God‘s people of his day, but 

for God‘s people of today as well.  He reminds us that the day of 

the Lord is coming.  As God‘s people, we must make it our top 

priority to come before God, with broken hearts.  Only then will we 

experience his blessing, both material and spiritual, again. 

 

Joel is mainly concerned with spiritual blessings.  After 

material blessings have come, and after God‘s people have returned 

to him, there will be an outpouring of the Spirit of God. 

 

―And afterward, 

  I will pour out my Spirit on all people. 

Your sons and daughters will prophesy,  

  Your old men will dream dreams, 

  Your young men will see visions. 

Even on my servants, both men and women, 

  I will pour out my Spirit in those days.‖ (2:28-29). 

 

This prophecy was picked up by the Apostle Peter in his 

sermon on the Day of Pentecost as the apostles were filled by the 

Holy Spirit and preached the risen Christ to the crowd that gathered 

in Jerusalem.  As a result, the church was born. 

 

Joel also points out in verse 32 that on that day, when the 

Holy Spirit is poured upon all believers, people will call upon the 

Lord.  The Apostle Paul picks up this prophecy in Romans 10 and 

includes both Jews and Gentiles among those who call upon the 

name of the Lord (Romans 10:13). 
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However, something dreadful will happen on the Day of the 

Lord, or the Judgment Day.  ―In those days and at that time, when I 

restore the fortunes of Judah and Jerusalem, I will gather all nations 

and bring them down to the Valley of Jehosaphat,‖ says the Lord 

(Joel 3:1). 

 

The Valley of Jehosaphat refers to the place of judgment 

where God will decide who is justified and who is condemned.  He 

will gather the nations into the valley of verdict where he will 

judge them (Matthew 25:31-46).  Before that dreadful day arrives, 

let all people turn away from their sins and be reconciled to him! 

 

 

The miracle of Jonah surviving in the belly of a fish 

 

The first mental image that comes to our mind when we hear 

the name Jonah is a man of God in the belly of a fish.  How 

credible is the story?  Was Jonah really in the belly of a fish?  How 

could he possibly survive such ordeal?  Depending on how the 

reader looks at the Scriptures, he may come up with a surprising 

answer. 

 

But from Jesus‘ reference to Jonah‘s miraculous experience 

when speaking of his own resurrection (Matthew 12:40), there is 

not doubt that Jonah‘s miracle should be taken literally.  While 

such experience seems impossible to the modern mind, there is 

nothing impossible for God who made the heavens and the earth.  

Our focus, however, should not rest on Jonah‘s miraculous 

experience.  It should be on Jonah himself and the lessons to be 

learned from him. 

 

As the reader carefully studies the Book of Jonah, it will 

become obvious that an important message behind this book is 

about the kindness of God.
19

  The reader will find that the kindness 

of God is shown through his willingness to prepare and send a 
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prophet to the Gentiles, to warn them of the coming judgment 

unless they turn away from their wicked way. 

 

The Assyrians were notorious for their cruelty in treating the 

people they conquered, including the Israelites.  They were also 

known as a corrupt nation.  The people of Nineveh are described as 

those whose wickedness had come up before him (Jonah 1:2).  God 

decided that their wickedness had to be dealt with. 

 

God‘s kindness is also shown through his desire to come to 

these wicked people and meet them where they are.  He is not a 

remote and uncaring God.  He involves himself with people whom 

he loves.  He wants to deal with them directly.
20

 

 

But Jonah, being a selfish and bitter Jew, was unwilling to 

obey his God to warn the people of Nineveh of the coming 

judgment upon them.  Instead of going to Nineveh, he boarded a 

ship that was traveling to the opposite direction.  

 

God, however, was kind enough to Jonah to raise a storm to 

block Jonah from running away.  God also cared so much about 

sending the message to the people of Nineveh that he would not let 

Jonah escape.  He arranged a great fish to swallow but not kill him.  

Deep in the belly of that great fish, Jonah had the opportunity to 

reflect on the things that he had done.  His attitude underwent a 

dramatic change.  He realized and was moved by the kindness of 

God, which led to his repentance.   

 

Here we see how persistent God was with Jonah and with the 

people of Nineveh.  Jonah finally agreed to bring the message of 

repentance to Nineveh, where he proclaimed, ―Forty more days and 

Nineveh will be destroyed‖ (Jonah 3:3-4). 

God‘s kindness can also be seen in the contrast between 

God‘s attitude and Jonah‘s.  When the people of Nineveh repented, 

Jonah was very angry (Jonah 4:1). He was angry because he did 

not want them repent and enjoy the blessings that would come with 
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it, blessings which Jonah considered as belonging to the privileged 

few, i.e. the people of covenant.  He wished that Nineveh and its 

inhabitants would eternally perish in their sins. 

 

But God confronted Jonah by asking if it was reasonable for 

him to feel angry.  Then God asked Jonah, if he could care so much 

about the vine that had sprung up overnight and died overnight, 

how could he (God) not care for the more than one hundred and 

twenty thousand people who could not tell their right hand from 

their left (Jonah 4:10-11)?  Briscoe is right when he writes, 

 

If anyone has a right and a reason to be bitter, God does.  But 

God prefers to exhibit his kindness in the face of our 

bitterness.  Against our bitterness the kindness of God is 

shown in sharp relief.
21

 

 

Like Jonah, God‘s people often become so selfish that they 

have no compassion toward those who are dying in their sins.  It is 

time for today‘s Christians to feel the same way as God feels 

toward those who are perishing. 

 

 

CONCLUSION 

 

The Word of God is always relevant.  It was relevant to 

people in the Old Testament times, it is equally relevant to people 

of our days.  Although many Bible readers may consider the books 

of the Minor Prophets as ancient and thus ―irrelevant,‖ this article 

has shown that the messages behind these books are always 

relevant, because the God who is behind these messages are the 

God of yesterday, today, and tomorrow. 
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Ringkasan 

 

BERKHOTBAH DARI KITAB-KITAB  

NABI-NABI KECIL 
 

 

agi hampir semua pembaca kitab suci, ke-12 kitab nabi-nabi 

kecil adalah bagian yang paling sedikit dimengerti dan 

dipahami. Ini umumnya disebabkan karena bahasa dari kitab-kitab 

itu tidak jelas dan sulit dimengerti.  Tetapi sebagai Firman Tuhan 

yang tertulis, ke-12 kitab-kitab ini menunjukkan karakteristik kitab 

suci yang sama, yakni beritanya yang universal dan tanpa batas. 

Karena itu kita mempunyai alasan yang baik  untuk memahami dan 

mengkomunikasikan beritanya kepada umat Tuhan hari ini. 

 

Kata bernubuat sering kali diasosiasikan dengan 

memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. 

Tetapi Firman Tuhan juga dapat diinterpretasikan sebagai 

pernyataan yang dibuat oleh hamba Allah yang mendengar apa 

yang  akan Allah katakan kepada umat-Nya saat ini. Sementara itu 

berita –berita di dalam kitab nabi-nabi kecil adalah ditujukan 

kepada para nabi saat itu, sedangkan kebenaran dan prinsip-prinsip 

spiritual juga dapat diterapkan pada pelayanan gereja hari  ini. 

 

Berita dibalik pernikahan Hosea 

 

Hosea adalah seorang nabi yang luar biasa. Dia bukan hanya 

berbicara, tetapi hidup dengan berita yang ia sampaikan. Berita 

yang ia sampaikan adalah sesuatu yang mengejutkan, dan situasi 

istrinya sangat mengejutkan. Para sarjana alkitab memberikan 

penjelasan yang berbeda tentang istri Hosea, tetapi mereka percaya 

bahwa istri Hosea adalah Gomer. Para sarjana percaya bahwa 

Gomer menjadi seorang tuna susila, setelah ia menikah dengan 

Hosea. Ketidaksetiaan Gomer dalam penikahannya dengan Hosea 

adalah simbol atau gambaran tentang ketidaksetiaan Israel kepada 

Yahwe dan setiap nama dari ketiga anaknya memiliki makna yang 

terpenting, dan makna yang terdalam itu adalah bagian dari berita 

B 
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yang Allah sampaikan kepada Israel. Anak yang pertama bernama 

Jezreel , Hosea memberikan nama kepada anaknya yang pertama 

ini adalah sebagai tanda dari malapetaka yang akan menimpa 

dinasti Yehu. Anak kedua bernama Lo-Ruhamah , Hosea 

memberikan  nama pada anaknya ini untuk menunjukkan bahwa 

Yahwe tidak akan berbelas kasihan pada Israel pada hari 

penghakiman. Anak yang ketiga adalah Lo-Ammi, nama ini adalah 

simbol ataupun gambaran penolakan total Allah terhadap Israel 

sebagai umat-Nya.  

 

 Berita apa yang disampaikan oleh kitab Hosea  kepada gereja 

hari ini  ? Berita utama dari kitab Hosea ini adalah bahwa Allah 

tetap setia kepada umat-Nya yang tidak setia. 

 

Hari Tuhan dalam nubuatan Yoel 

 

Walaupun kitab Yoel hanya berisi tiga pasal, tapi kitab itu 

membawa berita yang penting bagi umat Tuhan pada masa yang 

lalu dan masa kini. Nabi Yoel mengingatkan  umatnya bahwa hari 

penghakiman Tuhan segera akan datang. Penghakiman itu 

digambarkan oleh Yoel dengan serangan belalang yang telah 

menghancurkan tanaman di Israel. Serangan belalang itu 

digambarkan sebagai pasukan yang memusnahkan secara total 

seluruh tanaman yang ada di Israel. Nabi Yoel menginterpretasikan 

fenomena ini bukan hanya sebagai kehancuran alam, tetapi juga 

sebagai  kehancuran bangsa Israel. Melalui peristiwa ini, Yoel 

ingin agar bangsanya mengetahui bahwa Tuhan sedang bekerja 

untuk membawa kehancuran bagi bangsa-Nya secara nasional dan 

mengadili umat-Nya karena dosa-dosa yang telah mereka perbuat.  

 

Untuk menerapkan kebenaran kitab suci pada situasi kita saat 

ini, kita harus mengakui bahwa Allah bekerja secara terus menerus 

di dalam segala keadaan kita, dan kita harus menyerahkan diri kita 

seutuhnya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang selalu siap 

untuk berintervensi di dalam  semua kegiatan manusia. 
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Mujizat Yunus di dalam perut ikan 

 

Kesan pertama yang muncul dalam pikiran kita ketika 

mendengar nama Yunus ialah nabi Allah di dalam perut ikan. 

Pertanyaannya adalah: Apakah sungguh-sungguh Yunus ada di 

perut ikan ? Dari pandangan Yesus, Ia mempercayai mujizat Yunus 

yang ada di dalam perut ikan dan mengkaitkan peristiwa itu dengan 

kebangkitan-Nya. Apabila kita mempelajari kitab Yunus, kita akan 

menjumpai bahwa berita utama yang ada di dalam kitab itu adalah 

tentang kebaikan Allah. Kebaikan Allah ini ditunjukkan lewat 

kerinduan-Nya untuk mempersiapkan dan mengutus seorang nabi 

kepada bangsa asing, untuk mengingatkan mereka tentang 

hukuman Allah yang akan datang kalau mereka tidak bertobat dari 

jalannya yang jahat. Di balik kebaikan Allah, kita menjumpai 

seorang Yunus, nabi yang mementingkan dirinya sendiri. Hal ini 

ditunjukkan ketika dia tidak mentaati perintah Allah untuk 

mengingatkan orang-orang Niniwe tentang hukuman Tuhan yang 

akan ditimpakan kepada mereka. Yunus berpikir daripada pergi ke 

Niniwe, lebih baik pergi ke tempat lain. Tetapi Allah tetap setia 

kepada Yunus, Ia menyediakan seekor ikan besar untuk menelan, 

tetapi tidak untuk membunuh Yunus. Di dalam  perut ikan besar 

itu, Yunus berkesempatan untuk merefleksikan apa yang ia 

lakukan. Dia menyadari kekeliruannya dan bertobat. Di sini kita 

melihat betapa Allah mengasihi Yunus dan orang-orang Niniwe. 

Yunus pergi memberitakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. 

Kebaikan Allah juga dapat dilihat di dalam kekontrasan antara sifat 

Allah dengan sifat Yunus.  Ketika orang-orang Niniwe bertobat, 

Yunus marah. Allah berhadapan dengan Yunus dengan 

menanyakan sebab mengapa ia marah.  

 

Seperti Yunus, umat Allah hari ini sering  mementingkan diri 

sendiri dan tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada mereka 

yang akan mati dengan dosa-dosa mereka. Ini adalah waktunya 

bagi orang-orang Kristen hari ini untuk memiliki hati yang sama 

seperti hati  Allah terhadap orang- orang yang akan binasa.  

 

Alfius Areng Mutak
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Judul Buku    : The Invention of Ancient Israel. The Silencing of 

Palestinian History 

Penerbit : London and New York: Routledge 

Tahun Terbit : 2003 

Pengarang : Keith W. Whitelam 

Halaman : viii+281 

 

 Dalam buku ini Keith W. Whitelam mengangkat suatu 

permasalahan, yaitu upaya studi Alkitab dalam menghadirkan 

Israel kuna seringkali berakibat membungkam adanya sejarah 

Palestina. Oleh karena itu perlu diupayakan adanya suatu subyek 

sejarah Palestina yang berdiri sendiri dan tidak hanya menjadi 

bagian studi Alkitab.  

  

 Dalam bagian pendahuluan,
1
 Whitelam memaparkan 

terjadinya pengabaian dan pembungkaman terhadap sejarah 

Palestina, oleh karena fokus penyelidikan yang berkembang adalah 

studi Israel kuna yang dianggap sebagai akar peradaban Barat. Ia 

mengungkapkan upayanya dalam memaparkan suatu ide tentang 

studi sejarah Palestina kuna sebagai suatu pokok studi yang berdiri 

sendiri dan lepas dari bayang-bayang studi Alkitab. Ia menyadari 

bahwa hal ini barulah suatu ide, oleh karena belum menjadi suatu 

kenyataan secara praktis. Ia mengungkapkan: 

 

For too long Palestinian history has been a (minor) subset of 

biblical studies dominated by biblically inspired histories and 

archaeologies of ancient Israel. In effect, Palestinian history, 

particularly for the thirteenth century BCE to the second 

century CE, has not existed except as the backdrop to the 

histories of Israel and Judah or of second Temple Judaism.
2
  

 

 Whitelam mengungkapkan bahwa oleh karena alasan teologis 

berserta implikasi politis dan budayanya, dunia pengetahuan Barat 

telah menemukan Israel kuna dan membungkam sejarah Palestina. 

                                                 
1
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Palestinian History (London and New York: Routledge, 2003), pp. 1-10. 
2
 Ibid., p. 2. 
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Ia juga mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini muncul suatu 

konsep sejarah Palestina yang lebih luas dan terpisah dari studi 

Alkitab. 

 

 Dalam bab pertama ini Whitelam mengungkapkan bahwa 

studi historis itu berkaitkan dengan ‗partial texts‘ dan ‗fractured 

histories‘.
3
  Teks-teks yang menjadi sumber informasi bagi 

penyelidikan sejarah merupakan teks-teks yang tak terlepas dari 

agenda politis penguasa, sehingga teks-teks itu adalah ‗partial 

texts‘. ‗Partial texts‘ tentu menampilkan ‗fractured histories‘. Ia 

mengungkapkan bahwa konseptualisasi dan representasi peristiwa 

masa lalu merupakan suatu hal yang sulit, karena tidak hanya data 

yang ambigu dan kurang, tetapi juga upaya konstruksi sejarah itu 

merupakan suatu tindakan politis. Selanjutnya ia mengungkapkan: 

 

Clearly an important element in our attempts to understand 

‗ancient Israel‘ and other historical entities, though usually 

unspoken, is the politics of history, the way in which political 

attitudes and views define the agenda and strongly influence 

the outcome of the historian‘s search – an agenda and search 

which often presents us with, to use Eden‘s phrase, ‗a partial 

text‘.
4
 

 

 Hal ini nampak dalam upaya menghadirkan Israel kuna. 

Upaya ini tentu tak lepas dari kehadiran negara Israel modern. 

Tentu tidak mengherankan jika yang dihasilkan membungkam 

upaya menghadirkan sejarah Palestina. Whitelam mengungkapkan 

dominasi tradisi Alkitab sebagai sumber utama bagi sejarahwan 

Israel. Ketika tradisi Alkitab ini diselidiki dengan metode 

historiografi modern, muncul beberapa hal yang perlu diperhatikan. 

Ada perbedaan dalam pemahaman tentang waktu. Sejarah modern 

yang menekankan kronologis dan keprogresifan berakibat 

kurangnya penghargaan terhadap pentingnya siklus waktu dalam 

konsep tradisional. Pengenaan istilah mitos dan fiksi kepada tradisi 

                                                 
3
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4
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Alkitab. Ia juga memaparkan bahwa tradisi itu merupakan hasil 

kelompok tertentu dalam masyarakat dengan agenda tertentu. 

Selanjutnya ia mengungkapkan: 

―The recognition that we are constantly working with partial 

texts, ancient and modern, and an acceptance that it is 

important to understand the politics of our ancient and 

modern accounts of the past have important implications for 

the direction of historical research…. 

The historian has to work with partial texts, trying to expose 

the questions which lie behind the text and which have been 

vital in claiming and shaping the past.‖
5
 

 

 Nampaknya bagi Whitelam sangatlah sulit untuk dapat 

menghadirkan munculnya Israel, oleh karena yang ada hanyalah 

―partial texts‖ yang hanya akan menghasilkan ―fractured histories‖. 

Di lain pihak ia mengungkapkan mulai tumbuhnya pengakuan 

sejarah Palestina sebagai suatu subyek yang tersendiri. 

  

 Dalam bab dua ia memaparkan tentang adanya pengingkaran 

akan tempat dan waktu terhadap sejarah Palestina.
6
 Kronologi 

seringkali dianggap sebagai tulang punggung sejarah, sedangkan 

kenyataan tempat adalah panggung di mana sejarah itu 

dipentaskan. Whitelam mengamati bahwa kalau Israel 

mendapatkan tempat yang istimewa dalam aspek waktu dan 

tempat, sebaliknya adanya pengingkaran aspek waktu dan tempat 

dalam kaitan dengan Palestina. Dalam kaitan dengan pengingkaran 

sejarah Palestina, Whitelam mengungkapkan: 

―Thus Palestine has no intrinsic meaning of its own, but 

provides the background and atmosphere for understanding 

the religious developments which are the foundation of 

Western civilization. Palestine does not have a history of 

Israel and thereby the history of the West.‖
7
 

 

                                                 
5
 Whitelam, The Invention of Ancient Israel. The Silencing of Palestinian 

History, p. 33. 
6
 Ibid., pp. 37-70. 

7
 Ibid., p. 41. 
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 Seringkali Palestina dianggap bahwa ia tidak mempunyai 

nilai intrinsik dalam dirinya, melainkan hanya menjadi arena untuk 

―the real and authentic history of Israel.‖
8
 Palestina adalah tanah 

perjanjian dan menjadi tanah leluhur bagi Israel dan bukan menjadi 

tanah leluhur bagi orang Palestina. Daerah itu memang disebut 

sebagai Palestina, tetapi tidak pernah dikaitkan dengan penduduk 

Palestina. Hal ini tentu merupakan suatu pengingkaran dan 

pembungkaman terhadap sejarah Palestina. Sejarah Palestina 

dimulai hanya dalam hubungan dengan sejarah Israel. Whitelam 

mengungkapkan kecenderungan studi Alkitab dalam kaitan dengan 

Palestina sbb: 

―Thus Palestine can be presented as a small, poor, isolated 

region – frequent descriptions in biblical studies – which has 

been transformed and made notable by the unique historical 

presence of Israel. Biblical studies is, thereby, implicated in 

an act of dispossession which has its modern political 

counterpart in the Zionist possession of that land and 

dispossession of its Palestinian inhabitants. As a people 

without history – or deprived of that history by the discourse 

of biblical studies – they become unimportant, irrelevant, and 

finally non-existent.‖
9
 

 

 Dalam kaitan dengan arkeologi nampak juga upaya 

pengingkaran dan pembungkaman terhadap keberadaan Palestina. 

Arkeologi seringkali hanya untuk dapat menemukan lokal 

perkembangan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru saja. Palestina 

hanya sekedar suatu nama, tetapi keberadaan penduduk Palestina, 

budaya dan kepercayaannya seringkali diabaikan ataupun dianggap 

rendah. Whitelam mengungkapkan:‖The irony of this situation is 

that for the past there is a Palestine but no Palestinians, yet for the 

present there are Palestinians but no Palestine.‖
10

 Hal-hal di atas ini 

yang disebut oleh Whitelam sebagai upaya pengingkaran dan 

pembungkaman aspek tempat dalam sejarah Palestina. 

                                                 
8
 Whitelam, The Invention of Ancient Israel. The Silencing of Palestinian 

History, p. 43. 
9
 Ibid. 

10
 Ibid., p. 58. 



TINJAUAN BUKU 

 

115 

 

 Sejarah Palestina kuna juga diingkari dari aspek waktu. 

Istilah Palestina tidak pernah digunakan dalam kaitan upaya 

pembagian periode arkeologis. Pembagian waktu itu digunakan 

dalam kaitan sejarah Israel dan bukan bagian dari sejarah Palestina. 

Whitelam mengungkapkan: ―Palestinian history, if it is to emerge 

as a subject in its own right, has to be freed from both the tyranny 

of biblical time and the tyranny of prehistoric time which denies it 

substance and voice.‖
11

 Selanjutnya ia menambahkan:‖The danger 

remains that in trying to free the history of Palestine from the 

tyranny of biblical time it will become replaced by a nation of 

world time which continues to deny Palestine its own inherent 

importance and coherence.‖
12

  

  

 Sejarah Palestina harus lahir melalui hasil penyelidikan 

segala aspek dari sejarah daerah itu tanpa mempedulikan bahwa 

apa yang dihasilkan itu dapat ataupun tidak menolong dalam 

pemahaman Kitab Suci Ibrani. Whitelam berpendapat bahwa yang 

harus menentukan agenda penyelidikan adalah sejarahwan dan 

bukannya teolog. Dalam masa lampau teolog yang menentukan 

perhatian dan metoda dalam studi sejarah Israel yang menekankan 

peranan Perjanjian Lama sebagai sumber informasi utama. 

 

 Dalam bab tiga Whitelam memaparkan tiga teori utama 

tentang asal usul Israel kuna di Palestina dan ia berpendapat bahwa 

tiap teori tersebut dipengaruhi oleh asumsi teologis dan politis 

tertentu serta belum memberikan tempat bagi keberadaan sejarah 

Palestina itu sendiri.
13

 

 

 Teori pertama yang dipaparkannya adalah teori imigrasi atau 

infiltrasi damai bangsa Israel ke Palestina. Adapun tokoh-tokoh 

teori ini adalah Alt, Noth, M. Weippert dan Israel Finkelstein. 

Teori ini mengungkapkan bahwa infiltrasi Israel ke Palestina bukan 
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merupakan pendudukan dan perampasan, tetapi merupakan upaya 

pemilikan atas daerah yang kosong dan berpenduduk. Hanya dalam 

tahap tertentu terjadi konflik dengan penduduk pribumi. Whitelam 

berpendapat bahwa teori ini sejajar dengan Zionisme pada tahun 

1920an. Ia mengungkapkan:‖Similarly, in the 1920s when Zionism 

with its strong sense of national consciousness was seeking a 

‗national homeland‘ in Palestine through immigration, it was 

common to deny any sense of national consciousness to Palestinian 

Arabs.‖
14

 

 

 Teori kedua yang dipaparkan adalah teori pendudukan. 

Adapun tokoh teori ini adalah William Foxwell Albright, George 

Ernest Wright dan John Bright. Keberadaan Israel di Palestina 

melalui invasi dan pendudukan. Selain menekankan bukti-bukti 

arkeologis, teori ini didasarkan pada tradisi Alkitab, khususnya 

Yosua dan Hakim-hakim. Dalam menanggapi Albright Whitelam 

mengungkapkan: 

―Albright‘s whole philosophy of history is underpinned by 

the notion of the evolutionary development of organisms so 

that it is natural for Israel to ‗replace‘ the inferior indigenous 

population of Palestine, just as it was natural for Christianity 

to replace ‗inferior‘ religions. The justification of genocide, 

the justification for the silencing of Palestinian history.‖
15

 

 

 Teori menekankan keunikan dan keunggulan Israel dalam hal 

keagamaan, moral dan politik dibandingkan dengan penduduk 

pribumi Palestina. Kepercayaan penduduk pribumi dianggap tidak 

bermoral dan bobrok. Keadaan inilah yang menyebabkan 

‗legalitas‘ pendudukan Israel atas Palestina. Teori pendudukan ini 

pastilah akan membungkam sejarah Palestina. 

  

 Teori ketiga yang diungkapkan adalah pemberontakan 

internal dari kaum petani. Adapun tokoh teori ini adalah George 

Mendenhall dan Norman Gottwald. Asal usul Israel di Palestina 
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adalah dari penduduk Kanaan ditambah dengan kelompok kecil 

dari keluar dari Mesir. Kelompok kecil yang keluar dari Mesir 

berpengaruh dalam kelompok-kelompok pribumi ini untuk 

melawan rezim yang eksploitatif secara sosial dan politis. Dalam 

menanggapi teori ini Whitelam mengungkapkan: 

 

The distinctive element of Gottwald‘s formulation of a revolt 

hypothesis is his stress upon the socio-political aspects of the 

model. As with Mendenhall‘s formulation, it would appear 

that this stress upon the socio-political conditions of Late 

Bronze Age Palestine offers a voice to Palestinian history. 

However, once again this voice is effectively excluded by the 

concentration upon Israel and the presentation of  a corrupt 

indigenous socio-political system devoid of value.
16

 

 

 Nampaknya bagi Whitelam ketiga teori tentang asal usul 

Israel di Palestina tidak memberi tempat bagi sejarah Palestina. 

Ketiga teori ini juga mengingkari dan membungkam sejarah 

Palestina. Oleh karena itu diperlukan penghadiran dan pembebasan 

sejarah Palestina dari dominasi Israel. 

  

 Dalam bab empat Whitelam membahas tentang pembentukan 

negara Israel kuna yang mengakibatkan kepada pengingkaran dan 

pembungkaman sejarah Palestina.
17

 

  

 Dalam tradisi Alkitab pembentukan negara Israel yang 

dikaitkan pertama-tama dengan Saul, kemudian Daud dan Salomo 

merupakan waktu yang menentukan dalam sejarah daerah itu. 

Biasanya para ahli menempatkan pada transisi era akhir tembaga 

dan besi. Whitelam mengungkapkan upaya para ahli yang 

memaparkan pendirian negara Israel tak dapat dilepaskan dengan 

pengaruh politik masa kini, khususnya berkaitan dengan negara 

Israel modern. Selanjutnya ia mengungkapkan: 
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The biblically inspired political vision and claims of the 

modern world are confirmed, for the most part, by the 

construction of an imagined past of the ancient Israelite state 

within the discourse of biblical studies. Furthermore, here 

ironically is an imperial control, constructed by the Hebrew 

Bible and modern ‗biblical historians‘, which mirrors the 

dominant theme of empire in the history of the region to such 

an extent that Palestinian history no longer exists: all we have 

is a history of an imagined imperial Israel.
18

 

 

 Bagi Whitelam pendapat para ahli – seperti: Alt, Noth, 

Bright, Hermann, Meyers dan Ahlström - tentang pembentukan 

negara Israel tetap tidak memberikan tempat bagi sejarah Palestina 

itu sendiri. Bahkan munculnya pendapat tentang pembentukan 

negara Israel kuna itu perlu dievaluasi ulang, tetapi pendapat inipun 

belum memberi tempat bagi sejarah Palestina. Ia mengungkapkan 

tentang munculnya keraguan terhadap pembentukan negara Israel 

sbb: 

The convergence of a variety of factors – changes in 

approaches to the text of the Hebrew Bible, the lack of 

archaeological evidence, and the infrastructural inferiority of 

Palestine in comparison with the great riverine civilizations 

and other powers of the ancient world – undermines the claim 

of biblical studies to have discovered a Davidic empire which 

was a major power in the Iron Age. The recognition of the 

mirage of the Davidic empire, an Israelite state which has 

dominated the Palestinian past, means that Palestinian history 

is freed from the control of an imagined past which has been 

claimed for Israel alone.
19

 

 

 Whitelam mengungkapkan bahwa jika khayalan tentang 

kerajaan Daud diakui, maka diperlukan upaya lain untuk 

memahami bagaimana sejarah Palestina di era Besi. 
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 Dalam bab lima Whitelam mengungkapkan tentang ―upaya 

penyelidikan baru‖ terhadap Israel kuna yang menantang dominasi 

pendapat tradisional.
20

  Ia mengungkapkan: 

 

Their challenge to the dominant discourse of biblical studies, 

the questioning of fundamental presuppositions and 

consensus positions about the emergence of Israel, has 

contributed to a climate of confusion in the discipline leading 

to claims of a major paradigm shift in biblical studies….  

However, the effects of the debate despite, the professed 

intentions by some to pursue Palestinian history, have been to 

reinforce the continued search for ancient Israel thereby 

obscuring the claim to a Palestinian past which is worthy of 

study.
21

 

 

 Bagi Whitelam ―upaya penyelidikan baru‖ yang dilakukan 

oleh para ahli di diantaranya: Finkelstein dan Lemche- belumlah 

memberi tempat bagi penyelidikan sejarah Palestina. Upaya-upaya 

itu tetap merupakan upaya penyelidikan terhadap Israel kuna, 

sehingga sejarah Palestina tetap belum tersentuh. Ia menyimpulkan 

bahwa ―The history of ancient Palestine has been dominated by a 

single entity, ‗ancient Israel‘.
22

 Hal ini tentunya mengakibatkan 

pembungkaman terhadap keberadaan sejarah Palestina. 

  

 Dalam bab enam atau terakhir Whitelam memaparkan upaya 

penghadiran sejarah Palestina.
23

 Upaya ini perlu ditunjang dengan 

penyelidikan arkeologis pada daerah-daerah lain yang selama ini 

diabaikan oleh arkeolog Alkitab. Ia mengungkapkan: 

 

Historians must await the results of further archaeological 

research, particularly comprehensive surveys of the lowlands 

and coastal areas along with comparative excavations of sites 
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of differing sizes in these areas in order to produce a more 

complete regional picture of the settlement patterns. The lack 

of comprehensive surveys of all regions of Palestine, and 

particularly of the lowlands, is a major obstacle in trying to 

understand the processes at work in the Late-Bronze-Iron 

Age transition.
24

 

 

 Whitelam mengungkapkan bahwa upaya ini bukanlah suatu 

upaya penolakan terhadap keberadaan kerajaan Israel dan Yehuda, 

tetapi merupakan suatu usaha penyeimbang terhadap upaya 

menempatkan sejarah Israel dan Yehuda sebagai satu-satunya 

sejarah daerah itu dan bukannya sebagai bagian dari sejarah 

Palestina kuna. Pada akhirnya Whitelam mengungkapkan: 

The principal challenge, however, still remains to (re) 

discover the rich cultural heritage of ancient Palestine which 

testifies, through its written texts and traditions (including the 

Hebrew Bible), ceramics and artifacts, monuments and 

material remains, to the achievements of its many peoples. It 

is, surely, an idea worth pursuing.
25

 

 

 

Tanggapan 

 

Upaya Penghadiran Sejarah Israel Kuna Berakibat 

Pembungkaman Sejarah Palestina 

 

 Argumen utama dalam buku Whitelam ini adalah setiap 

upaya penghadiran sejarah Israel kuna mengakibatkan 

pembungkaman kehadiran sejarah Palestina. Niels Peter Lemche 

mengungkapkannya sbb: 

… a repetition of the main arguments of the book-originally 

presented in the introduction, that is, Israel‘s history is an 

imagined history, and in recent times the interest in this 

putative history has effectively blocked the way to any 
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interest in the Western world in the history of the 

Palestinians, objectively the inhabitants of the landscape 

called Palestine.
26

 

 

 Ide utama dalam buku ini menghadirkan suara minoritas, 

yaitu bangsa Palestina. Ide ini penting dan perlu diperhatikan, 

namun nampaknya Whitelam cenderung untuk menyalahkan semua 

pihak atas belum muncul atau hadirnya sejarah Palestina. Ia 

menuduh sarjana Biblika dan arkeolog yang hanya memusatkan 

perhatian kepada sejarah Israel. Menurut penulis tuduhan Whitelam 

ini berlebih-lebihan. Bukankah suatu kewajaran bagi seorang 

sarjana Biblika ataupun seorang arkeolog yang dibiayai oleh suatu 

lembaga pendidikan Teologia ataupun lembaga tertentu yang 

berkepentingan dengan sejarah Israel memusatkan perhatiannya 

kepada materi-materi yang berkaitan dengan Israel dan sejarahnya? 

Di tengah-tengah keterbatasan dana, waktu dan tenaga tentu para 

ahli ini mempunyai prioritas-prioritas tertentu, bahkan pada masa 

kini upaya penghadiran sejarah Israel kuna sendiri masih menjadi 

bahan perdebatan yang tak kunjung selesai.  Kehadiran dan 

penulisan sejarah Palestina merupakan tanggung jawab utama 

bangsa Palestina atau orang-orang tertentu (non-Palestinian) yang 

tertarik dalam menyelidiki dan menghadirkan sejarah Palestina ini. 

Dever mengungkapkan adanya upaya pada saat ini untuk 

menuliskan sejarah Palestina. Ia mengungkapkan:‖These 

Palestinians are already collaborating with American, Israeli, and 

Jordanian archaeologist to write a history of ancient Palestine in all 

periods, not just that of the Israelite monarchy.‖
27

 

 

 Seruan Whitelam untuk menghadirkan dan menuliskan 

sejarah Palestina merupakan suatu hal yang perlu didengar dan 

diperhatikan, namun hal ini tidak berarti bahwa upaya penulisan 
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dan penghadiran sejarah Israel secara otomatis merupakan tindakan 

pembungkaman sejarah Palestina. Kalau tidak hati-hati dapat saja 

penulisan sejarah Palestina dapat juga menjadi ―pembungkaman‖ 

terhadap sejarah Israel sendiri. Dever mengkuatirkan kandungan 

anti Yahudi dan anti Israel yang terdapat dalam uangkapan-

ungkapan Whitelam.
28

 Tiap kelompok –dalam kaitan dengan hal 

ini Israel dan Palestina- mempunyai kepentingannya sendiri-

sendiri. Kehadiran sejarah Palestina merupakan tanggung jawab 

utama bangsa Palestina sendiri atau orang-orang tertentu yang 

mempunyai perhatian terhadap Palestina. 

 

Penulisan Sejarah Tak Terlepas Dari Kepentingan Politik 

 

 Whitelam mengungkapkan bahwa upaya penghadiran sejarah 

Israel tak lepas dari kepentingan politik negara-negara Barat, 

Zionisme dan negara Israel modern. Menurut penulis hal penulisan 

sejarah suatu bangsa tak terlepas dari kepentingan politik atau 

kepentingan lainnya merupakan hal yang wajar. Walaupun 

seringkali para sejarahwan berupaya untuk menghadirkan dan 

memaparkan suatu sejarah ‗seobyektif‘ mungkin, namun setiap 

karya pasti ‗terkontaminasi‘ dengan kepentingan-kepentingan 

tertentu. Penulis yakin bahwa kalaupun Whitelam menulis tentang 

sejarah Palestina, pasti takkan terlepas dari ‗kepentingan 

politisnya‘ dalam mengangkat suara minoritas bangsa Palestina. 

Lemche mengungkapkan bahwa munculnya negara Palestina 

merupakan suatu kebetulan dan tak terduga sebagai akibat dari 

gerakan Zionisme.
29

 Ia mengungkapkan: 

 

This evidence drawn from Herodotus shows, however, that 

Whitelam is right and wrong at the same time, and probably 

makes it clear-as I already indicated above-that there never 

was a Palestinian people, except as part of a greater world: 

for Herodotus as for the European travellers of the nineteenth 

century they were identified as the Syrians living in that part 
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of Syria which was called Palestine and which is considered 

to be identical with the territory between the Phoenician 

cities, that is, Lebanon, and the city of Gaza. Instead of 

speaking of an independent history of  Palestine in Antiquity, 

we should talk about the history of Syria. Since the Arab 

conquest this could then be easily extended to expand the 

history of Palestine to become an inseparable part of history 

of the Arab world. Although in danger of repeating myself, 

this also indicates that there was no Palestinian history before 

1948 CE, simply because the nationalism of Europe has not 

yet reached this part of the world. Palestine as a nation was 

unintentionally created by the Zionist movement on the basis 

of a population which counted themselves as Arabs (or 

Syrians) living in the landscape of Palestine. The failure of 

the Europeans was simply that in the Zionist declaration, 

already quoted, ‗people‘ is understood to be synonymous 

with ‗nation‘, but if you asked an Arab living in, say Nablus 

around 1900 CE, whether he was a Palestinian, he would 

probably have understood this to be no more than an 

indication of his geographical background.
30

 

 

Lemche juga mengungkapkan: 

 

Whitelam is not very specific as to the identity of his ancient 

Palestinians-he prefers to speak about the silencing of their 

history as such-the reason probably being that he has 

introduced a new entity to the historical scene, the ancient 

Palestinians, thus probably having invented a new people 

which may in fact never themselves have existed or 

recognized themselves to be Palestinians: the inhabitants of 

the strip of land otherwise in our tradition known as Canaan, 

the land of Israel, Palestine or the Holy Land, an entity which 

would certainly also have included the historical Israelites 

and Judaeans, alias the inhabitants of the two states of Israel 

and Judah. Whitelam‘s enterprise is a very respectful one: to 

give back their history to the inhabitants of a certain country. 
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I have few problems in lending my support to his project. 

What worries me, however, is the way it is done. It can easily 

be that political circumstances with a background in present 

political developments in Palestine/Israel will only result in a 

repetition of the mistakes of past historical investigations, that 

is, that scholars will in the future concentrate on a history of 

the Palestinian nation to such a degree and in such a way that 

it is at the same time forgotten that there never was a 

Palestinian nation, or rather that the Palestinian nation is the 

fruit in modern times of colonialism (including Zionism).
31

 

 

 Memang pada umumnya penulisan sejarah suatu bangsa tak 

terlepas dari kepentingan-kepentingan tertentu, di antaranya 

kepentingan politis. Hal itu tidak hanya dikenakan kepada upaya 

penghadiran sejarah Israel, tetapi juga kepada upaya penghadiran 

sejarah Palestina. 

 

Keberadaan „bangsa Palestina kuna‟ 

 

 Lemche berpendapat bahwa munculnya Palestina sebagai 

suatu bangsa merupakan buah dari kolonialisme modern (termasuk 

Zionisme).
32

 Pendapat ini tentu  dapat berimplikasi  keberadaan 

bangsa Palestina merupakan sesuatu yang baru. Hal ini 

menimbulkan suatu pertanyaan tentang ada atau tidaknya ‗bangsa 

Palestina kuna‘ itu dan bagaimana hubungannya dengan negara 

Palestina modern. Hal ini bukan meragukan tentang adanya 

penduduk yang tinggal di daerah itu pada era ‗kuna‘ itu, tetapi 

lebih mempertanyakan identitas ‗bangsa Palestina kuna‘ itu. 

Lemche juga menemukan bahwa Whitelam sendiri tidak 

memberikan identitas ‗bangsa Palestina kuna‘ dengan jelas.
33

 

Kalau identitas ‗bangsa Palestina kuna‘ ini belum dapat ditemukan 
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tentu berpengaruh terhadap apa yang diperjuangkan oleh 

Whitelam, yaitu menghadirkan sejarah Palestina kuna. 

 

Sejarah Israel sebagai bagian dari sejarah Palestina 

 

 Bagi para ahli yang berpendapat bahwa Israel itu berasal dari 

penduduk pribumi Kanaan atau Palestina, maka Israel sebenarnya 

merupakan perkembangan bagian penduduk Kanaan. Lemche 

mengungkapkan: However, as along as modern description of this 

Israelite history were almost paraphrases of the biblical narratives, 

nobody thought it worthwhile to question the fundamental ethnic 

difference between the Israelite and the Canaanite population of 

Palestine.‖
34

 Hal ini berarti bahwa penghadiran sejarah Israel dapat 

dilihat sebagai bagian dari penghadiran sejarah Palestina. Oleh 

karena itu kritik Whitelam terhadap pembungkaman sejarah 

Palestina melalui penghadiran sejarah Israel tidak dapat dikenakan 

kepada kelompok ini. 

  

 Bagi para ahli yang berpendapat bahwa Israel itu berasal dari 

daerah luar Kanaan atau Palestina, maka penghadiran sejarah Israel 

dapat saja berakibat pada pembungkaman sejarah Palestina. Orang 

Kanaan seringkali digambarkan sebagai  bahaya laten bagi bangsa 

Israel.
35

 Dalam kaitan dengan hal ini peringatan atau kritik 

Whitelam perlu diperhatikan bahwa penghadiran sejarah Palestina 

perlu diupayakan dan penghadiran sejarah Israel janganlah menjadi 

upaya pembungkaman sejarah Palestina. 

 

 Buku Keith W. Whitelam ini perlu dihargai sebagai upaya 

pengangkatan suara minoritas perlunya penulisan sejarah Palestina 

di tengah-tengah dominasi penulisan sejarah Israel. Upaya ini dapat 

disejajarkan dengan upaya E.W. Said –yang sering dikutip oleh 

Whitelam dalam buku ini- dapat menyerukan suara minoritas di 

tengah-tengah dominasi dunia Barat dan kekristenan. Buku ini 
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memang bukanlah buku tentang sejarah Palestina, tetapi ‗suara‘ 

dalam buku ini merupakan suatu upaya penyadaran tentang 

perlunya menghadirkan sejarah Palestina di tengah-tengah 

dominasi upaya penghadiran sejarah Israel kuno. 

 

 

Sia Kok Sin
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