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Catatan Redaksi 
 

da tangan-tangan tersembunyi‖ (the invisible hands) yang sedang 
bekerja dan mengontrol adalah pernyataan yang keluar dari seorang 

ekonom Amerika. Pernyataan ini apabila ditarik dari sisi iman  
memberikan makna yang dalam. Meskipun dari sisi iman, ‖the invisible 
hands‖ bukanlah suatu pernyataan baru melainkan suatu pernyataan 
klasik, namun gaung dari pernyataan ini terus memberikan inspirasi baru 
dan harapan-harapan baru dalam menghadapi dan mengarungi 
kehidupan serta tantangan yang ada didalamnya. The invisible hands 
memberikan arti bahwa tidak ada hal yang terjadi tanpa tujuan dan 
maksud Allah yang kekal. Allah yang berkuasa  bekerja sedemikian teratur 
dalam pengontrolan-Nya atas kehidupan, dan dalam keadaan yang paling 
buruk Dia dapat menarik keluar manfaat yang luar biasa bagi kehidupan.  
Meskipun ada invisible hands yang bisa mencelakakan manusia, namun 
ada ‖The Invisible Hands‖ yang luar biasa dan maha agung yang selalu 
bekerja bagi kebaikan dan kesejahteraan ciptaan-Nya. 
 

‖The invisible hands‖ inilah yang selalu memberikan kekuatan 
bagaimana kita menjalani kehidupan ini dan tetap dengan tekun 
mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan-Nya. Meskipun ada 
banyak peristiwa yang menyakitkan terjadi dalam kehidupan, Tangan 
Agung Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk mewujudkan rencana-
Nya dalam kehidupan manusia. Di tengah pembedaan yang memisahkan 
yang  manusia buat atas sesamanya, Tangan agung Allah tetap tidak 
pernah berhenti untuk membawa kesatuan melalui berbagai macam 
peristiwa dalam kehidupan. Tangan agung Allah yang bekerja dalam 
hidup manusia  membangun bangunan yang kokoh melalui Anak-Nya 
Yesus Kristus, sehingga kesatuan yang menjadi titik pijak kesatuan antar 
manusia  sudah dijembatani. Karena itu memahami bahwa ada Tangan 
Allah yang tersembunyi yang tidak kelihatan dengan mata fisik namun 
nampak dalam mata iman memberikan dorongan  terus untuk berkarya 
dan melayani untuk membawa transformasi yang berarti dalam keluarga, 
masyarakat, gereja dan dunia dimana kita hidup, bekerja dan melayani. 

 
Coram Deo! 

Redaksi JTA 
 

―A 
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PERUMPAMAAN TENTANG GADIS-GADIS YANG 
BIJAKSANA DAN GADIS-GADIS YANG BODOH  

(MATIUS 25:1-13) 
 
 

Kornelius Ardianto Setiawan 
 
 

ecara umum, banyak ahli yang menerima bahwa Injil Matius dibagi 
menjadi lima bagian dan pembagian ini pada awalnya diusulkan oleh 

B.W. Bacon yang menyatakan bahwa Injil Matius disusun menurut pola 
lima bagian.1 Bacon berargumentasi bahwa Injil Matius disusun dengan 
bagian utama ―lima pengajaran besar‖ (five major discourses): 5-7; 10; 
13:1-53; 18; and 23-25. Jadi menurut Bacon, Injil Matius terdiri dari 5 
buku: 3-7; 8-10; 11:1-13:52; 13:53-18:35; 19-252 yang dimulai dengan 
introduksi (1-2) dan diakhiri dengan konklusi (26-28). Bacon juga 
berpendapat bahwa Matius merancang Injilnya dengan struktur lima ini 
karena mengikuti pola lima dalam Pentateukh dengan Yesus sebagai 
Musa baru.  

 
Cara Matius menyusun Injilnya tersebut nampak bukan hanya 

dalam peletakan secara bergantian antara pengajaran dan narasi, tetapi 
adanya lima formula konklusif yang dipakai pada setiap akhir dari lima 
bagian pengajaran utama. Ke lima formula ini hanya dipakai oleh Matius 
dan tidak ditemukan dalam catatan Injil-injil lain. 

 

7:28           
   

11:1          
     

 

                                                 
1 Para sarjana yang mendukung lima pembagian besar adalah B.W. Bacon, Studies in 

Matthew, New York: Holt, 1930, 80-90; Robert H. Mounce, Matthew, Peabody: 
Hendrickson, 1991, 3; John P. Meier, ―Gospel of Matthew,‖ in The Anchor Bible 
Dictionary, vol. 4, ed. by D.N. Freedman, New York: Doubleday, 1992, 628-629. 

2 Bacon, Matthew, xxii-xxiii. 

S 
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13:53          
    

19:1           
   

26:1           
      

 

Keenam kata-kata pertama dalam formula ini adalah sama, sedangkan 
kata-kata berikutnya berbeda sesuai dengan konteksnya. Bagian kedua 
dari formula ini berkaitan dengan pengajaran Yesus yaitu ―firman yang 
disampaikan-Nya‖ (7:28; 19:1; 26:1), petunjuk untuk murid-murid-Nya 
(11:1), dan perumpamaan-perumpamaan yang diberikan-Nya (13:53). 
Dalam keempat formula pertama, kita melihat kesamaan dalam 
konstruksinya, sedangkan untuk formula yang terakhir Matius 
menambahkan kata . Dengan menambahkan kata tersebut bunyi 

formula tersebut menjadi ―setelah Yesus selesai menyampaikan semua 
firman-Nya atau pengajaran-Nya‖ yang juga menandai berakhirnya 
seluruh lima pengajaran tersebut.3 
 

Lohr kemudian menjelaskan pembagian ke lima Injil Matius tersebut 
dalam konteks tema utama Injil Matius tentang ―Kerajaan Surga,‖ 
sehingga pembagian Injil ini berdasarkan theologianya adalah sebagai 
berikut: 

Mt 5-7 the blessing of and entering the kingdom 
Mt 10 the sending of the disciples to proclaim the kingdom 
Mt 13 the nature of the kingdom 
Mt 18 the receiving of children into the kingdom 
Mt 23-25 the woes and the coming of the kingdom4 

                                                 
3 Graham Stanton, A Gospel for A New People, Edinburgh: T&T Clark, 1992, p. 324; 

Dale C. Allison, The New Moses: A Matthean Typology, Edinburgh: T&T Clark, 1993, 
192. 

4 Lohr,  ―Oral Techniques in the Gospel of Matthews,‖ CBQ 23 (Oct 1961), 427.  R.H. 
Gundry, (Matthew, Grand Rapids: Eerdmans, 1994, 10) juga melihat bahwa pembagian 
lima bagian menekankan tema kerajaan; diskursus mengenai pembenaran sebagai 
tuntutan masuk kedalam kerajaan Sorga. (5:1-7:27); diskursus mengenai penganiayaan 
dalam khotbah tentang kerajaan (10:1-42); diskursus mengenai pemahaman tentang 
kerajaan sebagai suatu tuntutan pemuridan (13:1-52); diskursus mengenai keharusan 
dari kerendahan hati dan pengampunan dalam persaudaraan di dalam kerajaan (18:1-
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Jadi perumpamaan tentang ke sepuluh anak dara ini ditempatkan 
dalam bagian terakhir atau bagian ke lima kumpulan pengajaran Yesus 
yang secara umum berbicara tentang akhir jaman. Kistemaker 
mengatakan bahwa dalam perumpamaan-perumpamaan tentang akhir 
jaman, Yesus membawa pemisahan bagi mereka yang baik dan jahat 
yang kemudian diikuti dengan penjelasan tentang seorang gembala yang 
memisahkan domba dari kambing (Mat 25:31-33). 
 

Memahami Perumpamaan 
 

Penafsiran alegoris atas perumpamaan boleh dikatakan telah 
ditinggalkan dalam beberapa abad terakhir ini dengan munculnya karya 
Adolf Jülicher yang menekankan untuk mencari satu poin utama yang 
menjadi latar belakang perumpamaan tersebut diberikan. Atau sebuah 
pertanyaan dapat dimunculkan: ‖Mengapa atau hendak menjelaskan 
apakah perumpamaan tersebut? Mencari poin utama ini kemudian 
diperkaya oleh CH Dodd dan Jeremias tentang perlunya mempelajari sitz 
im leben perumpamaan tersebut dalam masa pelayanan Yesus dan dalam 
pemahaman gereja-mula-mula.5  
  

Pendekatan ini kemudian mendapatkan tantangan baru dengan 
berkembangnya kritik literatur yang juga diterapkan dalam studi 
perumpamaan. Menurut Hagner, beberapa ahli memang melihat adanya 
bahaya penafsiran alegoris, tetapi hal ini seharusnya tidak membuat kita 
mengabaikan elemen alegoris dalam perumpamaan. Di lain pihak, hal ini 
juga bukan berarti bahwa kita menerima penafsiran alegoris yang 
berlebihan. Hagner selanjutnya mengatakan: 

Only those allegorical elements that are relatively clear from the 
context of the gospel itself and that may be properly recognized 
without compromising the single main point of the parable or its 
historical meaning are acceptable.6  

 

                                                                                                              
35); dan diskursus mengenai bahaya kemunafikan yang berakibat pada dihalaunya dari 
kerajaan. (23:1-25:46). 

5 Robert H. Stein, An Introduction to the Parable of Jesus, Philadelphia: Westminster 
Press, 1981, 53-71. 

6 Donald hagner, Matthew 1-13, Texas: WordBooks, 1995, 364-365. 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

6 

Menerima trend yang baru dalam menafsirkan perumpamaan dapat 
menjadi suplemen bagi pemahaman dan penafsiran perumpamaan yang 
diprakarsai oleh Julicher, Dodd dan Jeremias. Adalah sangat penting 
untuk menetapkan satu point utama dari sebuah perumpamaan dan sama 
pentingnya pula untuk memahami unsur alegoris yang jelas hadir dalam 
perumpamaan dan dapat dipahami tanpa mengkompromikan poin utama 
tersebut.7  
 

Blomberg yang mengembangkan pendapat Fung berkaitan dengan 
adanya karakter utama dalam perumpamaan mengatakan bahwa ―Going 
beyond Fung and based on his studies, this also suggests that the parts of 
particular parable most likely to be invested with allegory import are two or 
three main characters which regularly appear as images of God, His 
faithful followers and the rebelious which need of repentance.‖8 Dari sini, 
Blomberg melihat adanya struktur triadic dari beberapa perumpamaan 
Yesus yang umumnya membuat tiga poin, walaupun adakalanya hanya 2 
poin atau bahkan satu poin.9  
 

Secara umum perumpamaan Yesus memiliki tiga karakter utama 
yang terdiri dari: figur yang memiliki otoritas yang biasanya dipahami 
sebagai raja, ayah, atau tuan yang sering bertindak sebagai hakim pada 
kedua bawahannya yang memiliki dua kelakuan yang berbeda: baik dan 
jahat, setia dan malas atau bijaksana dan bodoh!10  

 
                   master                 or                      master                       
  

 

good     wicked      focal    peripheral 
subordinate   subordinate  subordinate       subordinate   

 
                            

                                                 
7 Hagner, Matthew, 364-365. 
8 Craig L. Blomberg, Interpreting the Parables, Downers Grove: IVP, 1990,  149. 
9 Ibid., p.166. 
10 Ibid.,p. 171. Dalam bukunya tersebut, Blomberg juga menggolongkan perumpamaan 

Yesus menjadi: Simple Three-Ppoint parables ( 171-212), Complex Three-point Parables 
(. 213-254), Two-Point and One-Point Parables ( 255-287).  
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Blomberg kemudian mengaplikasikan pendapatnya tersebut pada 
perumpamaan anak yang hilang, dimana poin utama dari perumpamaan 
tersebut adalah ―bersukacita karena keselamatan orang lain.‖11 
sedangkan ketiga karakter yang hendak digambarkan adalah: (1) anak 
yang hilang dan kembali yang menggambarkan pemungut cukai dan 
orang berdosa. (2) Sambutan sang Bapa yang menggambarkan Allah. (3) 
Reaksi anak sulung yang menggambarkan ahli Taurat dan orang Farisi.12  
 
Dalam konteks perumpamaan Sepuluh Gadis, Blomberg melihat bahwa 
karakter utamanya adalah mempelai, lima gadis bijak dan lima gadis 
bodoh:13 
 

Bridegroom 
 
 
 
 

Wise young women  foolish young women 
 

 

 

Perumpamaan Sepuluh Gadis (Mat 25:1-13) 
 

Memahami Perumpamaan 
 

Perumpamaan ini dibuka dengan kata tote yang secara literal dapat 

diterjemahkan secara temporal ―kemudian‖ atau ―pada waktu itu‖ (then, at 
that time). Kata pembuka ini menghubungkan perumpamaan ini dengan 
pengajaran yang diberikan dalam bagian terdahulu, khususnya fasal 24 

                                                 
11 Penulis sendiri lebih setuju ―main point‖ dari perumpamaan tersebut adalah ―Mencari 

dan Menyelamatkan yang Hilang‖ yang dalam hal ini adalah pemungut cukai dan orang 
berdosa (Luk 15:1-3). Mencari yang hilang ini nampak dalam rangkaian perumpamaan 
Domba yang hilang, Dirham yang hilang dan Anak yang Hilang. Bahkan dalam 
perumpamaan Anak yang Hilang, sang bapa ―mencari‖ dalam arti ketika ia masih jauh, 
ayahnya melihat, berlari dan mendapatkan si bungsu serta merangkulnya dan ‖mencari‖ 
dalam arti menemui anak sulung yang menunggu di luar rumah dengan amarahnya! 

12 Blomberg, Interpreting,  172-176 
13 Ibid., p.193. 
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yang pada intinya membahas tentang kedatangan kerajaan Surga. Kata 
tersebut kemudian diikuti oleh formula umum 

 yang dalam bahasa Indonesianya ―hal 

kerajaan surga seumpama…‖14 
 

Kata  ini kemudian diikuti oleh kata  yang 

oleh Jeremias disebut sebagai introductory dative, sehingga 
diterjemahkan bukan ―it is like …‖, tetapi ―it is the case with … as with 
…..‖15 Jadi Kerajaan Surga disini dibandingkan bukan dengan kesepuluh 
gadis, tetapi dengan pernikahan yang mencapai puncaknya saat 
mempelai kembali ke rumah ayahnya pada malam hari. Karena itu, boleh 
dikatakan bahwa Kedatangan Kerajaan Surga disini dibandingkan dengan 
sepuluh gadis yang membawa pelita mereka untuk menyambut 
kedatangan mempelai. 
 

Perumpamaan ini dilatar belakangi oleh pernikahan di kalangan 
Yahudi dan pesta seperti ini bukan hanya pesta yang penuh kegembiraan, 
tetapi juga pesta yang panjang. Mempelai laki-laki saat itu sedang pergi ke 
rumah mempelai perempuan untuk menjemput mempelai wanita dan 
membawa pulang ke tempat mempelai pria untuk pesta yang biasanya 
berlangsung selama seminggu. Memang tidak jelas dimana mereka 
menantikan kedatangan pengantin, berdasarkan kata  
beberapa ahli mengatakan bahwa tempat tersebut adalah rumah 
mempelai atau orang tuanya yang akan menjadi tempat pesta dan gadis-
gadis ini nantinya akan menyambut kedatangan mempelai serta menari 
dengan pelita di tangan mereka.16 
 

Kesepuluh gadis pendamping pengantin (bridesmaids) tersebut 
dalam bahasa Yunaninya disebut  (muncul disini dan Mat 1:23), 
secara literal berarti gadis yang belum menikah dan dalam konteks ini 
adalah gadis-gadis yang menunggu untuk mendampingi mempelai masuk 

                                                 
14 Pembukaan semacam itu juga dapat kita temukan dalam 13:24; 18:23; 22:2, hanya 

saja dalam bagian ini berbentuk future karena berbicara tentang kedatangan Kerajaan-
Nya. 

15 J. Jeremias, the Parbles of Jesus, New York: Charless Scribner, 1954, 101, 174. 
16 Jeremias, parables, p. 175. Lih Warren Carter, Matthew and the Margin, 485. Robert 

H. Gundry, Matthew, Grand Rapids: Eerdmans, 1982,  498. 
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ke dalam rumah. Mereka telah menyiapkan diri dengan lampa,j yang 

diterjemahkan dengan pelita, tetapi kata pelita rasanya tidak tepat untuk 
menyambut pengantin di tengah kegelapan malam. Menurut Jeremias 
pelita yang dimaksudkan disini dibuat dari tongkat panjang dan dibagian 
atasnya ada gulungan kain yang telah dicelup dalam minyak zaitun dan 
kemudian dinyalakan.17 Dalam konteks kita hari ini adalah obor yang 
memang rasanya lebih tepat untuk dipakai sebagai penerang ditengah 
malam. 
 

Saat rombongan mempelai tiba, mereka akan masuk rumah diiringi 
para gadis dan setelah masuk, pintu akan ditutup dan tidak mungkin bagi 
mereka yang terlambat untuk masuk. Jadi kelima gadis bodoh yang 
kehabisan minyak tersebut bukan hanya tidak dapat masuk malam itu, 
tetapi juga kehilangan kesempatan untuk ikut pesta yang kadang berakhir 
selam 1 minggu.18  
 

Persiapan ke Sepuluh Gadis (25:3-5) 
 

Kesepuluh gadis itu dibagi menjadi dua kelompok, lima orang yang 
disebutkan fro,nimoi yang secara literal berarti cerdas, bijaksana atau 

peka. Kebijaksanaan mereka disini dinilai karena mereka membawa 
minyak cadangan dalam buli-buli mereka. Hal ini mereka lakukan karena 
mereka telah mempersiapkan diri dengan baik, khususnya mereka telah 
mengantisipasi apabila pengantin datang terlambat. Apalagi mengingat 
bahwa minyak untuk menyalakan pelita hanya akan bertahan selama 15 
menit.19 Oleh karena itu, agar pelita mereka dapat tetap menyala 
sekalipun pengantin yang dinantikannya terlambat datang, mereka perlu 
membawa minyak cadangan untuk diisikan ke pelita mereka.  
 

Sebaliknya kelima gadis yang lainnya disebut mwrai yang secara 

literal artinya bodoh atau kebodohan, dimana mereka disebutkan ouvk 
e;labon meqV èautw/n e;laion atau secara literal ‖tidak membawa minyak 

untuk diri mereka sendiri‖ dalam arti mereka tidak membawa e;laion evn 
toi/j avggei,oij yaitu minyak cadangan dalam buli-buli. Mereka disebutkan 

                                                 
17 Jeremias, Parables,  174. 
18 Michael Green, Matthew, Leceister: IVP, 1988, 260. 
19 Robert H. Mounce, Matthew, p. 244. Kistemaker, Perumpamaan,  142-143  
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mwrai. karena mereka berpikir pendek dan tidak melihat kemungkinan 

mempelai datang terlambat. Dan kalau keterlambatan itu terjadi, mereka 
perlu ekstra minyak untuk dapat menyalakan pelita mereka.  
 

Memang ada yang memahami ‖minyak‖ (e;laion = minyak Zaitun) 

secara alegoris20 dan mengartikannya sebagai perbuatan baik, iman yang 
menyelamatkan, atau Roh Kudus. Tetapi penafsiran ini tentunya tidak 
sejalan dengan nasehat gadis yang bijaksana yang menganjurkan mereka 
membeli minyak tambahan, yang memberi kesan bahwa perbuatan baik, 
iman dan Roh Kudus dapat dibeli. Jadi minyak disini berarti minyak yang 
dipakai untuk menyalakan pelita yang harus mereka siapkan untuk 
menyambut sang mempelai.  
 

Dalam ayat 5 disebutkan bahwa ketika mempelai terlambat 
kedatangannya tanpa penjelasan lebih lanjut. Memang ada ahli yang 
mengatakakan bahwa keterlambatan tersebut umum terjadi dan biasanya 
dikarenakan diskusi yang panjang tentang mas kawin atau hadiah 
pernikahan yang akan diberikan kepada keluarga mempelai perempuan 
sebelum ikatan perkawinan tersebut ditanda tangani.21 Di lain pihak, 
Morris berpendapat bahwa karena tidak disebutkan alasan keterlambatan, 
maka kita tidak perlu mencari atau mengejar alasan tersebut. Mengingat 
keterlambatan tersebut adalah bagian dari narasi perumpamaan ini.22 
Pernikahan adalah suatu hal yang penting dan mempelai akan 
menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, sehingga keterlambatan 
dapat saja bahkan mungkin umum terjadi.  
 

Karena keterlambatan kedatangan mempelai, kesepuluh gadis 
tersebut tertidur dan tertidurnya mereka adalah sesuatu yang wajar dan 
tidak perlu dipandang sebagai kesalahan. Menurut Hare hal itu adalah 
bagian dari narasi yang mengisi antara saat menantikan dan saat 
kedatangan mempelai.23 Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa 
kebijaksananan dan kebodohan kesepuluh gadis tersebut tidak dikaitkan 

                                                 
20 Blomberg, Interpreting,  196. 
21 Jeremias, Parables , 172; Kistemaker, Perumpamaan Tuhan Yesus, Malang: SAAT, 

2001, 143. 
22 Morris, Matthew, 622. 
23 Douglas R.A. Hare, Matthew, Louisville: John Knox Press, 1993,  285. 
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dengan terjaga atau tidurnya mereka, tetapi pada persiapan minyak 
cadangan yang mereka bawa.24 
 

Kedatangan Mempelai (25:6-12) 
 

Mempelai disebutkan datang waktu tengah malam (me,shj de. 
nukto.j = in the middle of the night) atau secara literal ditengah kegelapan 

malam. Dan kata-kata tersebut dipakai untuk menunjukkan terjadi 
keterlambatan yang cukup lama. Lalu terdengarlah teriakan yang 
menyampaikan berita ‖mempelai datang, songsonglah dia!‖ Dalam ayat 7 
kesepuluh gadis itu tanpa kecuali segera bangun, membenahi lampu, 
membersihkan pelita mereka dan siap menyambut kedatangan sang 
mempelai. 

  
Gadis yang bodoh melihat bahwa minyak pada pelita mereka mulai 

habis dan apinya sudah hampir padam. Hal ini berarti bahwa mereka tidak 
dapat ikut menyambut mempelai yang akan segera datang. Kelima gadis  
tersebut kemudian meminta minyak kepada lima yang bijaksana, tetapi 
kelima gadis bijaksana tersebut tidak dapat mengabulkan permintaan 
mereka mengingat sangat terbatasnya persediaan minyak mereka untuk 
prosesi dan pesta pernikahan. Sebaliknya mereka menganjurkan ke lima 
gadis bodoh tersebut membeli minyak di warung. Membeli minyak 
ditengah malam seperti itu tidaklah sulit, khususnya saat desa mereka 
sedang diramaikan oleh acara pernikahan.25 Pada akhirnya, kelima gadis 
bodoh tersebut telah berhasil membeli minyak, hanya saja mereka 
terlambat untuk dapat mengikuti prosesi penyambutan pengantin. 
 

Banyak memang yang mempertanyakan sikap kelima gadis 
bijaksana yang dinilai terlalu egois dan tidak etis, karena tidak bersedia 
membagikan minyaknya kepada kelima temannya. Hal tersebut tentunya 
tidak perlu kita kejar terlalu jauh, mengingat dalam perumpamaan ini yang 
ditekankan adalah perlunya persiapan pribadi yang matang dengan pelita 
yang tetap menyala terang untuk menyambut sang pengantin dengan 
sebaik mungkin.  

                                                 
24 Hare, Matthew,  285. 
25 Donald A. Hagner, Word Biblical Commentary, Volume 33b: Matthew 14-28, (Dallas, 

Texas: Word Books, Publisher) 1998. 729.  
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Saat pengantin datang, kelima gadis yang bijak, dalam bahasa 

Yunaninya dipakai kata  yang berbentuk partisip substantif 
dan dapat diterjemahkan ―mereka yang telah siap,‖ masuk bersama-sama 
dengan pengantin ke ruang pesta. Kata (pesta pernikahan) 
dalam ayat 10, juga dipakai dalam Mat 22:1-14 untuk menggambarkan 
realitas yang sama, hanya dalam bahasa berbeda.26  
 

Gadis yang bodoh, dalam bagian ini disebutkan dengan kata 
―yang lain‖ (yang kontras dengan ―yang siap‖ dalam ay 10), 
kembali dengan minyak penuh, tetapi menemukan bahwa pintu sudah 
terkunci. Mereka berteriak ‖tuan, tuan, bukakanlah kami pintu!‖ Tetapi 
sang tuan menjawab ―Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak 
mengenal kamu.‖ jawaban ini sejajar dengan apa yang ditegaskan Yesus 
dalam Mat 7:21-23 ‖Bukan setiap orang yang berseru kepada-Ku: Tuhan, 
Tuhan! akan masuk ke dalam Kerajaan Sorga, melainkan dia yang 
melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. (21) Pada hari terakhir 
banyak orang akan berseru kepada-Ku: Tuhan, Tuhan, bukankah kami 
bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan 
mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? (22) Pada waktu itulah 
Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata: Aku tidak pernah 
mengenal kamu!‖ (23). Kelima gadis bodoh, karena tidak mempersiapkan 
diri dengan baik bagi kedatangan sang mempelai, akhirnya tidak dapat 
menikmati sukacita pesta pernikahan dan tidak ada permohonan apapun 
yang dapat mengubah keadaan itu. 
 

Berjaga-jaga Senantiasa (25:13) 
 

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini adalah nasehat yang 
ditambahkan mengingat  kesepuluh gadis tersebut tertidur, sehingga 
mereka diminta berjaga-jaga. Tetapi Carson justru berpendapat 
sebaliknya, karena pernyataan berjaga-jaga ini mengulangi tema yang 
dibahas dalam bagian akhir dan pengajaran Yesus tentang akhir jaman 
(24:36, 42, 44, 50).27 Nasehat ini dimulai dengan kata  ―karena itu,‖ 

                                                 
26 Hagner, Matthew 14-28, 729.  
27  D.A. Carson, ―Matthew,‖ in The Expositor‟s Commentary, Frank E. Gaebelein, ed., 

Grand Rapids: Zondervan, 1984, 511-12.  
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yang memberikan penegasan tentang poin utama yang ditekankan dalam 
perumpamaan ini yaitu , yang secara literal berarti ―berjaga-
jaga‖ (to keep watch) dan kata tersebut bukan berarti ―tetap terjaga atau 
terbangun‖ dalam arti tidak tertidur (stay awake), tetapi secara sederhana 
berarti ―siap sedia‖ (being prepared). Hal yang diutamakan disini adalah 
mengingat kedatangan Kerajaan-Nya tidak diketahui dengan pasti 
waktunya, maka kita diminta untuk siap setiap sata untuk menyambut 
kedatangan kerajaan-Nya.28 
 

Makna  perumpamaan 
 

Perumpamaan tentang sepuluh anak dara ini sudah sejak lama 
ditafsirkan secara alegoris, baik pada masa gereja mula-mula ataupun 
pada hari ini. Di dalam beberapa penafsiran disebutkan bahwa mempelai 
laki-laki tersebut adalah Yesus, sepuluh anak dara tersebut adalah gereja 
yang terdiri atas orang-orang baik dan jahat, orang-orang terpilih dan 
penjahat, orang-orang bijaksana dan bodoh. Pelita menggambarkan 
perbuatan baik, sedangkan minyak adalah Roh Kudus. Penjual minyak 
digambarkan sebagai Musa dan para nabi, sedangkan kedatangan 
mempelai dikaitkan dengan kedatangan Kristus.29 Penafsiran alegoris 
seperti ini tentu akan memunculkan kesulitan baru, sebagai contoh: bila 
kita mengatakan minyak adalah Roh Kudus, apakah itu berarti Roh Kudus 
bisa habis, bisa dibeli, dan saat gadis yang bodoh kembali dengan lampu 
menyala dan berisi minyak (Roh Kudus) justru ditolak.  
 
Memang harus diakui adanya unsur alegoris dalam perumpamaan ini, 
tetapi menurut Blomberg alegorisasi tersebut harus dibatasi pada karakter 
utama yang ditampilkan dalam perumaan ini dan bukan pada semua detil 
yang ada, sebagaimana ia tegaskan:   
 

The allegorical elements are limited to the three main character: 
the bridegroom as a natural symbol of God, stemming from the 
Old Testament concept of God as the husband of his people (e.g., 
Is 54:4-6; Ezek 16:7-34; Hos 2;19), and the wise an foolish virgins 

                                                 
28  Hagner, Matthew 14-28, 730. 
29  Kistemaker, Perumpamaan,.145. Green, Matthew,  261. 
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as those who, spiritually, are either prepared or unprepared for 
judgment Day.30  

 
Untuk itu, kita perlu mencari poin utama dari perumpamaan ini dan bagi 
Blomberg, poin utama dari perumpamaan terletak pada ketiga karakter 
yan ditampilkan:  
 
(1) Seperti halnya mempelai laki-laki, Allah akan menunda kedatangan-

Nya lebih lama dariapa yang diharapkan orang. 
(2) Seperti gadis yang bijak, pengikut-pengikutnya harus siap sedia untuk 

keterlambatan tersebut. (3) Seperti halnya gadis bodoh, mereka yang 
tidak mempersiapkan diri dengan baik akan menemukan satu titik 
dimana mereka tidak dapat kembali. Ketikan akhir jaman datang 
tentunya sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahan yang 
disebabkan oleh kelalaian.31 

 
Blomberg sendiri kemudian menyimpulkan bahwa ayat 13 ‖Karena itu, 
berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya.‖ 
sebagai perintah konklusif yang menggaris bawahi perlunya murid-murid 
yang sejati meresponi kedatangan kerajaan-Nya dibawah terang tiga poin 
utama diatas.32  
 

Observasi Blomberg memang menarik dan telah memberikan 
sumbangsih bagi penjelasan perumpamaan ini. Namun Jeremias,33 
sebagai kontras justru melihat bahwa perumpamaan ini bukanlah suatu 
alegori, karena representasi Mesias sebagai Mempelai adalah konsep 
yang asing dalam Perjanjian Lama ataupun dalam literatur Yahudi. 
Konsep Mesias sebagai mempelai baru muncul dalam tulisan Paulus 
(1Kor 11:2), karena itu, orang pada jaman Yesus tidaklah mungkin dapat 
mengaplikasikan figur mempelai kepada Mesias, apalagi konsep yang 
kental tentang Mesias secara politis. Apalagi perumpamaan ini berbicara 
bukan tentang mempelai laki-laki atau mempelai wanita yang sebenarnya 

                                                 
30 Blomberg, Interpreting,  195. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Jeremias, Parables, 52-53. Lih juga Morris, Matthew,  619-620.David Hill, 

Matthew,Grand Rapids: Eerdmans,  1972,  329. 
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figur utama dalam pesta kawain, tetapi justru tentang pengiring-
pengiringnya dan secara khusus kelima pengiring yang bodoh.34 
 

Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa kedatangan mempelai itu 
sendiri tidak ditonjolkan bahkan keterlambatannya juga tidak dijelaskan 
lebih lanjut. Atau bahkan kedatangan mempelai itu juga tidak membawa 
berita khusus, kecuali pernyataan ‖aku tidak mengenal kamu‖ sebagai 
respon dari permohonan kelima gadis bodoh yang meminta dibukakan 
pintu. Jadi secara sederhana dalam bagian ini Yesus menceritakan 
tentang apa yang terjadi dalam pesta perkawinan, dimana mempelai 
tersebut datang secara tiba-tiba, sehingga para penyambutnya harus siap 
sedia menyambut kedatangannya. 
 

Kedatangannya yang secara tiba-tiba itu juga nampak dibahas 
dalam fasal sebelumnya, dimana Yesus berbicara tentang kedatangan-
Nya yang akan terjadi secara tiba-tiba dan untuk itu Yesus memberikan 
beberapa contoh: seperti Air Bah pada jaman Nuh (24:38), bahkan akan 
juga terjadi pengangkatan secara tiba-tiba (24:40-41), seperti pencuri 
yang tidak diketahui kapan datangnya (24:43). Dilain pihak, kita juga 
melihat respon yang diharapkan dari orang percaya berkenaan dengan  
kedatangan Kerajaan Surga yang tiba-tiba tersebut, dimana kita diminta: 
‖karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana 
Tuhanmu datang‖ (24:42) dan ‖Sebab itu, hendaklah kamu juga siap 
sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga" 
(24:44). Bahkan diakhir perumpamaan ini, Yesus juga menegaskan 
kembali ‖Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari 
maupun akan saatnya" (25:13).  
 

Karena kita tidak tahu kapan waktu yang pasti untuk 
kedatangannya, maka kita diminta untuk selalu ‖siap sedia‖ dan sikap 
inilah yang menjadi poin utama dari perumpamaan ini, sebagai mana juga 
dikatakan oleh Hagner bahwa fokus utama dari perumpamaan ini adalah 
kesiapan dan ketidak siapan dalam menyambut kedatangan Yesus.35 Kita 
diminta untuk belajar dari gadis bodoh yang tidak mempersiapkan diri 
dengan baik dalam menantikan kedatangan Kerajaan Surga, sehingga 

                                                 
34 Kistemaker, Perumpamaan,  142. 
35 Hagner,  Matthew 14-28, 728 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

16 

mereka tidak dapat ikut ambil bagian dalam pesta besar itu. Sebaliknya 
kita diminta untuk meneladani kelima gadis bijak yang mempersiapkan diri 
senantiasa dengan baik untuk menyambut kedatangan Kerajaan-Nya 
kapanpun itu terjadi. ‖Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu 
akan hari maupun akan saatnya" (25:13). 
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HAKEKAT PERNIKAHAN KRISTEN 
 
 

Agung Gunawan 
 
 

PENDAHULUAN 
 

ernikahan adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh Allah sendiri 
sejak manusia pertama diciptakan didalam dunia ini. Oleh sebab itu 

pernikahan harus dipertanggung-jawabkan dihadapan Allah. Pernikahan 
harus dipelihara dan dijaga sedemikian rupa agar melalui keluarga-
keluarga yang ada nama Allah dipermuliakan.1  
 

Namun realita menunjukkan hal yang sebaliknya. Hari ini banyak 
pernikahan yang sedang dan telah menuju kepada kehancuran. 
Kehancuran bukan hanya terjadi pada keluarga-keluarga diluar gereja 
akan tetapi juga dialami oleh keluarga-keluarga yang mengaku sebagai 
keluarga Kristen. Angka perceraian dari keluarga Kristen semakin hari 
semakin meningkat. Perceraiaan terjadi baik dari kalangan rohaniawan, 
aktivis gereja hingga jemaat biasa. Akibatnya nama Allah bukan 
dipermuliakan namun justru sebaliknya dipermalukan.2  
  
 Perceraian (divorce) sebenarnya dapat dibagi kedalam 2 kategori, 
yaitu perceraian secara legal (legally divorce) dan perceraian secara 
psikologis (psychological divorce). Perceraian secara legal adalah 
perceraian yang dilakukan oleh suami istri secara hukum yang disahkan 
melalui lembaga pengadilan. Setelah diputuskan oleh hakim bahwa 
perceraian pasangan suami istri dikabulkan maka mereka akan hidup 
terpisah baik secara fisik maupun psikis. Mereka sekarang hidup sendiri-
sendiri dan tidak ada lagi hubungan sama sekali.3  

                                                 
1 Jay E. Adams, Marriage, Divorce, and Remarriage in the Bible, Zondervan Publishing 

House, Grand Rapids Michigan, 1980, 15-31. 
2 H. Wayne House, Divorce and Remarriage: Four Christian Views, Downer Grove 

InterVarsity Press, 1990), 40. 
3 Ibid. 32. 

P 
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 Sedangkan perceraian secara psikologis adalah ―perceraian‖ 
suami-istri secara tidak resmi karena tidak dilakukan secara hukum 
dipengadilan dan mereka tidak hidup berpisah satu dengan yang lain. 
Banyak pasangan suami istri yang masih tinggal bersama dalam satu atap 
namun mereka seperti orang yang tidak saling mengenal. Suami istri tidak 
lagi saling bertegur sapa, tidak mau saling memandang, bahkan tidak mau 
saling bersentuhan. Ini merupakan tanda hilangnya komunikasi diantara 
mereka. Dengan kata lain didalam kehidupan suami istri tidak ada lagi 
ikatan kasih. Kalau sudah demikian maka didalam kehidupan suami istri 
yang ada tiap hari adalah percekcokan dan pertengkaran yang 
menyebabkan tidak ada lagi damai dan ketentraman didalam keluarga.  
  

Meskipun demikian pasangan suami istri tidak mau mengambil 
langkah hukum untuk melakukan perceraian secara legal karena mereka 
tahu dan takut bahwa perceraian adalah perbuatan dosa dihadapan Allah. 
Apalagi ada sebagian keluarga Kristen, khususnya pasangan suami istri 
yang pernikahannya diberkati didalam gereja, tidak ingin keluarganya 
menjadi batu sandungan bagi keluarga lain dengan perceraian mereka. 
Oleh sebab itu mereka mencoba menutupi ketidak harmonisan dan 
keretakkan keluarga mereka. Pasangan suami istri berupaya dan 
berusaha untuk menampilkan diri sedemikian rupa untuk menunjukkan 
kepada orang lain bahwa keluarga mereka tidak ada masalah. Namun 
sebenarnya apa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan apa yang 
diperlihatkan didepan umum. Banyak pasangan suami istri yang 
menggunakan topeng untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi 
didalam kehidupan keluarga mereka. Banyak keluarga-keluarga Kristen 
termasuk keluarga-keluarga pendeta yang hidup didalam kemunafikan. 
Apa yang nampak diluar sangat amat sungguh berbeda jauh dengan apa 
yang sebenarnya terjadi didalam keluarga mereka. Inilah yang disebut 
dengan perceraian secara psikologis. 

  
Perceraiaan psikologis tidak mungkin dapat terus dipertahankan 

didalam kehidupan suami istri yang sudah kehilangan komunikasi. Karena 
apabila pasangan suami istri sudah kehilangan komunikasi dan tidak 
segera diperbaiki maka akan membawa kepada masalah-masalah lain 
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seperti ketidakpercayaan, kebencian dan bahkan terjadi perselingkuhan.4 
Kalau sudah sampai tahap ini maka lambat atau cepat kehancuran 
keluarga sudah tidak mungkin dapat disembunyikan lagi. Pada gilirannya 
perceraian secara psikologis pasti akan berubah menjadi perceraian 
secara legal. Sebagai akibatnya maka keluarga-keluarga Kristen tidak 
mampu dan gagal menjadi terang, berkat dan saksi ditengah-tengah dunia 
ini. Bukankah hal ini yang sedang terjadi dan dialami oleh banyak 
keluarga-keluarga Kristen? Ini adalah realita dan kondisi yang sangat 
menyedihkan, memprihatinkan bahkan mengerikan.  
  

Mengapa hal ini bisa terjadi didalam keluarga-keluarga Kristen yang 
mana  pernikahannya diberkati didalam gereja? Hal ini disebabkan karena 
mereka kurang ataupun bahkan tidak mengerti tentang hakekat sebuah 
pernikahan Kristen yang sebenarnya. Untuk itu keluarga-keluarga Kristen 
perlu mengerti tentang hakekat pernikahan Kristen. Dengan memiliki 
pengertian tentang hakekat pernikahan Kristen diharapkan keluarga-
keluarga Kristen akan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan  dan 
persoalan yang mereka hadapi. Selain daripada itu keluarga mereka juga 
akan dapat menjadi terang, berkat dan saksi bagi keluarga-keluarga lain 
yang hidup didalam dunia yang gelap ini.  
 

HAKEKAT PERNIKAHAN KRISTEN 
 

Hakekat sebuah pernikahan Kristen sebenarnya sudah tertulis 
didalam Alkitab. Hakaket pernikahan Kristen yang diajarkan oleh Alkitab 
harus dipahami, dimengerti, diamini, serta dijalani oleh pasangan suami 
istri didalam kehidupan keluarga mereka. Paling tidak ada 4 hakekat 
penting dari sebuah pernikahan Kristen yang perlu dipahami dan ditaati 
oleh pasangan saumi istri:  

 
PRAKARSA ALLAH (KEJADIAN 2:22) 
 

Pernikahan sebenarnya adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh 
Allah sendiri. Ketika Adam seorang diri ditaman Eden, Allah berbelas 

                                                 
4 Willard F. Harley Jr., Your Love and Marriage, Grand Rapids: Baker House 

Company,  1997), 57   
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kasih melihat Adam mengalami dan merasakan kesepian. Maka Allah 
berkarya dengan menciptakan serta memberikan seorang perempuan 
yang dinamai Hawa sebagai pendamping (istri) untuk  Adam sehingga 
Adam tidak sendiri lagi. Jadi Allah sendiri yang mempertemukan Adam 
dan Hawa sehingga mereka keduanya menjadi pasangan suami-istri yang 
diikat oleh tali pernikahan yang sakral dihadapan Allah. Karena 
pernikahan adalah prakarsa Allah maka penikahan harus sepadan dan 
selaras dengan atribut atau sifat Allah sendiri. 
 
 Karena Allah itu kudus maka pernikahan yang didirikan oleh Allah 
juga harus kudus. Oleh sebab itu pasangan suami istri tidak boleh 
mencemarkan pernikahan mereka kelak dengan melakukan perzinahan, 
percabulan ataupun perselingkuhan dengan perempuan atau laki-laki 
yang lain. Melanggar kekudusan didalam pernikahan berarti melanggar 
kekudusan Allah. Kalau hal ini terjadi maka pasti akan ada konsekwensi 
yang harus diterima oleh pasangan yang tidak dapat menjaga kekudusan 
pernikahan mereka. 
 
 Menyadari bahwa Allah yang mendirikan lembaga pernikahan itu 
setia maka pasangan suami istri juga harus mampu menjaga kesetiaan 
diantara mereka. Artinya bahwa pasangan suami istri harus berupaya 
untuk mempertahankan kesetiaan mereka didalam pernikahan yang akan 
mereka jalani. Didalam situasi dan kondisi apapun juga masing-masing 
pribadi dari pasangan suami istri harus memelihara kesetiaan terhadap 
pasangannya. Konflik dan masalah yang mungkin akan hadir didalam 
kehidupan rumah tangga mereka tidak boleh menjadi alasan bagi suami 
atau istri untuk tidak setia lagi kepada pasangannya. Janji untuk ‖setia 
dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, 
susah maupun senang,‖ tidak cukup hanya diucapkan disaat upacara 
pemberkatan nikah digereja namun harus direalisasikan dan dibuktikan 
didalam kehidupan pasangan suami istri setelah mereka mengucapkan ―I 
do (saya bersedia).‖  
 
 Selain daripada itu mengingat pernikahan adalah inisiatif dan 
prakarsa Allah yang adalah kasih maka pasangan suami istri harus belajar 
untuk menabur  dan menumbuhkan kasih diantara mereka. Kehidupan 
keluarga mereka kelak harus selalu diisi dan dihiasi oleh rajutan benang 
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kasih yang sejati. Kasih yang sejati adalah kasih agape yang mana akan 
diuraikan panjang lebar dibagian lain. 
 
 Pasangan suami istri juga perlu memahami bahwa pernikahan 
adalah inisiatif dan prakarsa dari Allah kekal maka mereka harus dapat 
mempertahankan pernikahan mereka sampai maut yang memisahkan 
mereka. Apapun permasalahan yang mereka hadapi didalam kehidupan 
keluarga, suami istri harus mampu mempertahankan pernikahan mereka. 
Perceraian bukanlah solusi atau keputusan yang dikehendaki dan direstui 
oleh Allah untuk diambil oleh pasangan suami istri Kristen ketika 
menghadapi badai dan gelombang didalam bahtera rumah tangga 
mereka. Keluarga Kristen harus berpegang teguh pada prinsip kebenaran 
yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa ―apa yang telah 
dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia.‖5  
 
 Menyadari bahwa pernikahan adalah inisiatif dan prakarsa dari Allah 
sendiri maka pernikahan orang Kristen harus dipertanggungjawabkan 
sepenuhnya dihadapan Allah. Pernikahan Kristen adalah dari Allah, oleh 
Allah dan untuk kemuliaan Allah selama-lamanya. Inilah hakekat pertama 
dari sebuah pernikahan Kristen yang harus dipahami dan  dimengerti oleh 
pasangan yang akan membangun Kristen. 

 
PROSES PEMULIHAN (KEJADIAN 2:23) 
 
 Pernikahan Kristen adalah juga sebuah proses pemulihan bagi 
pasangan yang terikat didalam tali pernikahan yang diprakarsai oleh Allah. 
Firman Allah dengan begitu gamblang memaparkan bahwa perempuan 
diciptakan atau dibentuk oleh Allah dari tulang rusuk laki-laki. Ada banyak 
tafsiran dan pemahaman tentang makna dari kebenaran ini. Salah satu 
tafsiran yang banyak diterima oleh orang Kristen mengatakan bahwa 
karena perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki maka kedudukan 
perempuan bukan diatas atau dibawah kaum laki-laki namun sederajat. 
Oleh sebab itu istri tidak boleh ―menguasai‖ suaminya (diatas) dan suami 
tidak boleh ―menginjak-injak‖ istrinya (dibawah). Istri adalah pendamping 
bagi suaminya dan suami harus menjadi pelindung bagi istrinya. 
Pemahaman ini cukup baik dan benar. 

                                                 
5 Adams, Marriage, Divorce, and Remarriage in the Bible, 31-36 
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Namun ada satu pemahaman yang agak berbeda dengan 
pandangan-pandangan yang ada tentang arti dari penciptaan perempuan 
dari tulang rusuk laki-laki. Pandangan ini meyakini bahwa makna 
sebenarnya dari proses penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki 
adalah berbicara tentang proses pemulihan bagi pasangan suami istri. 
Ketika seorang laki-laki bertemu dengan seorang perempuan dan menjadi 
satu didalam ikatan pernikahan maka sebenarnya laki-laki (suami) telah 
menemukan kembali tulang rusuknya yang hilang (perempuan). Apa yang 
hilang dari laki-laki telah didapatkannya kembali. Disini  berarti bahwa laki-
laki telah mengalami pemulihan.6 
 
 Sebaliknya bagi perempuan yang berasal dari tulang rusuk laki-laki 
ketika ia menikah maka ia telah menemukan kembali tempat asalnya. 
Tulang rusuk tersebut tidak lagi mengembara untuk mencari tempat asal 
mulanya. Disini berarti bahwa perempuan juga telah mengalami 
pemulihan. Jadi didalam sebuah pernikahan perempuan memulihkan laki-
laki (suaminya) dan sebaliknya laki-laki memulihkan perempuan (istrinya). 
Allah memang sungguh luar biasa. Allah mempertemukan laki-laki dan 
perempuan didalam pernikahan dengan tujuan untuk saling memulihkan.  
 
 Apa kaitannya antara tulang rusuk dengan proses pemulihan bagi 
suami istri? Proses pemulihan dari apa? Bagaimana proses pemulihan itu 
terjadi? Tanpa disadarinya sebenarnya suami-suami atau istri-istri 
dipertemukan dengan pasangannya yang sebenarnya mereka ―benci.‖ 
Maksudnya adalah tanpa disadari mereka menikah dengan orang-orang 
yang mirip dengan orang-orang dimasa yang lalu yang pernah 
menimbulkan kepahitan, kekecewaan, bahkan mungkin luka batin. Orang-
orang yang pernah menyakiti mereka dimasa lalu mungkin bisa orangtua, 
saudara, atau keluarga dekat mereka sendiri. Ketika mereka masih kecil 
mereka tidak bisa atau tidak berani melawan atau membalas perlakuan 
dari orangtua, saudara, keluarga yang memperlakukan kesewenang-
wenangan terhadap mereka. Akibatnya hal itu menimbulkan dan 
menyebabkan luka batin bagi mereka. Luka batin ini terbawa terus 

                                                 
6 Howard Markman, Scoll Stanley, Susan L. Blumberg, Fighting for Your Marriage: 

Positif Steps for Preventing Divorce and Perserving a Lasting Love, (San Franscisco: 
Jossey-Bass Publisher), 1994, p.211. 
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didalam diri seorang anak seiring dengan pertumbuhannya bahkan hingga 
pada saat ia masuk didalam lembaga pernikahan.  

 
Didalam pernikahan apabila suatu saat ketika suami/istri yang 

memiliki luka batin diperlakukan oleh pasangannya mirip seperti yang ia 
pernah alami dari orang-orang yang ia benci dimasa lalunya maka 
sekarang ia berani melawan bahkan bisa membalas perlakuan 
pasangannya. Disinilah proses pemulihan terjadi. Memang proses 
pemulihan seringkali ditandai dengan adanya rasa sakit dan tidak jarang 
disertai dengan munculnya konflik diantara pasangan suami istri. Namun 
hal itu tidak perlu ditakuti atau dihindari karena itu merupakan bagian dan 
tanda awal sebuah proses pemulihan. ‗ 

 
Apabila pasangan suami istri mengerti akan kebenaran ini maka 

mereka akan bisa menyadari kondisi dari pasangannya dan bersedia 
menolong memulihkan pasangannya. Suami atau istri yang memiliki 
pengertian tentang hal ini akan dapat memahami, memaklumi serta 
menerima apabila pasangannya berbicara, bersikap atau mungkin 
bertindak kurang menyenangkan didalam meresponi ucapan, sikap atau 
tindakannya yang dirasakan mirip dengan orang-orang dimasa lalu yang 
dibenci. Karena sebenarnya pasangannya sedang merespon ucapan, 
sikap atau tindakannya orang-orang dimasa lalu yang pernah 
menyakitinya. Inilah hakekat kedua dari pernikahan Kristen yaitu 
merupakan sebuah proses pemulihan yang harus dipahami dan dijalani 
oleh pasangan suami istri didalam Kristen. 

 
PROSES PENDEWASAAN (KEJADIAN 2:24) 
 

Selain daripada itu pernikahan Kristen adalah juga merupakan 
proses pendewasaan bagi pasangan yang menikah. Firman Allah dengan 
tegas mengatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan 
ibunya dan bersatu dengan istrinya. Disini firman Allah tidak mengajarkan 
bahwa ketika seseorang menikah maka ia harus memutuskan hubungan 
sama sekali dengan orangtuanya. Justru Firman Allah mengingatkan 
bahwa seorang anak harus selalu menghormati dan mengasihi orangtua 
kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun kondisi orangtua mereka.  
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Disini sebenarnya firman Allah ingin mengajarkan satu prinsip yang 
penting bagi sebuah pernikahan Kristen. Dalam hal ini pernikahan pada 
hakekatnya adalah sebuah proses pendewasaan bagi pasangan yang 
menikah. Pasangan suami istri harus belajar untuk bersikap dan bertindak 
secara dewasa ketika menghadapi berbagi macam persoalan didalam 
kehidupan rumah tangga tanpa harus melibatkan orangtua mereka. Suami 
istri harus belajar untuk bersatu dan mandiri didalam menghadapi serta 
menyelesaikan masalah yang ada tanpa harus menyeret orangtua masuk 
kedalam masalah mereka. Apabila suami memiliki masalah dengan 
istrinya maka ia tidak boleh melibatkan orangtuanya didalam arena konflik 
namun ia harus belajar untuk menyelesaikan sendiri. Demikian juga 
sebaliknya apabila istri memiliki masalah dengan suami maka ia tidak 
boleh mencari dukungan dengan melibatkan orangtuanya. Orangtua 
hanya boleh diminta bantuannya sebatas memberi nasehat dan petunjuk 
yang positif untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh anak dan 
menantunya. Orangtua tidak diperkenankan untuk ikut campur terlalu 
dalam terhadap konflik antara anak dan menantunya karena seringkali hal 
itu tidak menolong justru malah memperparah keadaan.  

 
Ada pameo yang mengatakan bahwa hubungan antara mertua 

perempuan dengan menantu perempuan itu bagaikan anjing dan kucing. 
Hal ini menggambarkan bahwa mertua dan menantu selalu tidak akan 
pernah bisa akur. Sebenarnya hal ini tidak harus terjadi dan tidak boleh 
terjadi. Bagaimana mengatasi masalah ini? Disini peran seorang laki-laki 
atau suami sangat krusial. 

 
Seorang anak laki-laki harus mengerti dan menyadari bahwa 

orangtuanya, khususnya Ibu sangat merasakan kehilangan ketika 
anaknya laki-laki pergi meninggalkan dia dan hidup bersama istrinya. 
Mamanya merasakan bahwa istri dari anak laki-lakinya telah ―mengambil‖ 
anaknya dari sisinya. Disini seorang laki-laki harus bisa menetralisir 
konsep dari mamanya yang keliru itu dengan menunjukkan kepada 
mamanya bahwa walaupun sudah menikah ia akan tetap mengasihi dan 
memperhatikan mamanya. Kalau hal ini dilakukan oleh seorang anak laki-
laki terhadap mamanya maka dapatlah dipastikan bahwa permusuhan 
antara mertua dengan menantu dapat dihindarkan.  
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Demikian pula apabila seorang suami harus mengerti dan 
menyadari bahwa setelah menikah ia sepenuhnya menjadi milik dari 
istrinya. Seringkali seorang istri memiliki prasangka yang buruk terhadap 
mertua perempuannya karena suaminya dirasakan lebih memperhatikan 
dan mengasihi mamanya dibandingkan kepada dirinya. Akibatnya maka 
relasi antara menantu dan mertua mengalami gangguan. Disini sekali lagi 
peran seorang suami sangat vital. Seorang suami harus mampu 
meyakinkan dan menunjukkan kepada istrinya bahwa ia adalah 
sepenuhnya milik istrinya. Meskipun ia tetap memperhatikan dan 
mengasihi mamanya namun tidak akan melebihi daripada ia 
memperhatikan dan mengasihi istrinya. Kalau hal ini terjadi maka 
hubungan antara menantu perempuan dan mertua perempuan tidak lagi 
seperti anjing dan kucing sebaliknya mereka akan dapat hidup bersama 
secara rukun dan damai.   

 
Oleh sebab itu pasangan suami istri harus mengerti hakekat yang 

ketiga dari pernikahan sebuah Kristen adalah suatu proses pendewasaan 
yang akan membuat mereka menjadi semakin memiliki kemampuan dan 
ketangguhan didalam menghadapi sendiri berbagai macam problematika 
didalam hidup berkeluarga tanpa lagi melibatkan oangtuanya. 
 
PROSES PENERIMAAN (KEJADIAN 2:25) 
 

Akhirnya hakekat pernikahan krsiten adalah juga merupakan proses 
penerimaan suami atau istri terhadap pasangannya. Firman Allah 
mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan telanjang namun mereka 
tidak merasa malu. Mengapa mereka tidak merasa malu? Karena Adam 
dan Hawa mau dan dapat menerima pasanganya sebagaimana adanya.7 
Ketika ada rasa malu muncul berarti disitu ada penolakkan. Ketika ada 
rasa malu maka akan ada permusuhan dan kebencian. Namun ketika ada 
penerimaan disitu rasa malu akan sirna. Ketika ada penerimaan maka 
disitu permusuhan dan kebencian akan berubah menjadi keintiman dan 
kasih. Adam dan Hawa tidak merasa malu dan mereka memiliki keintiman 
dan kasih karena mereka bisa menerima perbedaan diantara mereka.  

                                                 
7 John Patton and Brian H. Child, Christian Marriage & Family: Caring for Our 

Generation, (Nashville:Abingdon Press, 1988), 99.   
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Salah satu kunci keberhasilan dan kebahagiaan dari Kristen adalah 
adanya kesediaan pasangan suami istri untuk saling menerima perbedaan 
yang mereka miliki. Laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda. 
Menerima perbedaan berarti bahwa seorang suami tidak boleh 
memaksakan istrinya untuk menjadi seperti dia didalam hal tutur kata, 
sikap dan tindakan. Demikian halnya istri tidak boleh mengharuskan 
suami untuk memiliki tutur kata, sikap dan tindakan seperti dirinya.  

 
Menerima perbedaan juga berarti adanya kemauan untuk 

menghargai kelebihan  pasangannya dan tidak menghakimi kelemahan 
pasangannya. Suami / istri harus bisa menerimaan kelebihan 
pasangannya dengan tanpa merasa tersaingi. Selain daripada itu 
suami/istri juga harus mau menerima kekurangan pasangannya dengan 
tanpa memandang rendah. Dimana ada penerimaan disitulah kasih akan 
bersemi, bertumbuh dan berbuah didalam kehidupan sebuah Kristen.  

 
Salah satu unsur penting pendukung untuk menciptakan 

penerimaan adalah kejujuran. Suami atau istri harus jujur mengakui 
segala kekurangan dan kelemahan kepada pasangannya. Dengan adanya 
pengakuan yang jujur maka akan mudah bagi suami atau istri untuk 
menerima pasangannya.8   
 

KESIMPULAN 
 

 Kehidupan suami istri harus didasarkan atas hakekat pernikahan 
yang sesuai dengan Firman Tuhan agar supaya keluarga yang dimiliki 
tidak akan gampang goyah menghadapi berbagai terpaan angin ribut 
persoalan yang seringkali memporak- porandakan keutuhan sebuah 
keluarga. 
   
 Hakekat pernikahan yang telah dipaparkan didalam Alkitab juga 
bermanfaat sebagai cermin untuk suami istri mengintrospeksi diri apakah 
masing-masing  sudah mentaati kehendak Tuhan dalam menjalani 
kehidupan berkeluarga. Dengan selalu melakukan introspeksi diri dan 

                                                 
8 Cleveland McDonald, Creating a Succesful Christian Marriage, (Grand Rapids Baker 

Book House, 1975), 27.  
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diikuti dengan perubahan maka dapat dipastikan bahwa keluarga Kristen 
tersebut tidak akan terseret kedalam arus perceraian yang terus mengalir 
dengan deras dalam dunia yang fana ini.    
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KEBERADAAN ISRAEL DI KANAAN 
 
 

Sia Kok Sin  
 
 

PENDAHULUAN 
 

 
ulisan ini memaparkan keberadaan Israel di Kanaan, khususnya 
tentang proses pendudukan dan keberadaan ‗Israel‘ di Kanaan serta 

proses pembentukan ‗Israel‘ sebagai bangsa dan negara. Dalam tradisi 
Perjanjian Lama proses yang panjang ini dimulai dari era Keluaran sampai 
dengan Kerajaan awal (Saul, Daud dan Salomo). 
  

Pembahasan proses pendudukan dan keberadaan ‗Israel‘ di 
Kanaan (‗The Settlement of Israel in Canaan‘) tak dapat dilepaskan dari 
tiga teori klasik yang ada, yaitu model imigrasi atau inflitrasi damai, model 
penaklukan dan model revolusi. Sebagai hasil interaksi para ahli dalam 
mengevaluasi ketiga teori klasik muncul upaya perbaikan atau 
penyempurnaan teori-teori ini atau lahir teori yang lain, seperti teori 
―endogenous‘.  

 
Proses pembentukan ‗Israel‘ sebagai bangsa dan negarapun 

merupakan suatu proses yang kompleks dan tidak sesederhana 
sebagaimana digambarkan oleh Perjanjian Lama, oleh karena itu tidak 
mengherankan kalau lahir begitu banyak pendapat dalam mencoba untuk 
menyelidiki dan memahami proses ini. Secara umum proses 
pembentukan Israel sebagai negara dikaitkan dengan proses 
perkembangan dari masyarakat kesukuan kepada suatu negara. 

 
Ketika proses terbentuknya Israel sebagai bangsa dan negara ini 

selesai, Israel bukanlah merupakan warga pendatang –sebagaimana 
diungkapkan dalam tradisi Patriarkh-, tetapi mereka kini dapat menyebut 
diri mereka sebagai warga pribumi dan kelompok lain yang tinggal di 
daerah mereka sebagai pendatang atau orang asing. Jadi perubahan 
‗Israel‘ dari pendatang atau orang asing menjadi warga pribumi 

T 
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disebabkan oleh penguasaan suatu wilayah (negeri Kanaan) dan 
pengukuhan Israel sebagai suatu bangsa dan negara.  
 
 Dalam bagian akhir dari tulisan ini penulis membuat suatu refleksi 
tentang interaksi antara kelompok mayoritas pribumi dan minoritas 
nonpribumi (khususnya etnis Tionghoa) berdasarkan studi tentang 
keberadaan Israel sebagai warga pribumi di Kanaan. 
 

PROSES PENDUDUKAN  DAN KEBERADAAN ISRAEL DI KANAAN 
 
TIGA TEORI KLASIK 
 

Pendudukan Israel (‗Israel Settlement‘) di Palestina telah lama 
menjadi topik perdebatan para ahli1 dan merupakan suatu topik yang 
tersulit dalam sejarah Israel.2 Umumnya ada 3 teori tentang pendudukan 
Israel di Kanaan:3 
1.  Model Imigrasi atau Inflitrasi Damai (Albrecht Alt, Martin Noth dan M. 

Wippert). Teori ini mengungkapkan bahwa infiltrasi Israel ke Palestina 
bukan merupakan pendudukan dan perampasan, tetapi merupakan 
suatu upaya pemilikan atas daerah yang kosong dan tak 
berpenduduk. Hanya dalam tahap tertentu terjadi konflik dengan 
penduduk pribumi. Teori ini merupakan upaya untuk memecahkan 
ketidakcocokan antara kisah penaklukan total yang diungkapkan 
dalam Yosua 1-12 dengan kisah proses pendudukan yang bertahap 
dan kompleks dalam Hakim-hakim 1 dan beberapa bagian kitab 
Yosua. 

                                                 
1 Robert Gnuse, ―Israelite Settlement of Canaan: A Peaceful Internal Process – Part 1,‖ 

Biblical Theology Bulletin. Vol. 21/2, 1991, 56. 
2 Robert B. Coote and Keith W. Whitelam, The Emergence of Early Israel In Historical 

Perspective (Sheffield: The Almond Press, 1987), 11. 
3 Ibid., 11-13; Keith W. Whitelam, The Invention of Ancient Israel. The Silencing of 

Palestinian History (London and New York: Routledge, 2003), 74-118; Joseph A. 
Callaway and J. Maxwell Miller, ―The Settlement in Canaan. The Period of the Judges,‖ 
Ancient Israel. From Abraham to the Roman Destruction of  the Temple. Edited by 
Hershel Shanks (Washington: Prentice Hall, 1999), 56-75; J. Maxwell Miller, ―The 
Israelite Occupation of Canaan,‖ Israelite and Judaean History. Edited by John H. Hayes 
and J. Maxwell Miller (London: SCM Press LTD, 1977), 264-79. 
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2.  Model Penaklukan (William F. Albright, George E. Wright dan John 
Bright). Teori ini mengungkapkan keberadaan Israel di Palestina 
melalui invasi dan penaklukan yang besar dan mereka berasal dari 
daerah luar Palestina. Teori ini didasarkan atas tradisi Alkitab, 
khususnya Yosua dan Hakim-hakim serta data arkeologis yang 
diketemukan dan dianggap sebagai bukti teori penaklukan ini. 

3. Model Pergolakan Internal Palestina atau Pemberontakan Kaum Tani 
(George Mendenhall dan Norman Gottwald). Teori ini 
mengungkapkan asal usul Israel di Kanaan 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. 

  
Memang ketiga teori ini tak lepas dari kritik para ahli4 dan juga 

bermunculan para ahli lain yang mencoba memberikan modifikasi atau 
perbaikan dalam kerangka utama pendekatan-pendekatan ini.  
 
PERKEMBANGAN TERAKHIR 
 
 Era baru perkembangan studi historis Perjanjian Lama dapat 
dikatakan dengan kehadiran buku Israelite and Judaean History.5 Bagi 
Thomas L. Thompson buku ini menggambarkan fokus yang lebih tajam 
tentang perubahan pendekatan dalam studi sejarah Israel, yaitu 
ketidakakuratan tradisi Alkitab sebagai sumber penyusunan sejarah asal 
usul Israel dan penyusunan ini bergantung pada materi ekstra-Alkitab.6 
Buku ini juga mengungkapkan pelbagai perbedaan pendapat tentang 
metoda dan kesimpulan para ahli yang menunjuk kepada kurangya 
konsensus itu terjadi.7 

                                                 
4 Thomas L. Thompson, ―Historiography of Ancient Palestine and Early Jewish 

Historiography: W.G. Dever and The Not So New Biblical Archaeology,‖ The Origins of 
The Ancient Israelite States. Edited Volkmar Fritz and Philip R. Davies. JSOT 
Supplement Series 228 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996), 33. 

5 Israelite and Judaean History. Edited by John H. Hayes and J. Maxwell Miller 
(London: SCM Press LTD, 1977) 

6 Thomas L. Thompson, Early History of The Israelite People. From The Written and 
Archaeological Sources (Leiden: E.J. Brill, 1992), 102. 

7 Ibid. 
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Dalam era 1980-an dan seterusnya dengan semakin 
berkembangnya metode arkeologi dan ditemukan data arkeologis yang 
baru para ahli makin meninggalkan Alkitab sebagai sumber utama dalam 
penyelidikan asal usul Israel di Kanaan.8 Penyelidikan arkeologis 
pendudukan Israel di Kanaan banyak dipengaruhi oleh paradigma long 
durée yang menekankan penyelidikan jangka waktu lama perubahan-
perubahan yang terjadi.9  

 
Baruch Halpern berpendapat bahwa Israel pada era pra-kerajaan 

tidaklah terlalu berbeda dengan gambaran yang diberikan oleh sumber 
Alkitab.10 Walaupun Halpern menyadari bahwa tradisi Alkitab 
menimbulkan permasalahan bagi para sejarahwan, namun ia masih 
menyakini bahwa tradisi ini masih dapat dijadikan sumber yang berharga 
bagi pemahaman munculnya Israel di Kanaan.11 Halpern mengakui 
adanya beberapa kelompok ‗Israelite Hebrew‘ yang masuk ke Kanaan 
menetap di perbukitan tengah dan berasimilasi dengan penduduk 
Kanaan.12 Halpern berpendapat bahwa pada abad 13 dan12 seb. M. mulai 
muncul kesadaran etnis dan kebersamaan.13 Ia berpendapat bahwa tidak 
lebih dari akhir abad 12 seb. M., yaitu era nyanyian Deborah (Hak. 5:13-
18) konfederasi suku Israel itu telah terwujud.14 

 

                                                 
8 Coote and Whitelam, The Emergence, 167. 
9 Paradigma ini diperkenalkan oleh F. Fraudel. Ibid., 23; Shlomo Bunimovitz, ―Socio-

Political Transformations in the Central Hill Country in the Late Bronze-Iron I Transition‖, 
From Nomadism to Monarchy. Archeological and Historical Aspects of Early Israel. 
Edited by Israel Finkelstein and Nadav Na‘aman ( Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi, 1994), 
179. 

10 Baruch Halpern, The Emergence of Israel In Canaan (Chico: Scholars Press, 1983), 
239. 

11 Ibid., 3, 23-24, 239. Thomas L. Thompson mengomentari pendapat Halpern bahwa 
Halpern menolong dalam menandai mana yang tidak historis, tetapi bukan pada mana 
yang historis. Bagi Thompson penekanan Halpern bahwa Alkitab adalah sumber utama 
menimbulkan kesulitan dalam penyelidikan sejarah Israel awal. Thomas L. Thompson, 
The Origin Tradition of Ancient Israel. I. The Literary Formation of Genesis and Exodus 1-
23. JSOT Supplement Series 55 (Sheffield: JSOT Press, 1987), 20. 

12 Ibid., 91. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
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Berdasarkan data arkeologis Robert B. Coote dan Keith W. 
Whitelam berpendapat bahwa asal usul Israel ada dalam era bagian akhir 
abad 13 seb. M. di mana terjadi perubahan dalam penggunaan tanah dan 
pola pendudukan.15 Perubahan itu merupakan suatu proses yang sangat 
kompleks sebagai respon internal terhadap perubahan ekonomi dan politik 
yang terjadi.16 Coote dan Whitelam mempertanyakan adanya konsep 
unitas Israel sebagai satu bangsa (‗a single people‘) dalam era pra-
kerajaan seperti yang diungkapkan tradisi Alkitab.17 Tradisi Alkitab yang 
menekankan kesatuan Israel awal merupakan propaganda era Daud 
ataupun Yosua dalam upaya melegitimasikan kekuasaan mereka.18 
Bahkan dalam bentuk akhir kisah-kisah ini merupakan karya yang 
memaparkan penafsiran teologis peristiwa kejatuhan Yerusalem pada 
tahun 587 seb. M. dan Pembuangan.19 Coote dan Whitelam juga 
mengungkapkan upaya pengangkatan topik munculnya Israel tak lepas 
dari komunitas politik dan keagamaan yang menganggap diri mereka 
sebagai ahli waris tradisi Alkitab.20 Hal ini kemudian dibahas secara 
panjang lebar oleh Keith Whitelam dalam The Invention of Ancient Israel. 
Searah dengan pendapat Philip R. Davies Whitelam beranggapan bahwa 
‗ancient Israel‘ dalam studi Alkitab merupakan hasil konstruksi para ahli 
yang salah dalam membaca tradisi Alkitab dan terpisahkan dari kenyataan 
historis.21 

 
Dalam buku The Origin Tradition of Ancient Israel Thomas L. 

Thompson mengungkapkan bahwa adanya perkembangan dalam studi 
arkeologi. Arkeologi Alkitab tetap berfungsi membantu dalam studi Alkitab, 
tetapi arkeologi Palestina-Siria telah berkembang terpisah dari studi 
Alkitab.22 Thompson berpendapat bahwa selama tradisi Alkitab dijadikan 
sumber utama dalam penyelidikan sejarah asal usul Israel, maka 
sejarahwan tidak akan dapat menuliskan sejarah kritis tentang Israel dan 

                                                 
15 Coote and Whitelam, The Emergence, 117, 167. 
16 Ibid., 117-38. 
17 Ibid,, 167. 
18 Ibid., 170-173. 
19 Ibid., 14-15. 
20 Ibid., 16. 
21 Whitelam, The Emergence, 3. 
22 Thompson, The Origin, 26. 
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hanya akan menghasilkan sejarah yang anakronistis.23 Sebaliknya dengan 
dasar arkeologi Palestina-Siria yang telah terpisah dari studi Alkitab itu, 
seseorang akan dapat menuliskan sejarah awal Israel.24 Thompson 
mengungkapkan keyakinannya tentang kemungkinan menulis sejarah asal 
usul Israel asalkan bukti arkeologi dan ekstra-Alkitab dijadikan sumber 
utamanya.25 Dalam bukunya yang lain Early History of The Israelite 
People Thompson berupaya mengevaluasi pendapat para ahli tentang 
sejarah awal Israel baik berdasarkan atas tradisi Alkitab, data arkeologis 
ataupun sintesa keduanya.26 Dalam buku ini Thompson mengungkapkan 
upaya pengidentifikasian ‗Israelite‘ dalam era Besi I menimbulkan 
persoalan yang serius, karena oleh karena kondisi daerah menyebabkan 
kekurangan adanya kesatuan wilayah dan juga sulit membedakan 
perbedaan antara ‗Israelite‘ dan ‗Canaanite‘ dalam era tersebut.27 Oleh 
karena itu ia mempertanyakan keabsahan pendapat yang beranggapan 
bahwa era ini merupakan era munculnya Israel.28 Thompson juga melihat 
kesulitan banyak ahli untuk melepaskan diri dari kerangka sejarah Alkitab 
(‗deuteronomistic historiograhy‘) dalam upaya penghadiran sejarah ‗Israel‘ 
yang terlepas dari tradisi Alkitab.29 

 
Dalam buku The Archaeology of the Israelite Settlement Israel 

Finkelstein memaparkan data arkeologis berkaitkan dengan pendudukan 
Israel dalam upaya mengevaluasi tiga teori klasik tentang pendudukan 
Israel.30 Finkelstein mengungkapkan upaya pemaparan pendudukan Israel 
berdasarkan Alkitab ataupun mencari hubungan langsung antara teks 
Alkitab dan data arkeologis tidak membuahkan hasil yang memuaskan.31 
Hal ini disebabkan oleh karena narasi Alkitab merupakan karya yang 
dilahirkan jauh sesudah peristiwa yang diungkapkan, yaitu pada akhir era 

                                                 
23 Thompson, The Origin 26, 
24 Ibid., 27. 
25 Ibid. 
26 Thomas L. Thompson, Early History of The Israelite People. From The Written and 

Archaeological Sources (Leiden: E.J. Brill, 1992) 
27 Ibid., 310-1. 
28 Ibid., 311. 
29 Thomas L. Thompson, Early History of The Israelite People., 404-5. 
30 Israel Finkelstein, The Archaeology of the Israelite Settlement (Jerusalem: Israel 

Exploration Society, 1988) 
31 Ibid., 22, 337. 
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Kerajaan.32 Setelah mengevaluasi ketiga teori klasik Finkelstein 
berpendapat bahwa teori Inflitrasi Damai (pendapat Alt) yang paling 
mendekati hasil arkeologis.33 Ia berpendapat bahwa pembentukan 
identitas Israel meliputi proses yang panjang dan kompleks yang selesai 
pada permulaan era Kerajaan.34 Asal usul ‗the Israelite settlers‘ hanya 
dapat diselidiki mulai akhir era Perunggu pertengahan sampai era Besi I, 
khususnya di daerah dataran tinggi.35 
 
 Dalam pendahuluan buku From Nomadism to Monarchy. 
Archeological and Historical Aspects of Early Israel, Israel Finkelstein dan 
Nadav Na‘aman mengungkapkan pendapat mereka tentang munculnya 
Israel awal, di antaranya:36 
1.  Pada abad 13 dan 12 seb. M. terjadi kehancuran budaya urban 

Kanaan, mundurnya Mesir dari Kanaan dan mulai muncul sistem 
negara nasional. Kondisi seperti ini merupakan proses sejarah yang 
terjadi pada seluruh wilayah Timur Tengah Dekat, sehingga 
munculnya Israel bukan sesuatu yang unik dan merupakan bagian 
proses siklus dalam sejarah Levant bagian selatan.  

2.  Gabungan antara penelitian arkeologis dan historis menunjukkan 
bahwa catatan Alkitab tentang penaklukan dan pendudukan Kanaan 
tak terbukti dalam kenyataan historis. Oleh karena Alkitab merupakan 
satu-satunya sumber tertulis yang langsung, oleh karena itu tugas 
para ahli untuk menemukan ‗sisa-sisa‘ sejarah darinya.  

3. Mereka yang membangun pedesaan di dataran tinggi pada era Besi I 
(dianggap sebagai cikal bakal Israel) berasal dari latar belakang 
beraneka ragam yang bergabung melalui proses yang panjang, 
bertahap dan kompleks. Memang penyebutan kelompok masyarakat 
ini sebagai Israel merupakan sesuatu yang tidak pasti, karena Israel 
sebagai suatu entitas politik tidak ada sebelum akhir abad 11 seb. M. 

                                                 
32 Israel Finkelstein, The Archaeology of the Israelite Settlement, 337. 
33 Ibid., 353. 
34 Ibid., 27. 
35 Ibid., 353. 
36 Israel Finkelstein and Nadav Na‘aman, ―Introduction: From Nomadism to Monarchy – 

The State of Research in 1992‖, From Nomadism to Monarchy. Archeological and 
Historical Aspects of Early Israel. Edited by Israel Finkelstein and Nadav Na‘aman 
(Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi, 1994), 10-14, 17. 
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 Dalam buku The Bible Unearthed Israel Finkelstein dan Neil A. 
Silberman mengungkapkan bahwa bukti kehistorisan penaklukan Kanaan 
sangatlah lemah dan akhir-akhir ini berkembang kesepakatan untuk 
meninggalkan teori ini.37 Apa yang diungkapkan dalam kitab Yosua 
merupakan hasil literar dalam era kerajaan Yosia (abad 7 seb. M.) yang 
mempropagandakan upaya penguasaan wilayah Kanaan di bawah Yosia, 
sang Yosua ‗baru‘ itu.38 Finkelstein dan Silberman berpendapat tidak ada 
tanda-tanda kekerasan penyerbuan ataupun inflitrasi, tetapi kebanyakan 
‗Israel‘ itu berasal usul dari penduduk lokal atau orang Kanaan sendiri.39 
Mereka adalah kelompok yang hidup dan berkembang di dataran tinggi 
dari daerah Yudea di Selatan sampai ke daerah Samaria di Utara.40 
Finkelstein dan Silberman mengungkapkan dalam perkembangannya hal 
yang membedakan ‗Israel‘ ini dengan orang Filistin ataupun Kanaan 
adalah mereka tidak mengkonsumsi babi.41 
  
 Keith Whitelam menempatkan pendapat Finkelstein ini dalam 
kategori teori imigrasi,42 sedangkan Long menempatkan pendapat ini 
dalam teori ‗endogenous‘ yang berpendapat bahwa Israel berasal usul 
dari masyarakat pribumi Kanaan.43 Terlepas dari perbedaan 
pengkategorian pendapat ini hal terpenting dari pendapat Finkelstein ini 
adalah proses munculnya Israel yang berasal dari masyarakat pribumi 
Kanaan bukanlah sesuatu yang unik, tetapi merupakan suatu siklus dalam 
sejarah Timur Tengah kuna. 
  

                                                 
37 Proses penyerangan atau penaklukan Israel atas daerah Kanaan tentu tidak akan 

dibiarkan oleh Mesir yang merupakan penguasa daerah itu. Juga data tentang kota 
berbenteng tidak terbukti secara arkeologis. Israel Finkelstein and Neil Asher Silberman, 
The Bible Unearthed. Archaeology‟s New Vision of Ancient Israel and The Origin of Its 
Sacred Texts (New York: Touchstone, 2002), 73-83. 

38 Ibid., 92-96. 
39 Ibid., 97-118. 
40 Ibid., 107-118. 
41 Ibid., 119-20. 
42 Whitelam, The Invention, 74. 
43 V. Philips Long menempatkan pendapat ini dalam kategori teori Mendenhall. V. 

Philips Long, ―The Settlement in the Land,‖ A Biblical History of Israel. Edited by Iain 
Provan, V. Philips Long and Tremper Longman III (Louisville: Westminster John Knox 
Press, 2003), 143-6. 
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 Dalam tulisan Israel‟s Indigenous Origins: Cultural Hybridity and the 
Formation of Israelite Ethnicity Mark G. Brett berpendapat bahwa ‗Israel‘ 
berasal-usul dari penduduk pribumi Kanaan yang dalam 
perkembangannya menambahkan konsep penyembahan kepada YHWH, 
kisah Keluaran dan tradisi tidak mengkonsumsi babi sebagai bagian 
pembentukan identitas sebagai ‗Israel‘.44 
 

Dalam buku In Search of „Ancient Israel‟ Philip R. Davies 
berpendapat adanya tiga macam Israel, yaitu, ‗Biblical Israel‘(Israel 
berdasarkan tradisi Alkitab), ‗Historical Israel‘(Israel berdasarkan data 
arkeologis, yaitu penduduk dataran tinggi Palestina utara dalam era Besi) 
dan ‗Ancient Israel‘(hasil konstruksi para ahli).45 Pemisahan antara 
‗Biblical Israel‘ dan ―Historical Israel‘ dilatarbelakangi oleh pendapat 
Davies bahwa ‗Israel‘ dalam tradisi Alkitab merupakan ‗a literary character‘ 
dan Alkitab bukanlah sumber yang memadai bagi penyusunan ‗Historical 
Israel‘.46 ‗Ancient Israel‘ bagi Davies adalah hasil konstruksi para ahli yang 
terletak di antara literatur dan sejarah.47 ‗Ancient Israel‘ berkaitkan dengan 
aspek literatur, karena konsep ini bertitikmula dari ‗Biblical Israel‘, tetapi 
juga berkaitkan dengan aspek historis, karena konsep ini juga didasarkan 
atas data arkeologis.48 Walaupun demikian ‗Ancient Israel‘ bukanlah 
‗biblical‘ atau ‗historical‘, karena merupakan upaya menempatkan suatu 
hal yang berasal dari literatur ke dalam suatu hal yang berkaitan dengan 
aspek waktu dan tempat yang merupakan sesuatu yang ‗historical‘.49 
Davies berpendapat bahwa sebenarnya tidak perlu menyelidiki ‗the real 
(historical) ancient Israel‘, karena hal itu tidak perlu.50 Yang dilakukan 
Davies dalam buku ini adalah menemukan suatu kelompok masyarakat 
yang menciptakan tradisi Alkitab.  

 

                                                 
44 Mark G. Brett, ―Israel‘s Indigenous Origins: Cultural Hybridity and the Formation of 

Israelite Ethnicity‖, Biblical Interpretation 11, 3/4 (2003), 400-12. 
45 Philip R. Davies, In Search of „Ancient Israel‟. JSOT Supplement Series 148 

(Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995), 11. 
46 Ibid., 12-16. 
47 Ibid., 16. 
48 Ibid., 17. 
49 Ibid. 
50 Ibid., 21. 
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Neils P. Lemche merupakan salah seorang ahli yang juga 
‗menggumuli‘ topik tentang keberadaan Israel. Dalam buku Early Israel 
Lemche mengevaluasi tiga teori klasik tentang pendudukan Israel di 
Kanaan51 dan ia mengusulkan perlunya alternatif lain dalam memahami 
pra-sejarah Israel.52 Lemche mengungkapkan bahwa Perjanjian Lama 
memberikan banyak materi yang ‗mengungkapkan‘ masa lalu Israel, tetapi 
harus diakui bahwa materi itu penuh dengan sage dan legenda, yang 
harus dianggap sebagai materi non-historis.53 Lemche mengusulkan 
alternatif tentang asal usul Israel sebagai ‗evolutionary Israel‘ yang 
menyatakan bahwa mereka dapat berasal dari pelbagai tempat dan 
pelbagai era serta mengalami ‗the evolution of political integration‘ yang 
terjadi dalam waktu yang panjang (dari era Perunggu akhir sampai era 
Besi awal).54 

 
Lemche dalam buku Prelude to Israel‟s Past membahas 

kehistorisistasan narasi Pentateukh dengan membandingkan sumber-
sumber kuna dari peradaban Syria dan Palestina pada era Perunggu.55 Ia 
menyimpulkan bahwa sedikit sekali korelasi antara kisah Alkitab dengan 
data non-Alkitab dari era Perunggu.56 Lemche berpendapat bahwa narasi 
Pentateukh tidak memberikan informasi yang historis tentang sejarah awal 
Israel, tetapi lebih merupakan karya literar dari seorang redaktur dari era 
yang kemudian.57 Ia beranggapan bahwa narasi Alkitab ini lebih bersifat 
legendaris dan mitos daripada informasi historis.58  Lemche 
mengungkapkan adanya empat era yang dapat menjadi kemungkinan 
narasi dihasilkan, yaitu abad 10 seb. M. (era Kerajaan bersatu), akhir 
abad 7 seb. M. (era Yosia), abad 6 seb. M.(era pembuangan Babel) dan 
era paska-pembuangan.59 Walaupun ia berpendapat bahwa era 

                                                 
51 Niels Peter Lemche, Early Israel. Anthropological and Historical Studies on the 

Israelite Society Before the Monarchy (Leiden: E.J. Brill, 1985) 
52 Ibid., 77. 
53 Ibid., 414-5. 
54 Ibid., 416-32. 
55 Niels Peter Lemche, Prelude to Israel‟s Past. Translated by E.F. Maniscalco 

(Peabody: Hendrickson Publishers, 1998), xv. 
56 Ibid., xv.  
57 Ibid., 24-25. 
58 Ibid., 214. 
59 Ibid., 220. 
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pembuangan cocok menjadi latar belakang narasi ini yang 
mengungkapkan tema migrasi menuju dan ke luar dari tanah perjanjian, 
Lemche cenderung untuk menempatkan narasi ini merupakan  karya 
paska-pembuangan.60 Ia beranggapan bentuk (‗genre‘) narasi ini 
tergolong dalam bentuk yang sama dengan historiografi Yunani dan 
Romawi.61 Jadi melalui buku ini Lemche ingin menekankan bahwa 
informasi sejarah awal Israel tidak dapat diperoleh dari narasi Pentateukh 
dan penyusunan sejarah awal Israel bergantung pada data arkeologis 
Siria dan Palestina. 

 
Pendapat Lemche tentang keberadaan Israel di Palestina dalam 

buku Ancient Israel. A New History of Israelite Society dapat diringkaskan 
bahwa keberadaan Israel itu merupakan hasil perubahan yang lama dari 
struktur sosial-politis sebagai respons terhadap adanya perubahan-
perubahan situasi di Palestina. Dari masyarakat sentralistik pada periode 
Perunggu awal menjadi negara kota yang kurang sentralistik pada periode 
Perunggu pertengahan dan akhir, kemudian oleh karena tekanan 
eksternal struktur sosial-politis menjadi sistem kesukuan yang lebih 
sentralistik. Ketika tekanan semakin kuat sistem kesukuan ini akhirnya 
menjadi sistem kerajaan. Jadi dapat dikatakan bahwa entitas Israel pada 
dasarnya merupakan hasil ‗pergulatan‘ sosio-politis orang-orang pribumi di 
Kanaan atau Palestina itu sendiri. Sedangkan tradisi Keluaran, 
Pengembaraaan di Padang Gurun dan Penaklukan tidak dapat dibuktikan 
secara historis.62 

 
Sebuah buku yang dapat menggambarkan kompleksitas 

perkembangan studi sejarah Israel adalah Can A „History of Israel‟ Be 
Written?.63 Judul buku ini merupakan sebuah pertanyaan yang dianggap 
aneh pada waktu yang lampau, karena kemungkinan untuk menulis 
sejarah Israel bukanlah sesuatu yang perlu dipertanyakan lagi. Dalam 
situasi masa kini judul buku ini mewakili dan menggambarkan situasi dan 
perkembangan studi sejarah Israel. Sebagai salah satu kontributor buku 

                                                 
60 Niels Peter Lemche, Prelude to Israel‟s Past, 223-5. 
61 Ibid., 224. 
62 Niels Peter Lemche, Ancient Israel. A New History of Israelite Society (Sheffield: 

Sheffield Academic Press, 1995), 75-117. 
63 Can A „History of Israel‟ be Written?. Edited by Lester L. Grabbe. JSOT Supplement 

Series 245 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997) 
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ini Philip R. Davies mengungkapkan 2 permasalahan utama dalam buku 
ini, yaitu apakah suatu sejarah Israel kuna dapat ditulis? dan bagaimana 
Perjanjian Lama dapat digunakan dalam penulisan sejarah seperti ini?.64 
Davies mengungkapkan bahwa penulisan ―Histories of an ancient Israel, 
then are possible; the history of the ancient Israel is not.‖65 ‗An ancient 
Israel‘ dapat dimaksudkan seperti Israel dalam kisah Alkitab ataupun 
sekelompok orang yang tinggal di dataran tinggi pada era Besi, tetapi ‗the 
ancient Israel‘ masih merupakan sesuatu yang masih diperdebatkan 
keberadaannya.66 Sedangkan Lester L. Grabe dalam bagian akhir buku ini 
memberikan adanya 4 pendekatan dalam penulisan sejarah Israel kuna, 
yaitu: 
1.  Anggapan bahwa tugas penulisan sejarah itu adalah tidak mungkin. 
2.  Mengabaikan teks Alkitab dan menuliskan suatu sejarah berdasarkan 

data arkeologis (Pendekatan ini biasanya disebut sebagai ‗minimalis 
sejati‘). 

3. Memprioritaskan data arkeologis sebagai sumber utama dan 
menggunakan secara kritis teks Alkitab sebagai sumber sekunder. 

4.  Menggunakan secara positif catatan  Alkitab kecuali kalau memang 
terbukti salah. (Pendekatan ini biasanya disebut ‗maksimalis‘).67 

 Grabbe mengungkapkan kontributor dalam buku ini berada di antara 
pendapat 2 dan 3.68 Selanjutnya ia juga mengungkapkan diskusi di 
antara kelompok pendapat 2 dan 3 masih memungkinkan, tetapi 
mereka dalam kelompok pendapat 1 dan 4 sulit untuk dapat 
berdiskusi bersama dengan kelompok lainnya.69 

  

                                                 
64 Philip R. Davies, ―Whose History? Whose Israel? Whose Bible? Biblical Histories, 

Ancient and Modern,‖ Can A „History of Israel‟ be Written?. Edited by Lester L. Grabbe. 
JSOT Supplement Series 245 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997), 104. 

65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Lester L. Grabe, ―Reflections on the Discussion,‖ Can A „History of Israel‟ be 

Written?. Edited by Lester L. Grabbe. JSOT Supplement Series 245 (Sheffield: Sheffield 
Academic Press, 1997), 192. 

68 Kontributor buku ini adalah Lester L. Grabe, Hans M. Bastard, Bob Becking, Robert 
P. Carrol, Philip R. Davies, Niels Peter Lemche, Herbert Niehr dan Thomas L. Thompson. 
Ibid., 193. 
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Di tengah-tengah trend di atas masih ada para ahli yang berupaya 
untuk mempertahankan tradisi Alkitab sebagai sumber bagi penyelidikan 
keberadaan dan pendudukan Israel di Kanaan. 

 
Di tengah-tengah berkurangnya pendukung teori penaklukan, 

muncul upaya untuk memodifikasi teori penaklukan. K. Lawson Younger, 
Jr. berupaya mempertahankan teori penaklukan. Ia menggunakan 
‗pendekatan kontekstual‘ dalam upaya memahami kisah penaklukan.70 
Dalam pendekatan ini kisah penaklukan dalam kitab Yosua dibandingkan 
dengan kisah-kisah penaklukan Timur Tengah kuna, seperti dari Asyria, 
Het dan Mesir.71 Sebagai hasil studi perbandingan ini Younger, Jr. 
menyimpulkan bahwa kisah penaklukan dalam kitab Yosua menggunakan 
teknik hiperbola, sehingga tidak ada alasan untuk mempertahankan 
bahwa pemaparan kisah Yosua 9-12 sebagai penaklukan total.72 Istilah 
‗seluruh negeri‘ (Yosua 11:16) harus dipahami sebagai suatu hiperbola73 
dan istilah ―seluruh Israel‖ (Yosua 10:29) sebagai suatu sinekdoke 
(penyebutan seluruh bagian sebagai pengganti suatu bagian).74 Younger, 
Jr. juga mengungkapkan bahwa penaklukan suatu tempat yang 
diungkapkan dapat bersifat sementara (temporal) dan bukannya bersifat 
tetap (permanen).75 Dengan hal-hal tersebut Younger, Jr. berpendapat 
bahwa kisah kitab Yosua tidak perlu dipertentangkan dengan kisah dalam 
Hakim-hakim.76 Ia juga mengungkapkan adanya ideologi imperialistik yang 
mempengaruhi kisah-kisah penaklukan ini.77 Younger, Jr. mengungkapkan 
bahwa jika pendapatnya tentang adanya ideologi imperalistik ini benar, 
maka teori ‗pemberontakan kaum tani‖ (Gottwald) yang menekankan 
masyarakat yang egaliter dalam konfrontasinya dengan elit pemerintahan 
sistem negara-kota menghadapi kesulitan.78 Begitu juga pendapat 

                                                 
70 K. Lawson Younger, Jr., Ancient Conquest Accounts. A Study in Ancient Near 

Eastern and Biblical History Writing. JSOT Supplement Series 98 (Sheffield: JSOT Press, 
1990), 52. Pendekatan kontekstual ini diperolehnya dari W.W. Hallo. 

71 Ibid.,  61-194. 
72 Ibid., 243. 
73 Ibid., 244. 
74 Ibid., 248. 
75 Ibid. 
76 Ibid., 246. 
77 Ibid., 253. 
78 Ibid., 253-4. 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

42 

Younger, Jr. ini tentu bertentangan dengan teori yang berpendapat bahwa 
Israel berasal usul dari masyarakat pribumi Kanaan.79 

 
James K. Hoffmeier juga berupaya memberikan modifikasi teori 

penaklukan.80 Ia mengutip pendapat Abraham Malamat yang berpendapat 
bahwa adanya strategi penaklukan secara tidak langsung dalam proses 
penaklukan Kanaan.81 Strategi penaklukan secara tidak langsung itu 
meliputi penyusupan yang tersembunyi, bujukan agar musuh keluar dari 
kota dan terjadilah peperangan di tempat terbuka dan tidak terjadi di 
dalam kota.82 Pendapat ini merupakan suatu upaya memecahkan 
persoalan tentang tidak ada bukti arkeologis tentang kehancuran total kota 
Yerikho dan Ai sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Yosua.83 
Hoffmeier berpendapat bahwa hal ini dapat memberikan jalan keluar 
kepada keberatan-keberatan kepada teori Penaklukan.84  

 
Selain adanya upaya pemodifikasian terhadap teori Penaklukan 

muncul upaya-upaya ‗pembelaan‘ atau respon kelompok ‗maksimalis‘ 
terhadap trend yang berkembang akhir-akhir ini. Beberapa buku yang 
dapat disebutkan Faith, Tradition, and History. Old Testament 
Historiography in Its Near Eastern Context;85 Windows into Old Testament 
History.Evidence, Argument, and the Crisis of “Biblical Israel” 86  dan A 
Biblical History of Israel 87 merupakan buku-buku yang berupaya 

                                                 
79 Teori ini dianut oleh Finkelstein, Lemche, Coote dan Whitelam serta Callaway. Ibid. 

256-7. 
80 James K. Hoffmeier, Israel in Egypt. The Evidence for the Authenticity of the Exodus  
Tradition (New York: Oxford University Press, 1996), 33-44. 
81 Ibid., 34-35. 
82 Ibid. 
83 Ibid., 35. 
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memaparkan argumentasi dari kelompok ‗maksimalis‘ terhadap 
perdebatan tentang Israel kuna.  

 
Dalam pengantar buku Faith, Tradition, and History. Old Testament 

Historiography in Its Near Eastern Context diungkapkan adanya tendensi 
yang berkembang untuk menganggap narasi Perjanjian Lama sebagai 
produk yang dipengaruhi oleh teologi penulisnya dan bukanlah kejadian 
yang sebenarnya.88 Tujuan buku ini adalah memanfaatkan hasil 
penemuan arkeologis terakhir dengan harapan munculnya upaya 
peninjauan ulang terhadap tendensi yang berkembang terhadap 
Perjanjian Lama itu.89 Edwin Yamauchi menyinggung pendapat Keith 
Whitelam yang ‗menggugat‘ pendapat umum bahwa dalam penulisan 
sejarah catatan tekstual dianggap sebagai sumber utama.90 Ia 
menyebutkan dalam era 1980-an muncul beberapa nama yang 
dikategorikan dalam kelompok ‗minimalis‘ seperti: Lemche, Ahlström, 
Coote, Whitelam, Thompson, Finkelstein, Garbini dan Ord.91 Walaupun 
Yamauchi menyebutkan dan mengulas kecenderungan para ahli untuk 
menulis ulang sejarah Israel berdasarkan model sosiologis, geopolitis dan 
ekonomis yang dilatarbelakangi prinsip analogi dan data arkeologis, 
namun ia tetap berpendapat bahwa teks Alkitab merupakan sumber 
utama.92 Buku ini memuat banyak karangan para ahli lainnya dan secara 
umum karangan-karangan itu merupakan upaya untuk tetap menjadikan 
teks Alkitab sebagai sumber utama dalam memahami sejarah Israel. 

 
Buku Windows into Old Testament History. Evidence, Argument, 

and the Crisis of “Biblical Israel” merupakan suatu partisipasi kelompok 
‗maksimalis‘ dalam mengatasi krisis dalam studi Perjanjian Lama. Krisis 
yang terjadi dianggap merupakan akibat dari semakin berkembangnya 
trend skeptisisme terhadap nilai historis Perjanjian Lama.93 Long 
memberikan contoh Universitas Sheffield dan Copenhagen sebagai pusat 

                                                 
88 Faith, Tradition, and History, vii. 
89 Ibid. 
90 Edwin Yamauchi, ―The Current State of Old Testament Historiography,‖ Faith, 

Tradition, and History, 1. 
91 Ibid., p. 21. 
92 Ibid., pp. 25-36. 
93 V. Philips Long, ―Introduction,‖ Windows into Old Testament History.Evidenc, 

Argument, and the Crisis of “Biblical Israel”, 1. 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

44 

studi Alkitab di Eropah yang menyuarakan bahwa tidak hanya tradisi 
Abraham sampai Hakim-hakim (tradisi pra-kerajaan) pada hakekatnya 
adalah fiksi, tetapi juga beranggapan bahwa catatan era kerajaan 
merupakan hasil novelis periode Persia dan Helenistik.94 Long juga 
mengungkapkan bahwa perbedaan di antara kelompok ‗maksimalis‘ dan 
‗minimalis‘ terletak pada keyakinan dasar atau presuposisi atau 
‗worldview‘.95 Secara umum buku ini berupaya mempertahankan nilai 
historis dari tradisi Alkitab dan memperjuangkan peranan tradisi Alkitab 
sebagai sumber utama penyusunan sejarah Israel. 

 
Buku A Biblical History of Israel juga merupakan buku kelompok 

‗maksimalis‘ dalam upaya memberikan argumentasi terhadap trend studi 
sejarah Israel yang dimunculkan oleh kelompok ‗minimalis‘. Hal ini 
menunjukkan bahwa debat antara dua kelompok masih berlanjut. Iain 
Provan mengungkapkan bahwa trend masa kini dalam studi sejarah Israel 
membawa kepada ‗kematian sejarah Alkitab‘.96 Provan mengungkapkan 
bahwa permulaan ‗kematian‘ ini mulai nampak dalam karya J.A. Soggin, 
History of Israel: From the Beginning to the Bar Kochba Revolt, AD 135 
(1984) dan J.M. Miller and J. Hayes, A History of Ancient Israel and Judah 
(1986) dan mencapai puncaknya dalam karya Keith W. Whitelam, The 
Invention of Ancient Israel (1996).97 Provan mengungkapkan beberapa 
konsep utama trend masa kini, yaitu:98 
1. Teks Alkitab dianggap sebagai hasil sekelompok elite pada era 

pembuangan ataupun paska-pembuangan yang mempunyai ideologi 
tertentu , sehingga teks Alkitab bukanlah sumber yang berharga bagi 
historiografi modern.  

2.  Data arkeologi dianggap lebih utama daripada teks Alkitab. 
3.  Penyelidikan tentang Israel kuna dimotivasi dan dipengaruhi oleh 

ideologi tertentu dan Israel kuna merupakan ‗a literary fiction‘. 
4.  Oleh karena tidak hanya informasi Alkitab tentang Israel awal bersifat 

problematis, tetapi juga ide tentang Israel kuna itu sendiri bersifat 

                                                 
94 Long menyebut nama P.R. Davies, N.P. Lemche dan T.L. Thompson. Ibid. 
95 Ibid., 8-10. 
96 Iain Provan, ―The Death of Biblical History,‖ A Biblical History of Israel. Edited by Iain 

Provan, V. Philips Long and Tremper Longman III (Louisville: Westminster John Knox 
Press, 2003), 3-35. 

97 Ibid., 3-18. 
98 Ibid. 
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problematis, maka segala upaya penulisan sejarah ‗Israel‘ adalah 
suatu kesalahan. 

 
Beberapa konsep di atas dapat dikatakan merupakan pandangan 

umum kelompok ‗minimalis‘ saat ini. Selanjutnya ia juga secara singkat 
mengungkapkan sejarah perkembangan historiografi modern yang 
berasal-mula dari era paska Pencerahan serta dampaknya atas studi 
sejarah Israel.99 Provan memaparkan adanya ketidakkonsistenan dalam 
pandangan para ahli kritis, khususnya dalam memperlakukan tradisi 
Alkitab dan data arkeologis.100 Ada saat di mana tradisi Alkitab dan data 
arkeologis diterima, tetapi saatnya di mana tradisi itu ditolak tanpa alasan 
yang memadai.101 Ia mengungkapkan bahwa bukunya ini berupaya untuk 
‗menghidupkan‘ sejarah Alkitab tentang Israel.102 
  

Provan juga berupaya memberikan argumentasinya terhadap 
kecenderungan umum dalam era modern yang meremehkan pentingnya 
‗testimony about the past‘ dan yang menekankan penyelidikan empiris 
yang memimpin seseorang kepada pengetahuan.103 Ia mengungkapkan 
bahwa ketidakmungkinan seorang sejarahwan melepaskan diri dari 
kesaksian orang lain tentang masa lalu dan menyebutnya sebagai ‗faith in 
testimony‘.104 Provan juga mengungkapkan banyak sejarahwan tentang 
Israel mengkompromikan karyanya dengan ‗scientific model‘, sehingga 
mereka meninggalkan kesaksian Alkitab demi ‗pengetahuan‘ yang 
diperolehnya melalui pendekatan ilmiah dan yang pada akhirnya 
membawa kepada suatu kesimpulan tentang tidak adanya ‗Israel kuna‘.105 
Provan menyadari kekurangan bukti dari ekstra-Alkitab terhadap 
kesaksian Alkitab. Ia tidak menyetujui prinsip verifikasi yang digunakan 
dalam penerimaan atau penolakan tradisi Alkitab, tetapi ia lebih 
cenderung kepada prinsip falsifikasi.106 Provan juga menolak bahwa saksi 

                                                 
99 Iain Provan, ―The Death of Biblical History,‖ 18-32. 
100 Ibid, 32. 
101 Ibid. 
102 Ibid., 35. 
103 Ibid., 36. 
104 Ibid., 36-50. 
105 Ibid., 51. 
106 Prinsip verifikasi adalah prinsip penerimaan atau penolakan suatu tradisi 

berdasarkan ada atau bukti eksternal, sedangkan prinsip falsifikasi adalah prinsip 
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mata yang hidup sezaman lebih akurat daripada kesaksian yang 
kemudian.107 Ia juga mengungkapkan bahwa tidak ada suatu karya yang 
terlepas dari ideologi pembuatnya.108 Ia juga menolak prinsip ‗normal 
experience‘ dalam menentukan nilai pengalaman masa lampau.109 Provan 
menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang masa lampau itu bergantung 
pada kesaksian, oleh karena penolakan terhadap kesaksian Alkitab dalam 
rangka pemahaman tentang Israel merupakan suatu yang tak dapat 
diterima.110 Sejarah merupakan suatu upaya penceritaan dan penceritaan 
ulang kisah-kisah yang tak dapat diverifikasi.111  
  

Dalam tulisannya tentang The Settlement in the Land yang terdapat 
dalam buku A Biblical History of Israel V. Philips Long mengungkapkan 
bahwa semua teori pendudukan Israel yang ada (Penaklukan, Inflitrasi, 
Revolusi dan ‗Endogenous Origin‘) tidak ‗memperlakukan dengan tepat‘ 
gambaran yang diberikan oleh Alkitab, walaupun demikian tiap teori 
mengungkapkan sebagian aspek dari apa yang terjadi.112 Pendudukan 
Israel meliputi adanya penaklukan, inflitrasi, revolusi dan ada sebagian 
yang berasal dari Kanaan.113 Adanya aspek penaklukan terlihat dari 
kehancuran kota Hazor atau mungkin Yerikho pada era Perunggu akhir; 
adanya aspek inflitrasi damai terlihat dari beberapa wilayah, seperti 
Sikhem dan Gibeon di mana ‗Israel‘ tidak mendapat tantangan yang 
berarti; adanya aspek revolusi terlihat kelompok yang memberontak atau 
mengkhianati sekitarnya (seperti Gibeon) untuk bergabung dengan 
‗Israel‘; serta adanya ‗endogenous origin‘ terlihat dari pertumbuhan desa-
desa di wilayah dataran tinggi dalam era Besi I.114 Dalam bagian akhir 
tulisannya Long mengungkapkan sangat kecil alasannya untuk tidak 

                                                                                                              
penolakan suatu tradisi, kalau terbukti bahwa tradisi itu benar-benar salah. Iain Provan, 
―The Death of Biblical History,‖ 54-56. 

107 Ibid., 56-62. 
108 Ibid., 62-70. 
109 Ibid., 70-73. 
110 Ibid., 73. 
111 Ibid., 74. 
112 V. Philips Long, ―The Settlement in the Land,‖ A Biblical History of Israel, 191. 
113 Ibid. 
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menulis sebuah sejarah munculnya Israel yang berbeda secara radikal 
dengan gambaran yang diberikan oleh Alkitab.115 
  
 Pemaparan singkat tentang perkembangan terakhir studi sejarah 
Israel menunjukkan adanya polarisasi antara kelompok ‗maksimalis‘ dan 
‗minimalis‘ serta semakin sengitnya polemik yang terjadi dan sulit adanya 
dialog antara kedua kelompok ini. Ada seorang ahli yang nampaknya 
berupaya berdiri di antara kelompok ‗maksimalis‘ dan ‗minimalis‘, yaitu 
William G.Dever. 
  
 Dalam buku What Did The Biblical Writers Know and When Did  
They Know It? William G. Dever memberikan kritikan tajam terhadap 
kelompok ‗maksimalis‘.116  

                                                 
115 V. Philips Long, ―The Settlement in the Land,‖ A Biblical History of Israel, 192. 
116 William G. Dever, What Did The Biblical Writers Know and When Did  They Know 

It? (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2001), 23-52. 
Dever menyebutkan ciri-ciri kelompok ini, yaitu: 

1. Always attack the Establishment on principle, and in the name of ‗revolutionary 
progress.‖ Set in motion a counter-culture, even if it means repudiating your 
own earlier works, but pretending that you have not done so. 

2. Pose a set of convenient false issues; create an imagined dichotomy between 
positions; polarize the discussion. 

3. Reject consensus scholarship; deplore the middle ground; carry the argument 
to its most extreme; celebrate the bizarre, since it gets attention. 

4. Caricature the history of traditional scholarship; demonize any remaining 
opponents. 

5. Deny that there are objective facts; insist that everything is relative, and that all 
interpretations (except your own) are under suspicion. 

6. Pretend to be scientific, but discard evidence that doesn‘t fit; falsify the rest. 
7. Be ―politically correct‖ at all times; pretend to identity with the oppressed 

minorities, while still maintaining your elitist privileges. 
8. Substitute clever epigrams for sustained rational argument; use catchy slogans 

to conceal the real agenda. 
9. Declare yourself innovative and ―revolutionary‘; inflate banalities into 

presumptuous social pronouncements. 
10. Reject empiricism and positivism as outdated and perverse; but promote your 

own Utopian visions. 
11. Elevate skepticism into a scholarly method; cherish cynicism; pride yourself on 

how little real knowledge you possess, since that suggests modesty and 
honesty. 
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Kritikan Dever terhadap kelompok ‗maksimalis‘ tidak menempatkannya 
dalam kelompok ‗minimalis‘. Pendapat-pendapat Dever sering 
disejajarkan dengan kelompok ‗minimalis‘ oleh kelompok ‗maksimalis‘.117 
Memang Dever mengakui bahwa Perjanjian Lama sangat dipengaruhi 
kerangka pikir teologis penulis dan editornya, tetapi ia beranggap bahwa 
Perjanjian Lama masih mengandung hal-hal historis.118 Ia beranggapan 
bahwa banyak bagian Pentateukh yang tidak dapat dijadikan sumber bagi 
sejarah Israel kuna119 dan kisah ‗Keluaran-Penaklukan‘ adalah mitos 
ataupun ‗fiksi historis‘.120 Dever menempatkan Alkitab dan data arkeologis 
sebagai dua saksi yang sejajar dalam upaya memahami sejarah awal 
Israel.121 Pendapat ini dapat diketemukan secara jelas dalam buku Dever 
yang terdahulu, yaitu Recent Archaeological Discoveries and Biblical 
Research.122 Pendapat Dever tentang penggunaan Alkitab dalam 
penyusunan sejarah awal Israel dapat dikatakan kurang ‗maksimal‘ untuk 
dikategorikan dalam kelompok ‗maksimalis‘. Dalam kaitan dengan asal 
usul Israel di Kanaan Dever berpendapat bahwa mayoritas ‗Israel‘ berasal 
dari penduduk asli Kanaan (‗indigenous origin‘) dan kemungkinan 
‗keturunan Yusuf‘ yang pernah di Mesir .123 
Melalui penyusuran perkembangan terakhir studi tentang pendudukan 
Israel di Kanaan dapat dikatakan bahwa studi ini telah menjadi begitu 
kompleks. Polarisasi pendapat terjadi di antara kelompok ‗maksimalis‘ dan 
‗minimalis‘. 
 

                                                                                                              
12. Remember that the real issue is always ideology: race, gender, class, power, 

and above all politics. Expose others‘ ideology, but deny that you have any. 
13. Escalate the level of rhetoric, so that the issues are obscured. 
14. Announce the ―New Truth‖ triumphantly. 
15. When exposed, decamp; accept martyrdom gracefully.( Ibid., 51-52) 

117 Yamauchi, ―The Current State of Old Testament Historiography,‖ Faith, Tradition, 
and History, 26-27; V. Philips Long, ―The Settlement in the Land,‖ A Biblical History of 
Israel, 144-7. 

118 Dever, 97. 
119 Ibid., 97-99. 
120 Ibid., 121. 
121 Ibid., 107. 
122 William G. Dever, Recent Archaeological Discoveries and Biblical Research 

(Seattle: University of Washington Press, 1990), 3-36. 
123 Ibid., 81-84; Dever, What Did The Biblical Writers Know and When Did  They Know 

It?, 119. 
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PROSES PEMBENTUKAN ISRAEL SEBAGAI BANGSA DAN NEGARA 
  
 Secara umum proses pembentukan Israel sebagai negara dikaitkan 
dengan proses kemajuan dari masyarakat kesukuan kepada suatu 
negara.124 Proses ini merupakan suatu proses yang kompleks dan tidak 
sesederhana sebagaimana digambarkan oleh Perjanjian Lama. Dalam 
tulisan The Formation of the Israelite State in Palestine Albrecht Alt 
mengungkapkan proses pembentukan Israel sebagai negara pada era 
sesudah pendudukan sampai era Salomo.125 Oleh karena Alt berpendapat 
bahwa proses pendudukan Israel di Palestina merupakan suatu proses 
yang bertahap dan panjang serta bukan merupakan ‗single movement‘, 
maka keberadaan mereka tidak terpusat pada satu wilayah, tetapi terbagi 
dalam beberapa kelompok dan wilayah.126 Kesatuan suku-suku ini 
terbentuk melalui penyembahan kepada Yahweh di tempat ibadah yang 
sama.127 Kesatuan ini lebih bersifat moral dan tidak mengikat mereka 
secara politis.128 Sewaktu-waktu muncul pemimpin – yang disebut hakim- 
yang berkharisma bangkit bersama mereka untuk mengatasi tekanan dari 
luar.129 Dalam era ini bangsa Filistin selalu menjadi ancaman dan 
kesatuan Israel ini tidak mampu untuk menghadapinya.130 Ancaman ini 
begitu besar yang membawa mereka untuk mencari suatu bentuk 
organisasi yang baru, yaitu bentuk negara atau kerajaan.131 Tahap 
pertama era ini dimulai oleh Saul dan berlanjut kepada Daud serta 
Salomo.132 
  

                                                 
124 Niels Peter Lemche, ―From Patronage Society to Patronage Society,‖ The Origins of 

the Ancient Israelite States. Edited by Volkmar Fritz and Philip R. Davies. JSOT 
Supplement Series 228 (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996), 110. 

125 Albrecht Alt, ―The Formation of the Israelite State in Palestine,‖ Essays on Old 
Testament History and Religion. Translated by R. A. Wilson (Oxford: Basil Blackwell, 
1966) 

126 Ibid., 175. 
127 Kesatuan ini berupa konfederasi keagamaan seperti ‗amphictyony‘ di Yunani dan 

Italia. Ibid., 179-80. 
128 Ibid., 180. 
129 Ibid., 178. 
130 Ibid., 180-1. 
131 Ibid., 182-8. 
132 Ibid., 188-237. 
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 Norman K. Gottwald dalam buku The Tribes of Yahweh lebih 
menfokuskan pada upaya memahami Israel dalam era pra-kerajaan, 
namun ia juga menyinggung proses pembentukan negara Israel.133 Ia 
mengungkapkan bahwa pada era pra-kerajaan identitas dan kesatuan 
Israel yang awal merupakan suatu kohesi yang bersifat ideologis dan 
kultus, sedangkan pada era kerajaan kesatuan Israel bersifat politis.134 
Sistem politik Israel pada era pra-kerajaan bukanlah bentuk sistem politik 
yang terpusat (‗centralized political form‘), sedangkan pada era kerajaan 
berbentuk sistem politik yang terpusat.135 Sistem politik Israel kuna itu 
mengalami perubahan dari ‗band society‘ kepada sistem ‗tribal society‘ 
dan kemudian menjadi sistem negara.136 Sistem negara itu mencapai 
‗kepenuhannya‘ dalam era Daud.137 
 
 Dalam buku The Formation of the State in Ancient Israel Frank S. 
Frick menyelidiki data arkeologis, perbandingan etnografi dan narasi 
Alkitab untuk memahami proses pembentukan Israel kuna sebagai suatu 
negara.138 Frick mengungkapkan bahwa proses sosio-politis Israel awal 
bergerak dari ‗a segmentary society‘ dalam era masyarakat kesukuan 
(abad 12 sampai awal abad 11 seb.M.) menjadi bentuk suatu ‗chiefdom‘ 
dalam era Saul dan awal Daud (pertengahan dan akhir abad 11 seb. M.) 
dan selanjutnya menjadi bentuk ‗negara‘ dalam era Daud dan Salomo 
(bagian pertama abad 10 seb.M.).139 
 
 Dalam tulisan Theoretical Speculations on the Transition from 
Nomadism to Monarchy Juval Portugali membahas tentang proses transisi 
‗Israel‘dari nomadisme kepada sistem kerajaan.140 Portugali berpendapat 
bahwa proses transisi dari masyarakat pertanian kepada masyarakat 
urban dalam era Besi I merupakan bagian proses siklus di daerah Timur 

                                                 
133 Norman K. Gottwald, The Tribes of Yahweh (Maryknoll: Orbis Books, 1979) 
134 Ibid., 41-44. 
135 Ibid., 42. 
136 Ibid., 297. 
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138 Frank S. Frick, The Formation of the State in Ancient Israel (Sheffield: JSOT Press, 

1985) 
139 Ibid., 191. 
140 Juval Portugali, ―Theoretical Speculations on the Transition from Nomadism to 
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Dekat. Hal seperti ini juga terjadi dalam era Perunggu awal I dan 
Perunggu pertengahan. Transisi dari pertanian kepada urbanisasi 
merupakan satu bagian dari transisi nomadisme kepada kerajaan. 
Portugali berpendapat bahwa revolusi urban tidak mengubah dasar 
ekonomi masyarakat kuna, yaitu pertanian. Revolusi ini bukanlah revolusi 
‗means of production‘, tetapi lebih kepada ‗social relations of production‘. 
Kota menjadi pusat suatu daerah dan merupakan bagian dari sistem 
global atau daerah yang lebih luas. Portugali menggunakan beberapa 
teori ilmu sosial dalam memahami proses from nomadism to monarchy. 
Portugali menyebut L.H Morgan, E. Durkeim, M.H. Fried dan E.R. Service 
dalam memahami proses perubahan yang terjadi. Morgan berpendapat 
bahwa seluruh masyarakat dapat dibagi dalam 2 bentuk dasar, yaitu 
societas dan civitas. Societas melewati tahapan evolusi dari ‗Genes-
Phratry-Tribe-Nation‘, sedangkan civitas melewati tahapan evolusi dari 
‗City-Country-National territory.‘ Societas menunjuk kepada masyarakat 
yang didasarkan atas hubungan kekerabatan dan melihat masyarakat 
sebagai suatu keluarga yang besar dan  kompleks. Sedangkan civitas 
menunjuk kepada masyarakat yang terbentuk oleh kepentingan politik dan 
ekonomi. Durkeim mengungkapkan dua bentuk dasar solidaritas sosial, 
yaitu ‗mechanical solidarity‘ dan ‗organic solidarity‘. Dalam ‗mechanical 
solidarity‘ seluruh kelompok sosial dikendalikan oleh kesadaran kolektif (‗a 
collective consciousness or conscience‘), sedangkan ‗organic solidarity‘ 
didasarkan atas kepentingan politis dan ekonomis semua pihak. Fried 
menyarankan tahapan evolusi sosial sbb.: ―Egalitarian society-Ranked 
society-Stratified society-State.‖ Sedangkan Service menyarankan: ―Band-
Tribe-Chiefdom-State‖. Kerajaan bersatu dapat dikatakan kombinasi 
antara societas dan civitas. Setelah kerajaan terbagi, dapat dikatakan 
bahwa kerajaan utara lebih mengarah kepada civitas, karena kepentingan 
politik dan ekonomi lebih mendominasi, sedangkan kerajaan selatan lebih 
bersifat societas. Hal ini secara khusus dapat terlihat ketika kehancuran 
kerajaan utara, di mana sistem kerajaan ini tidak dapat mempertahankan 
kepentingan politik dan ekonomi mereka, hubungan 
kemasyarakatannyapun luntur. Hal ini berbeda dengan kerajaan selatan, 
di mana hubungan kemasyarakatannya tetap terjaga walaupun itu 
mengalami masa pembuangan. 
 
 Dalam era yang lalu penyelidikan ‗sejarah Israel‘ umumnya 
berpendapat dan menggambarkan Israel-Yehuda sebagai negara berkisar 
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abad 10 seb. M., namun pendapat umum ini akhir-akhir ini mendapat 
tantangan.141 Hal ini disebabkan oleh karena tidak ada bukti langsung 
tentang keberadaan negara ini dan munculnya pandangan bahwa negara 
Israel beserta raja-raja awalnya merupakan figur ideologis dari era paska-
pembuangan.142 Munculnya pendapat ini menambah kompleksitas upaya 
memahami proses pembentukan Israel sebagai bangsa dan negara. 
 
 Steven Grosby dalam tulisan  Kinship, Territory, and the Nation in 
the Historiography of Ancient Israel mengungkapkan bahwa kerajaan 
bersatu di bawah Daud dan Salomo bukanlah suatu ‗nation‘, tetapi 
merupakan suatu ‗territorial state‘ dan Israel sebagai ‗nation‘ barulah pada 
era Yosia (abad 7 seb. M.) di mana Israel hadir dalam ‗keutuhan‘ wilayah 
(‗land‘), penduduk (‗all Israelites‘) dan ‗Israelite consciousness‘ 
(‗ideology‘).143 

 
Dalam buku Ancient Israel Niels P. Lemche memaparkan adanya 

perubahan sistem politik yang terjadi di Palestina dalam kaitannya dengan 
‗sejarah Israel‘ yang berkisar tahun 3000-1000 seb.M.144 Perubahan itu 
terjadi dari sistem politik sentral (era Perunggu awal: 3000-2000 seb. M.), 
kepada sistem kesukuan (era Perunggu pertengahan: 1900-1500 seb.M.), 
kemudian kepada sistem politik sentral (era Perunggu akhir: 1500-1200 
seb.M.). Krisis yang terjadi dalam era Perunggu akhir ini melahirkan 
sistem kesukuan masyarakat Israel, namun dalam perjalanannya sistem 
ini tergantikan oleh sistem negara atau kerajaan yang terpusat pada akhir 
milenium 2 seb. M. Lemche mengungkapkan bahwa hubungan dalam 
masyarakat kesukuan Israel tidak hanya menunjuk kepada hubungan 
kekeluargaan, tetapi juga sebagai penunjuk nama daerah tempat mereka 
hidup. Solidaritas antar suku tidaklah kuat atau bahkan kurang, tetapi 
ketika ada ancaman luar barulah beberapa suku beraliansi. Ancaman 
yang kuat mulai terjadi abad 11 seb. M dengan hadirinya Filistin. Tekanan 
dari Filistin mengakibatkan adanya perubahan drastis sistem sosial dan 
politik waktu itu yang akhirnya memunculkan sistem kerajaan, oleh karena 
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sistem masyarakat kesukuan dan model kepimpinannya dianggap tidak 
sesuai lagi.  

 
Selanjutnya Lemche juga memaparkan sejarah Israel dalam periode 

Kerajaan (1000-600 seb.M.) yang dimulai dari Saul, Daud, Salomo, 
pecahnya kerajaan dan keruntuhan kerajaan.145 Ia mengungkapkan 
bahwa sejarah politik periode kerajaan dimulai dengan Saul. Saul 
mempunyai tugas untuk menstabilkan kembali Israel, namun ia gagal. 
Saul tidak mampu menghadapi tekanan eksternal dari Filistin. Masyarakat 
kesukuan Israel mengalami era baru pada masa Daud, Salomo dan 
penerusnya. Masyarakat kesukuan Israel telah berubah menjadi suatu 
negara dalam arti yang sesungguhnya. Sekitar tahun 925 seb. M. 
kerajaan ini terbagi 2, yaitu Israel (kerajaan utara) dan Yehuda (kerajaan 
selatan). Lemche berpendapat  bahwa dalam perkembangannya kerajaan 
Yehuda dapat dikatakan sebagai pewaris ideologi kerajaan Daud, 
sedangkan kerajaan Israel mengambil warisan politis kerajaan Daud. 

 
Dalam buku The Israelites in History and Tradition Lemche 

membahas ‗bangsa Israel‘ (Israelites) berdasarkan tradisi Alkitab dan data 
arkeologis.146 Ia mengungkapkan bahwa Israel kuna merupakan produk 
dari para ahli modern yang membaca dan memahami Alkitab secara 
‗naïve‘.147 ‗Israel Perjanjian Lama‘ merupakan produk imaginasi literar dan 
bukanlah suatu kenyataan.148 Berdasarkan data arkeologis memang 
diketemukan sekelompok orang yang hidup di era Besi I yang dapat 
disebut sebagai Israel, tetapi kelompok ini tidaklah sama dengan Israel 
seperti yang dipaparkan oleh Alkitab.149 Ia juga berpendapat bahwa kisah 
kerajaan yang besar pada era Daud dan Salomo adalah suatu 
dongeng.150 Berdasarkan data arkeologis –kronologi keramik- tidaklah 
mungkin ada kota yang disebut Yerusalem pada abad 10 seb. M., 

                                                 
145 Lemche, Ancient Israel,, 119-72. 
146 Niels P. Lemche, The Israelites in History and Tradition (Louisville: Westminster 

John Knox Press, 1998) 
147 Ibid., 163-5. 
148 Ibid., 129. 
149 Ibid., 166-7. 
150 Ibid., 130. 



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

54 

kalaupun ada itu baru awal abad 9 seb. M. dan merupakan suatu wilayah 
yang kecil.151 

 
Dalam tulisannya yang lain Lemche menyatakan kesetujuannya 

terhadap pendapat yang mengungkapkan bahwa tidak ada suatu negara 
di daerah Yehuda pada era abad 10 seb. M.152 Dalam tulisannya ini ia 
juga mengungkapkan banyaknya perbedaan pendapat para ahli, namun 
secara umum dipahami bahwa pengakuan kisah Alkitab sebagai sejarah 
tidak dapat lagi diterima.153 

 
Dalam buku Early History of the Israelite People Thomas L. 

Thompson mengungkapkan bahwa mudah sekali untuk mempertanyakan 
kehistorisan Daud, Salomo ataupun Hizkia dan menunjukkan bahwa 
kisah-kisah itu merupakan hasil era Persia atau sesudahnya.154 Melalui 
upaya rekonstruksi historis daerah perbukitan tengah –Manasye dan 
Efraim- dan dataran tinggi Selatan – Yehuda-, ia berpendapat bahwa 
Israel dan Yehuda mempunyai asal usul yang sama sekali terpisah dan 
mereka nampaknya tidak mempunyai kesamaan dasar etnis dan hanyalah 
merupakan 2 negara yang bertetangga.155 Thompson mengungkapkan 
bahwa konsep benei Israel sebagai suatu umat dan etnis yang diikat oleh 
asal usul, pengalaman masa lalu dan tujuan masa depan yang sama 
merupakan hasil tradisi keagamaan yang utopis dari era Persia yang 
tentunya tidak sesuai dengan realita yang ada.156 

 
Dalam buku The Bible Unearthed Israel Finkelstein dan Neil Asher 

Silberman mengungkapkan tidak adanya data arkeologis yang 
menggambarkan kekayaan dan kekuasaan dari kerajaan Daud dan 
Salomo.157 Mereka tidak meragukan kehistorisan Daud dan Salomo, tetapi 
mempertanyakan keakuratan gambaran Alkitab tentang keagungan dan 

                                                 
151 Niels P. Lemche, The Israelites in History and Tradition, 78. 
152 Pendapat ini dinyatakan oleh D. Jamieson-Drake dan H.M. Niemann. Niels Peter 

Lemche, ―From Patronage Society to Patronage Society,‖ The Origins of the Ancient 
Israelite States, 106-7. 

153 Ibid., 106. 
154 Thompson, Early History of the Israelite People, 111, 403. 
155 Ibid., 408-13. 
156 Ibid., 422-3. 
157 Israel Finkelstein and Neil A. Silberman, The Bible Unearthed, 128-42. 
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kebesaran kerajaan Daud dan Salomo.158 Alkitab menggambarkan pada 
era Daud dan Salomo Yerusalem adalah ibu kota negara yang megah, 
tetapi data arkeologis menyatakan bahwa pada era tersebut Yerusalem 
hanyalah sebuah desa yang sederhana.159 Mereka berpendapat bahwa 
evolusi dari masyarakat kesukuan menjadi kerajaan yang bersatu 
merupakan suatu dongeng, karena Israel dan Yehuda nampakanya 
mempunyai asal usul dan perkembangan yang berbeda dari sejak awal.160 
Mereka berpendapat bahwa Israel berkembang sebagai ‗fully developed 
state‘ pada sekitar tahun 900 seb. M.161 

 
Di tengah berkembangnya penolakan terhadap kehistorisan Daud 

dan Salomo tulisan The Controlling Role of External Evidence in 
Assessing the Historical Status of the Israelite United Monarchy oleh 
Kenneth A. Kitchen merupakan upaya pembelaan terhadap kehistorisan 
Daud dan Salomo.162 Berdasarkan data Alkitab dan arkeologis dari ‗Hittite 
hieroglyphic‘ dan ‗Mesopotamian cunieform‘ Kitchen berpendapat bahwa 
kerajaan Daud dan Salomo merupakan bagian dari munculnya ‗mini-
empires‘ dalam abad 12-10 seb.M.163 Selain kerajaan Israel bersatu ‗mini-
empires‘ yang muncul adalah Tabal, Karkemis dan Aram-Zobah.164 
Kemunculan itu disebabkan oleh karena merosotnya kekuatan besar dari 
Het, Mesir dan Asyur dalam era tersebut.165 Kitchen juga mengungkapkan 
bahwa ratu Syeba yang disebut dalam kisah Salomo sesuai dengan 
situasi dan sistem politis sebelum tahun 690 seb.M. di mana adanya ratu 
yang memegang kekuasaan.166 Jadi Kitchen berpendapat bahwa 
berdasarkan data eksternal  kehistorisan Daud dan Salomo tetap dapat 
dipertahankan. 

 

                                                 
158 Israel Finkelstein and Neil A. Silberman, The Bible Unearthed, 142-5. 
159 Ibid., 158. 
160 Ibid., 153-5, 158. 
161 Ibid., 158. 
162 Kenneth A. Kitchen, ―The Controlling role of External Evidence in Assessing the 

Historical Status of the Israelite United Monarchy‖, Windows into Old Testament History, 
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Dalam tulisan Who Made the Kingmaker? Reflections on Samuel 
and the Institution of the Monarchy Robert P. Gordon mengungkapkan 
proses munculnya sistem kerajaan disebabkan oleh karena tekanan 
eksternal dari Filistin dan adanya ‗maladministration‘ oleh anak-anak 
Samuel serta peranan Samuel sebagai ‗kingmaker‘.167 Sedangkan dalam 
tulisan In Search of David: The David Tradition in Recent Study Gordon 
mengungkapkan bahwa Perjanjian Lama jarang mengungkapkan adanya 
kebiasaan merayakan keberhasilan raja-raja Israel yang mana 
menyebabkan ‗archaeological silence‘ oleh karena tidak diketemukannya 
‗Israelite royal steale‘.168 Hal ini menyebabkan Gordon berpendapat 
bahwa penyelidikan historis tentang Daud terutama bersifat eksegetis.169 

 
Dalam tulisan The Early Monarchy V. Philips Long memberikan 

tanggapannya terhadap pendapat yang menolak kehistorisan Saul dan 
Daud.170 Ia menyadari bahwa kitab Samuel itu merupakan suatu apologi 
kerajaan bagi Daud, namun hal itu tidak berarti bahwa yang dipaparkan 
tidak bersifat historis dan akurat.171 Long berupaya untuk menjelaskan hal-
hal yang nampaknya kontradiksi dalam kitab Samuel, seperti multi-peran 
Samuel (imam, nabi dan hakim), sikap yang pro dan kontra terhadap 
sistem kerajaan dan proses pengangkatan Saul.172 Ia mengungkapkan 
bahwa pengangkatan Saul sebagai raja membuka lembaran baru dalam 
sejarah Israel,173 namun ia tidak menjelaskan bagaimana proses 
terjadinya perubahan sistem politik itu secara mendalam.Dalam kaitan 
mengungkapkan kemungkinan kehistorisan Daud Long mengangkat 2 
pertanyaan besar, yaitu keberadaan Yerusalem pada era Daud dan 
kerajaan Daud.174 Long menolak anggapan bahwa tidak ada data 

                                                 
167 Robert P. Gordon, ―Who Made the Kingmaker? Reflections on Samuel and the 

Institution of the Monarchy‖, Faith, Tradition and History, 255-69. 
168 Robert P. Gordon, ―In Search of David: The David Tradition in Recent Study‖, Faith, 

Tradition and History, 286. 
169 Pendapat ini dikutipnya dari P.K. McCarter. Ibid., 287. 
170 V. Philips Long, ―The Early Monarchy‖, A Biblical History of Israel, 193-238. 

Nampaknya tulisan ini merupakan pengembangan dari tulisan Long ―How Did Saul 
Become King? Literary Reading and Historical Reconstruction‖ Faith, Tradition and 
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171 Ibid., 214, 237. 
172 Ibid., 205-14. 
173 Ibid., 207. 
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arkeologis yang menunjuk kepada keberadaan Yerusalem pada abad 10 
seb.M. Ia mengungkapkan adanya penemuan keramik-keramik yang 
terlewatkan oleh para ahli dan juga kesulitan untuk melakukan penggalian 
arkeologis di wilayah Yerusalem –karena kepadatan penduduk dan alasan 
politis-, sehingga adanya wilayah –khususnya di Temple Mount- yang 
masih belum terselidiki.175 Hal itulah yang menyebabkan kesulitan untuk 
membuktikan keberadaan Yerusalem itu berdasarkan data arkeologis.176 
Dalam kaitan dengan kerajaan Daud Long mengutip pandangan K. 
Kitchen tentang ‗mini-empires‘ yang muncul pada abad 12 – 10 seb.M.177 
Long menyadari bahwa argumentasinya itu tidak membuktikan tentang 
kerajaan Daud, tetapi argumentasinya itu menunjukkan kemungkinan 
adanya kerajaan Daud.178 

 
Dalam tulisan The Later Monarchy: Solomon Iain Provan 

mengungkapkan kerajaan Israel di bawah pemerintahan Salomo 
berdasarkan kitab Raja-raja dan Tawarikh.179 Provan mengungkapkan 
bahwa kitab Raja-raja dan Tawarikh memaparkan kerajaan Israel dengan 
motivasi yang berbeda.180 Fokus kitab Raja-raja adalah memaparkan 
kegagalan kerajaan Israel untuk memerintahkan rakyatnya dengan adil 
dan sesuai dengan kehendak Allah, sehingga akhirnya mereka jatuh 
dalam kekuasaan asing.181 Sedangkan kitab Tawarikh tidak terlalu tertarik 
pada kerajaan utara dan lebih berfokus pada kerajaan Yehuda.182 Provan 
juga mengungkapkan kesulitan-kesulitan dalam memahami kronologi 
dalam kitab Raja-raja dan Tawarikh.183 Selanjutnya ia mengungkapkan 
secara ringkas pemerintahan Salomo pada tahun-tahun awal, segala 
upaya untuk mengokohkan kekuasaannya, segala karya 
pembangunannya dan ‗perjalanan‘ imannya kepada Yahweh.184 Secara 
umum uraian Provan didasarkan atas Alkitab dan dilengkapi dengan data 
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arkeologis yang sekiranya dapat menolong atau memperkaya 
pemahaman akan teks-teks yang digunakannya. 

 
Jadi secara umum proses pembentukan Israel sebagai negara 

dikaitkan dengan proses perkembangan dari masyarakat kesukuan 
kepada suatu negara dan proses ini merupakan suatu proses yang 
kompleks dan tidak sesederhana sebagaimana digambarkan oleh 
Perjanjian Lama serta melahirkan begitu banyak pendapat para ahli dalam 
memahami proses yang terjadi ini. 
 

PROSES PERUBAHAN DARI „PENDATANG‟ MENJADI WARGA 
PRIBUMI 

 
 Dalam bagian-bagian sebelumnya telah diungkapkan pelbagai 
pendapat para ahli tentang proses pendudukan dan keberadaan Israel di 
Kanaan (‗The Settlement of Israel in Canaan‘) dan pembentukan Israel 
sebagai suatu bangsa dan negara. Dalam tradisi Perjanjian Lama proses 
ini meliputi tradisi Keluaran sampai Kerajaan awal (Daud dan Salomo).  
 
 Memang tidak semua ahli berpendapat bahwa ‗Israel‘ berasal-usul 
dari luar Kanaan, tetapi bagi mereka –termasuk penulis- yang menjadikan 
tradisi Perjanjian Lama sebagai sumber bagi pemahaman sejarah Israel 
tidak dapat menghilangkan tradisi bahwa ‗Israel‘ atau sebagian ‗Israel‘ 
berasal dari luar Kanaan. Hal ini tidak hanya dapat diketemukan dalam 
tradisi Keluaran, tetapi juga dalam tradisi Patriarkh. 

 
 Tradisi Patriarkh mengungkapkan bahwa Kanaan bukanlah tanah 
leluhur mereka. ‗Leluhur Israel‘ ini berasal dari luar Kanaan. Mereka 
berasal dari Mesopotamia atau Padan-Aram. Para patriarkh ini meyakini 
bahwa Allah memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian bagi 
mereka. Ketika Allah belum menggenapi janji akan tanah perjanjian ini 
para patriarkh hidup sebagai orang asing di manapun mereka berada. 
Dalam perkembangannya mulai muncul kesadaran bahwa Kanaan bukan 
hanya sebagai tanah perjanjian, tetapi juga menjadi tanah leluhur mereka. 
Dalam Kejadian 31: 3 diungkapkan bagaimana Yakub menganggap 
Kanaan sebagai tanah nenek moyangnya (). Begitu 

juga dalam Kejadian 31:13 Kanaan disebut sebagai tanah sanak saudara 
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Yakub (). Hal ini menunjukkan kadar ―keasingan‖ tanah 

Kanaan bagi generasi Yakub sudah makin berkurang. Hal ini dapat 
menunjukkan bahwa faktor waktu berperan dalam mengkikis kadar 
‗keasingan‘ seseorang tinggal di suatu tempat yang dulunya bukan daerah 
asal mereka. Walaupun demikian dalam Kej. 37:1 diungkapkan bahwa 
Yakub tinggal  di Kanaan yang tetap disebut sebagai negeri 
penumpangan ayah Yakub () dan 

bukan tanah nenek moyang mereka. Kisah Keluaran didahului oleh kisah 
perpindahan Yusuf , Yakub dan keturunannya yang menetap di Mesir dan 
dimulai dengan kisah pembebasan ‗Israel‘ dari perbudakan Mesir menuju 
ke Kanaan (tanah perjanjian) dan berlanjut dalam proses pendudukan 
‗Israel‘ di Kanaan. 

 
Selanjutnya diungkapkan bahwa upaya ‗Israel‘ untuk menduduki 

Kanaan yang diyakininya sebagai tanah perjanjian. Dalam proses 
pendudukan ini ‗Israel‘ ini tidak hanya berada di Kanaan, tetapi mulai 
berupaya untuk memperluas dan mengembangkan dominasinya. Hal ini 
dapat dilihat dari kitab Yosua dan Hakim-hakim. Proses perluasan dan 
pengembangan dominasi tidak selalu berjalan mulus. Tidak jarang justru 
mereka yang berada dalam dominasi pihak lain. Dalam upaya 
mempertahankan eksistensinya terhadap tantangan eksternal mereka 
memilih sistem kerajaan yang dianggap dapat menggantikan sistem lama 
yang dianggap tidak cocok lagi. Sistem kerajaan ini dimulai dalam era 
Saul dan berkembang dalam era Daud dan Salomo. Muncul dan 
berkembangnya sistem kerajaan ini ditunjang dengan melemahkan 
kekuatan kerajaan besar seperti Het, Mesir dan Asyur serta tekanan 
eksternal dari Filistin. Di bawah kekuasaan Daud dan Salomo Israel 
menunjukkan dominasi kekuasaannya di negeri mereka tinggal dan 
menetap.  

 
Secara ringkas gambaran yang diberikan oleh Perjanjian Lama 

meliputi proses Pendudukan, era Hakim-hakim dan era Kerajaan. Tentu 
gambaran ini merupakan gambaran yang sederhana dan cenderung 
‗simplistik‘, oleh karena tiap bagian merupakan suatu proses yang panjang 
dan kompleks. Perjanjian Lama tidak memberikan informasi yang cukup 
untuk memahami tiap proses dari bagian tersebut. Dalam kaitan dengan 
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hal ini terbuka upaya kreatif untuk menggambarkan kemungkinan-
kemungkinan terjadi tiap proses ini. 

 
Proses pendudukan di Kanaan dipahami secara berbeda oleh para 

ahli. Ada yang berpendapat sebagai proses penaklukan, inflitrasi damai, 
revolusi atau gabungan dari semuanya. Dalam kaitan dengan hal ini 
penulis menyetujui V. Philips Long yang berpendapat bahwa semua teori 
pendudukan Israel yang ada (Penaklukan, Inflitrasi, Revolusi dan 
‗Endogenous Origin‘) tidak ‗memperlakukan dengan tepat‘ gambaran yang 
diberikan oleh Alkitab, walaupun demikian tiap teori mengungkapkan 
sebagian aspek dari apa yang terjadi.185 Pendudukan Israel dapat saja 
meliputi adanya penaklukan, inflitrasi, revolusi dan ada sebagian yang 
berasal dari Kanaan.186 Memang proses pendudukan ini tidak dapat 
ditelusuri dengan pasti, tetapi yang jelas hasil dari proses pendudukan ini 
adalah adanya sekolompok orang yang menamai diri mereka atau  
disebut sebagai Israel yang kini berada, tinggal dan hidup di Kanaan. 
Dapat saja kelompok ini terdiri dari pendatang dan warga pribumi, tetapi 
yang berkembang dalam tradisi mereka adalah adanya pengakuan dan 
kesadaran bahwa mereka adalah pendatang dan mereka berbeda dengan 
penduduk di Kanaan.187 

 
Proses terbentuknya kelompok-kelompok ini menjadi satu kelompok 

besar yang disebut bangsa dan negara Israel juga tidak dapat diketahui 
dengan pasti. Proses ini dapat saja melewati tahapan evolusi Societas 
(‗Gene-Phratry-Tribe-Nation‘) ataupun tahapan evolusi Civitas (‗City-
Country-National territory‘).188 Negara Israel dapat terbentuk oleh karena 

                                                 
185 V. Philips Long, ―The Settlement in the Land,‖ A Biblical History of Israel, 191. 
186 Ibid. 
187 Elizabeth Bloch-Smith mengungkapkan adanya 2 faktor yang mempengaruhi 

proses pembentukan suatu bangsa (‗ethnos‘), yaitu faktor ‗primordial‘ dan keadaan 
(‗circumstantial factors‘). Faktor ‗primordial‘ merupakan sesuatu yang menyatukan 
kelompok ini dari awal dan dapat berupa hubungan kekerabatan, wilayah dan 
kepercayaan; sedangkan faktor keadaan merupakan faktor yang bervariasi sesuai 
dengan perubahan situasi. Pembentukan ‗ethnos‘ ini juga berkaitan dengan ‗shared 
interests‘ dan ‗shared institutions‘. Elizabeth Bloch-Smith, ―Israelite Ethnicity in Iron I: 
Archaeology Preserves What Is Remembered and What Is Forgotten in Israel‘s History‖, 
JBL. 122/3 (2003), 402-3. 

188 Teori ini diungkapkan oleh Juval Portugali berdasarkan teori L.H. Morgan. 
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hubungan kekerabatan ataupun kepentingan politik dan ekonomi.189 Hal 
lain yang sering disebut oleh para ahli sebagai ‗pemicu‘ adalah tantangan 
dari bangsa Filistin.190 Dalam kaitan dengan sistem sosio-politik kelompok 
ini secara sederhana dapat dikatakan berkembang dari masyarakat 
kesukuan menjadi bentuk ‗chiefdom‘ dan kemudian menjadi suatu 
negara.191 Penyatuan politis (‗political unification‘) di bawah Saul, Daud 
dan Salomo membuka lembaran baru bagi sejarah di Palestina.192 

 
Perkembangan ini tidak sesederhana pengungkapannya, karena 

perkembangan tahap-tahap ini tidaklah mudah diidentifikasi dan 
merupakan sesuatu yang kompleks. Israel Finkelstein memaparkan 
perbedaan beberapa ahli dalam menentukan tahap pertama bentuk 
kerajaan, yaitu James W. Flanagan berpendapat bahwa kepemimpinan 
Saul berbentuk ‗chiefdom‘, Daud berada dalam transisi dari ‗chiefdom‘ 
kepada negara dan Salomo adalah bentuk negara; Diana Edelman 
berpendapat bahwa Saul adalah ‗state builder‘ yang berada dalam transisi 
dari ‗chiefdom‘ kepada negara; sedangkan Chris Hauer berpendapat 
kepemimpinan Saul dapat berbentuk ‗chiefdom‘ ataupun negara.193 
Finkelstein sendiri berpendapat bahwa kepemimpinan Saul berbentuk 
‗chiefdom‘ atau tahap awal dari bentuk negara awal, sedangkan Daud 
berada dalam bentuk negara.194 Christa Schäfer-Lichtenberger menolak 

                                                 
189 Richard F. Muth mengungkapkan peranan perkembangan ekonomi dala proses 

pembentukan Israel awal. Richard F. Muth, ―Economic Influences on Early Israel‖, JSOT 
75 (1997), 77-92. Hal ini juga dibahas oleh Israel Finkelstein. Israel Finkelstein, ―The 
Emergence of the Monarchy in Israel. The Enviromental and Socio-Economic Aspects‖, 
JSOT 44 (1989), 59-60. 

190 Ada 5 pandangan yang menjadi penyebab peperangan antara Filistin dan Israel, 
yaitu ambisi politis Filistin, upaya Filistin mencegah ekspansi Israel, reaksi Filistin 
terhadap penyerangan Israel atas jalur perdagangan, upaya pengeksploitasi ekonomis 
daerah perbukitan. Finkelstein, ―The Emergence of the Monarchy in Israel‖, 44-45. 
Tekanan bangsa Filistin itu yang disebabkan oleh upaya perluasan wilayah kekuasaan 
mereka, khususnya untuk menguasai daerah yang surplus secara pertanian dibahas 
secara detail oleh Richard F. Muth. Richard F. Muth, ―Economic Influences on Early 
Israel‖, 77-92. 

191 Penjelasan tentang tahap-tahap utama evolusi politik ini dapat dibaca dalam 
Stephen K. Sanderson, Makrososiologi. Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial 
(Jakarta: PT RajaGradindo Persada, 2003), 297-306. 

192 Israel Finkelstein, ―The Emergence of the Monarchy in Israel‖, 43. 
193 Ibid.47. 
194 Ibid., 48. 
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adanya bentuk ‗chiefdom‘ dalam proses pembentukan sistem politik 
Israel.195 Frank S. Frick mengungkapkan sistem negarapun dapat dibagi 
menjadi negara awal (‗early state‘) atau negara dewasa (‗blown or mature 
state‘).196 Frick menganggap bahwa era Saul, Daud dan Salomo termasuk 
sistem negara awal dan sistem negara awalpun dapat dibagi dalam 
beberapa bagian.197 Bahkan dalam proses pembentukan dan pemantapan 
sistem negara ini tak luput dari perlawanan dari pihak yang terugikan oleh 
proses perubahan ini, seperti para pemimpin lokal dan perebutan 
kekuasaan di antara para elite.198 

 
Ketika proses terbentuknya Israel sebagai bangsa dan negara ini 

selesai, Israel bukanlah merupakan warga pendatang, tetapi mereka kini 
dapat menyebut diri mereka sebagai warga pribumi dan kelompok lain 
yang tinggal di daerah mereka sebagai pendatang atau orang asing.199 
Jadi perubahan ‗Israel‘ dari pendatang atau orang asing menjadi warga 
pribumi disebabkan oleh penguasaan suatu wilayah (negeri Kanaan) dan 
pengkukuhan Israel sebagai suatu bangsa dan negara.  

 
Martin Noth mengungkapkan bahwa di satu pihak sejarah Israel 

harus diselidiki dan dipahami sebagaimana sejarah bangsa lainnya 
diselidiki dan dipahami, namun di pihak lain sejarah Israel harus dihargai 
dalam keunikannya.200 Unsur keunikan sejarah Israel terletak pada 
kesaksian mereka akan pilihan Allah atas mereka, sehingga seluruh kaum 
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Lichtenberger, ―Sociological and Biblical Views of the Early State,‖ 92-93. 

198 Keith Whitelam, ―Israelite Kingship. The Royal Ideology and Its Opponents‖, The 
World of Ancient Israel. Edited by R.E. Clements (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1991), 121. 

199 Pengkukuhan Israel sebagai bangsa dan negara terjadi oleh karena ada 3 dimensi 
yang telah terpenuhi, yaitu : wilayah (‗state-territory‘), penduduk  (‗state-population‘) dan 
kekuasaan (‗state-power‘). Pendapat ini merupakan pendapat G. Jellinek yang dikutip 
oleh Schäfer-Lichtenberger. Ibid., 84. 

200 Martin Noth, The History of Israel (New York: Harper & Row, Publishers, 1960), 1-3. 
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di bumi mendapatkan berkat melalui mereka (Kejadian 12:3).201 Walaupun 
kesaksian yang dilatarbelakangi oleh kenyataan historis tidak dapat 
dibuktikan, tetapi kesaksian ini tidak dapat diabaikan begitu saja.202 
Perjanjian Lama selalu mengaitkan sejarah Israel dengan kesaksian ini.203 
Oleh karena itu keberadaan dan kehidupan Israel di Kanaan tidak hanya 
merupakan bukti penggenapan janji Allah atas mereka, tetapi menuntut 
suatu pola hidup yang menjadi berkat bagi orang lain.204 Ketika mereka 
menyadari bahwa tanah Kanaan merupakan pemberian atau 
penggenapan janji Allah, mereka diperhadapkan dengan suatu tanggung 
jawab.205 

 
Hal yang sulit untuk dimasukkan dalam kerangka ‗seluruh kaum 

mendapat berkat melalui keturunanmu‘ atau ‗menjadi berkat bagi orang 
lain‘ adalah kisah penaklukan dalam kitab Yosua. Memang bagi Israel 
kisah penaklukan merupakan penggenapan janji Allah atas mereka untuk 
menduduki tanah Kanaan, tetapi bagi penduduk pribumi atau orang 
Kanaan –sebagaimana tradisi Perjanjian Lama menyebutnya- hal itu 
merupakan perampasan tanah mereka.206 Memang para ahli –di 
antaranya K. Lawson Younger, Jr.- telah mengungkapkan perlunya 
pemahaman tentang adanya penggunaan teknik hiperbola dan sinekdoke 
dalam kisah penaklukan ini, tetapi dipandang dari prinsip keadilan sosial 
masa kini tindakan penaklukan ini merupakan suatu kejahatan moral dan 

                                                 
201 Martin Noth, The History of Israel, 49. 
202 Ibid. 
203 Ibid. 
204 Dalam buku The Land Brueggemann memaparkan tanah sebagai hadiah, cobaan , 

tugas dan ancaman. Tanah bagi Israel adalah hadiah Allah. Israel mempunyai tanah oleh 
karena Allah memegang perkataan atau janjiNya. Tanah juga mempunyai kekuataan 
yang mengoda dan mencobai. Tanah juga merupakan suatu tugas Allah bagi Israel. 
Dalam kaitan dengan menuaikan tugas dan tanggung jawab ini Allah memberikan Taurat. 
Taurat memberikan tuntunan dalam pengelolaan tanah dan pola hidup bangsa Israel. 
Tiga hal yang diingatkan oleh Taurat kepada mereka adalah tidak membuat dan 
menyembah patung, memelihara Sabat dan memperhatikan saudara-saudara yang lain. 
Tanah tidak hanya menyediakan kelimpahan, tetapi juga mempunyai ancaman bagi 
kehidupan Israel, khususnya dari orang-orang Kanaan. Walter Brueggemann, The Land. 
Place as Gift, Promise, and Challenge in Biblical Faith  (Philadelphia: Fortress Press, 
1977),  45-70. 

205 Eryl W. Davies, ―Land: Its Rights and Privileges‖, The World of Ancient Israel, 352. 
206 Norman Habel, ―Conquest and Dispossession: Justice, Joshua and Land Rights‖, 

Pacifica 4 (1991), 81-83. 
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sosial.207 Penaklukan yang dilakukan oleh ‗Israel‘ –pendatang dan tak 
mempunyai tanah- menyebabkan orang Kanaan –penduduk ‗pribumi‘ dan 
pemilik tanah- menjadi orang yang tak mempunyai tanah (‗landless 
people‘).208 Melalui penaklukan orang ‗Israel‘ mewarisi tanah perjanjian, 
sedangkan orang Kanaan kini kehilangan tanah warisannya.209 Memang 
ada bagian –seperti dalam Ulangan 9:1-6 – yang dapat dijadikan dasar 
pembenaran tindakan penaklukan Israel yang diperintahkan oleh Allah ini, 
tetapi hal ini tetap belum memecahkan dilema moral dalam kitab Yosua 
dan ‗memasukkan‘ tindakan penaklukan ini dalam kerangka ‗menjadi 
berkat bagi orang lain‘. 

 
Dalam status sebagai pendatang atau orang asingpun ‗leluhur 

Israel‘ diharapkan untuk menjadi berkat . Begitu juga status sebagai warga 
pribumipun Israel diharapkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam 
perkembangan lebih lanjut melalui beberapa bagian dari Taurat dapat 
diketemukan bahwa pengalaman mereka (‗Israel‘) sebagai orang asing di 
Mesir dijadikan motivasi bagi mereka untuk memperlakukan orang asing 
dengan baik (Keluaran 22:21, 23:9, Ulangan 10:19, 23:7).210 Perintah 
untuk memperlakukan orang asing dengan baik didasarkan atas 
kenangan akan karya Allah atas mereka di masa lampau, khususnya 
tradisi Keluaran.211 Pengalaman mereka hidup sebagai orang asing dan 
budak di Mesir diharapkan dapat membuat orang Israel dapat berempati 
terhadap orang asing.212 Orang Israel kini bukanlah orang asing dan 
mereka telah ‗mantap‘ dan ‗manpan‘ secara ekonomi dan sosial serta 

                                                 
207 Norman Habel, ―Conquest and Dispossession: Justice, Joshua and Land Rights‖, 

89. 
208 Ibid., 88. 
209 Ibid., 92. 
210 Memang identitas ‗orang asing‘ akan diselidiki dalam tahapan berikutnya, karena 

Perjanjian Lama menggunakan beberapa istilah yang berbeda untuk ‗orang asing‘. 
211Christiana van Houten. The Alien in Israel Law. JSOT Supplement Series 107 

(Sheffield: JSOT Press, 1991), 167. Dalam tulisan Remember That You Were Aliens: A 
Tradition-Historical Study ia juga membahas bagaimana sikap bangsa Israel terhadap 
orang asing, khususnya dalam kaitannya dengan tradisi Keluaran. Christiana de Groot 
van Houten, ―Remember That You Were Aliens: A Tradition-Historical Study‖, Priest, 
Prophet and Scribes. Edited by Eugene Ulrich et. al. JSOT Supplement Series 149 
(Sheffield: JSOT Press, 1992), 224-40. 

212 Van Houten, The Alien, 167. 
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telah menjadi pemilik tanah.213 Orang Israel diingatkan akan solidaritas 
kemanusiaan dan menghindari ‗ethnocentrism‘.214 Christiana van Houten 
mengungkapkan bahwa berlaku positif terhadap orang asing ini oleh 
karena mempunyai pengalaman sebagai orang asing merupakan suatu 
prinsip seperti kaidah emas (‗golden rule‘) dalam Perjanjian Lama.215 
Sikap dan perlakuan orang Israel kepada orang asing pasti akan 
menyebabkan orang asing ini mendapatkan berkat melalui mereka atau 
dengan kata lain hidup mereka menjadi berkat bagi orang lain. 

 
SUATU REFLEKSI BAGI INTERAKSI ANTARA 

KELOMPOK MAYORITAS PRIBUMI DAN MINORITAS NONPRIBUMI 
(ETNIS TIONGHOA) DI INDONESIA 

 
 Perubahan status ‗Israel‘ dari kelompok masyarakat yang hidup 
sebagai orang asing menjadi pribumi disebabkan oleh karena dominasi 
kekuasaan yang mereka miliki. Mereka menjadi pribumi bukan karena 
mereka sungguh-sungguh asli dari Kanaan, tetapi oleh karena dominasi 
mereka atas Kanaan yang melahirkan status kepribumian itu. Memang 
dalam proses pendudukan itu tak terlepas dari adanya kekerasan 
penduduk setempat, namun ketika mereka telah mencapai kemampanan 
sebagi suatu bangsa dan negara, melalui Taurat mereka diperintahkan 
untuk berlaku baik atau positif terhadap kelompok orang yang terkategori 
sebagai orang asing. 
 
 Penulis melihat adanya suatu pelajaran dari proses pendudukan 
dan pembentukan Israel sebagai bangsa dan negara di Kanaan bagi 
kehidupan bangsa Indonesia, khususnya dalam interaksi antara kelompok 
mayoritas pribumi216 dan minoritas nonpribumi (etnis Tionghoa).217 Leo 

                                                 
213 Van Houten, ―Remember That You Were Alens‘, 228. 
214 Ibid. 
215 Van Houten, The Alien, 167 . 
216 Istilah ‗pribumi‘ mempunyai arti penduduk asli. Di Malaysia istilah ‗bumiputera‘ lebih 

umum digunakan. Sharon Siddique dan Leo Suryadinata, ―Bumiputera dan Pribumi‖, 
Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa (Jakarta:LP3ES, 1999), 105-6. 

217 Istilah ‗nonpribumi‘ sebetulnya berarti ‗nonasli‘, tetapi dalam konteks Indonesia 
istilah ini mengacu secara khusus kepada orang Tionghoa, tidak pandang 
kewarganegaraannya.  Melly G. Tan, ―Dimensi Sosial dan Kultural Kekerasan 
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Suryadinata mengungkapkan bahwa konsep kebangsaan (‗nation‘) dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu negara imigran dan negara pribumi.218 
Negara pribumipun terbagi menjadi bangsa etnis (bangsa yang 
berdasarkan pada satu kelompok etnis) dan bangsa sosial (bangsa yang 
berdasarkan bangsa etnis).219 F. Budi Hardiman mengungkapkan bahwa 
memang ada kesadaran bahwa Indonesia merupakan negara polietinis, 
namun dalam seringkali Indonesia dibayangkan sebagai suatu substansi 
etnis yang homogen dalam aspek bahasa, tanah, sejarah dan darah yang 
sama.220 Hal ini nampak dalam pembedaan antara pribumi dan 
nonpribumi (orang Arab, Barat dan khususnya Cina).221 Kelompok 
mayoritas ini menempatkan diri mereka sebagai warga pribumi. Padahal 
seringkali kelompok mayoritas masyarakat yang menyebut sebagai warga 
pribumi (penghuni asli) itu juga imigran, ‗hanya‘ lebih dulu datang,222 
bahkan adanya masyarakat yang disebut warga nonpribumi itu datang 
lebih dulu daripada mereka yang menyebut diri sebagai warga pribumi itu 
datang.223 Dalam perspektif tertentu penyebutan pribumi lebih berkaitan 

                                                                                                              
Berdasarkan Jender di Indonesia: Dari Penjulukan ke Diskriminasi ke Kekerasan‖, 
Antropologi Indonesia, Th. XXVII, No. 71 (Mei-Agustus 2003), 53. 

218 Dari negara-negara ASEAN hanya Singapura yang termasuk negara imigran, 
sedangkan yang lain adalah negara pribumi. Leo Suryadinata, Negara dan Etnis 
Tionghoa. Kasus Indonesia (Jakarta: LP3ES, 2002), 9-10.  

219 Dalam konteks ASEAN negara yang merupakan bangsa etnis adalah Burma 
(Myamar), Thailand, Vietnam, Laos, Malaysia dan Brunei Darussalam, sedangkan 
Filipina dan Indonesia adalah bangsa sosial. Ibid., 10. 

220 F. Budi Hardiman, ―Pengantar: Belajar dari Politik Multikulturalisme‖,dalam Will 
Kymlicka,  Kewargaan Multikultural (Jakarta: LP3ES, 2002), xiv-xv. 

221 Ibid., xv. Pembedaan antara pribumi dan non-pribumi merupakan pembedaan yang 
dilakukan oleh pemerintahan kolonialis Belanda dan berlanjut dalam pemerintahan 
Indonesia, khususnya pada era Orde Baru. Pembedaan itu seringkali untuk menunjukkan 
adanya ketimpangan dalam sektor ekonomi. Suryadinata, Etnis Tionghoa dan 
Pembangunan Bangsa, 108, 126, 130. Melly G. Tan mengungkapkan bahwa dari sudut 
sosiol-politik istilah ‗nonpribumi‘ berkonotasi bahwa kelompok ini belum sepenuhnya 
merupakan bagian dari bangsa Indonesia dan dari sudut ekonomi menunjuk kepada 
kelompok yang berkedudukan ekonomi kuat. Melly G. Tan, 53. 

222 Hardiman, ―Pengantar: Belajar dari Politik Multikulturalisme‖,dalam Will Kymlicka,  
Kewargaan Multikultural xv. 

223 Realita ini berkaitan dengan etnis Tionghoa di Singkawang yang mana telah datang 
dan menetap sebelum orang Melayu atau Dayak, namun posisi mereka sekarang ada 
tamu di wilayah orang Melayu dan Dayak. Parsudi Suparlan, ―Kesukubangsaan dan 
Posisi Orang Cina dalam Masyarakat Majemuk Indonesia‖, Antropologi Indonesia, Th. 
XXVII, No. 71 (Mei-Agustus 2003), 28. 
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dengan dominasi kekuasaan dan bukan berkaitan dengan keaslian 
(kepribumian) asal usul kelompok itu.  

 
Will Kymlicka  mengungkapkan bahwa dalam upaya menghadirkan 

negara yang homogen sesuai dengan keinginan kelompok mayoritas 
seringkali terjadi beragam kebijaksanaan terhadap kelompok minoritas, 
seperti kekerasan fisik, pengusiran massal, ‗pembersihan etnis‘ atau 
‗genosida‘, diskriminasi dan tekanan untuk berasimilasi.224 Di era pra-
Reformasi kebijaksanaan kelompok mayoritas terhadap kelompok 
minoritas –khususnya etnis Tionghoa- tidak luput dari diskriminasi, 
pengusiran massal, tekanan untuk berasimilasi ataupun kekerasan fisik.225 
Di era Reformasi dan paska-Reformasi memang terjadi perubahan-
perubahan kebijaksanaan terhadap etnis Tionghoa. Pemerintah 
mengijinkan munculnya media Tionghoa, organisasi etnis Tionghoa, 
pengekspresian budaya Tionghoa, penghapusan pembedaan antara 
pribumi dan non-pribumi serta upaya penghapusan diskriminasi.226  

 
Hardiman berpendapat bahwa negara polietnis dapat terpecah-

pecah oleh penyebab kepelbagaian etnis, tetapi kepelbagaian etnis ini 
dapat menjadi dasar bagi kemajuan kemanusiaan, demokrasi dan 
peradaban bila dihadapi dengan strategi yang tepat.227 Menjadi suatu 
harapan yang besar bahwa negara polietnis Indonesia ini menjadi negara 
yang dapat menggunakan kepelbagaian etnis sebagai sumber potensi 
untuk membangun suatu negara yang mengupayakan kesejahteraan bagi 
segenap lapisan masyarakatnya dan juga terjadi interaksi yang baik 
antara kelompok mayoritas pribumi dan minoritas nonpribumi. 

 
Balada Seorang Lelaki di Nan Yang 

 
Sejak abad lima belas 

 dengan perahu Jung 
mereka arungi lautan ganas 
larikan diri dari bencana dan malapetaka 

                                                 
224 Will Kymlicka,  Kewargaan Multikultural, 2-3. 
225 Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa. Kasus Indonesia, 15-17. 
226 Ibid., 22-23. 
227 Hardiman, ―Pengantar: Belajar dari Politik Multikulturalisme‖,xvi. 
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tinggalkan negeri leluhur 
mencari tanah harapan di Nan Yang 
 
Perkampungan nelayan di Teluk Naga 
seorang encek pembuat arak 
mengubur kesendiriannya 
bersama seorang pendamping setia 
gadis pribumi lugu sederhana 
 
Kikuk seperti ayam dan itik 
yang satu pakai sumpit  
yang satu doyan sambel 
dengan bahasa isyarat 
berlayar biduk antarbangsa 
beranak pinak dalam kembara 
Dari generasi ke generasi 
warna kulit makin menyatu 
jadilah generasi persatuan 
Cina benteng 
teladan pembauran 
 
Sungai Cisedane jadi saksi 
perjalanan hidup kedua anak bangsa 
bersama melawan penjajah Belanda 
bergotong royong  
terjadi persaudaraan sejati 
seperti Cisedane terus mengalir 
dari abad ke abad 
menuju tanah air – Indonesia228 

 
 

 

                                                 
228 Suatu puisi yang ditulis oleh Wilson Tjandinegara untuk menggambarkan suatu 

interaksi yang baik antara etnis Tionghoa dan warga pribumi dalam membangun 
Indonesia. Pamela Allen, ―Sastra Diasporik?: Suara-suara Tionghoa Baru di Indonesia‖, 

Antropologi Indonesia, Th. XXVII, No. 71 (Mei-Agustus 2003), 70. 
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KESIMPULAN 
 
 Israel di Kanaan meliputi suatu proses yang panjang dan kompleks. 
Proses itu meliputi proses pendudukan Israel di Kanaan (‗The Settlement 
of Israel in Canaan‘) dan pembentukan Israel sebagai bangsa dan negara 
di Kanaan. Baik proses pendudukan Israel di Kanaan, maupun 
pembentukan Israel sebagai bangsa dan negara telah melahirkan banyak 
pendapat dan perbedaan pendapat di antara para ahli. Polarisasi terjadi 
antara kelompok ‗maksimalis‘ dan ‗minimalis‘. Kelompok ‗maksimalis‘ 
adalah kelompok yang menggunakan tradisi Perjanjian Lama secara 
‗maksimal‘ dalam pemahamannya tentang sejarah Israel, sedangkan 
kelompok ‗minimalis‘ adalah kelompok yang menggunakan tradisi 
Perjanjian Lama secara ‗minimal‘ dan lebih menekankan data arkeologis 
dalam pemahamannya tentang sejarah Israel. 
  
 Penulis beranggapan bahwa tradisi Perjanjian Lama merupakan 
sumber penting bagi pemahaman tentang keberadaan Israel di Kanaan. 
Berdasarkan hal itu penulis berpendapat bahwa pendudukan Israel di 
Kanaan dan pembentukan Israel sebagai bangsa dan negara 
mengakibatkan Israel bukanlah lagi pendatang atau orang asing di 
Kanaan. Mereka kini menempatkan dan menyebut diri mereka sebagai 
warga ‗pribumi‘. Kalau leluhur mereka adalah orang asing atau pendatang 
di Kanaan, kini mereka adalah warga ‗pribumi‘. Status ‗kepribumian‘ ini 
diperoleh melalui dominasi kekuasaan dan bukan berkaitkan dengan asal 
usul mereka. Dalam kehidupan mereka di Kanaan sebagai warga ‗pribumi‘ 
mereka diingatkan oleh Taurat untuk berlaku baik dan positif terhadap 
orang asing. Pengalaman mereka sebagai orang asing diharapkan dapat 
menjadi dasar untuk dapat memahami kesulitan orang asing yang hidup di 
tengah-tengah mereka. 
  
 Status ‗kepribumian‘ merupakan status yang diperoleh melalui 
dominasi kekuasaan juga merupakan hal yang terjadi dalam kehidupan 
bangsa Indonesia. Pembedaan antara pribumi dan nonpribumi 
(khususnya etnis Tionghoa) dalam kehidupan di Indonesia merupakan 
suatu kenyataan yang tak terelakkan. Dalam era saat ini yang terpenting 
bukannya makin mempertajam pembedaan itu, tetapi perlu upaya 
strategis untuk menggunakan potensi yang ada dari perbedaan untuk 
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membangun Indonesia menjadi bangsa yang dapat mengupayakan 
kesejahteraan bagi segenap lapisan masyarakatnya. 
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MISTIK MARTIN LUTHER: RAPTUS et GEMITUS 
 
 

Mariani Febriana Lere Dawa 

 
Pendahuluan 

 
istisisme sebagai konsep memberikan nuansa makna yang berbeda 
pada hari ini. Konsep ini cenderung disalahpahami. Ada sejumlah 

alasan mengapa mistisisme disalahpahami. Alasan pertama adalah 
Liberalisme.1 Liberalisme menekankan rasionalitas dan imperatif-imperatif 
sosial atau kategori-kategori moral dari iman Kristen. Sejak Liberalisme 
sangat berpengaruh, maka dimensi mistisisme terabaikan dalam 
religiositas manusia. 

 
Meskipun demikian, kita tidak dapat menghindari ide bahwa 

mistisisme masih merupakan suatu elemen penting dalam suatu agama 
hari ini. Kebangkitan agama-agama pada hari ini tanpa tidak bisa 
dibendung lagi memberikan dimensi-dimensi pengalaman mistis bagi 
penganutnya.  Mistisisme mencakup ide persekutuan roh manusia dengan 
Realitas yang Ultimat, yang di dalam Dia manusia menemukan kedamaian 
dan ketenangan. Memisahkan agama dari ide mistik sepertinya membuat 
akar dasar beragama itu menjadi sirna dan akhirnya membiarkan 
dominansi sekularisme dalam agama.  

 
Jadi, jika ide mistik ini mendapat tempat khusus dalam studi agama-

agama hari ini, apakah ide ini juga mendapat penekanan khusus dalam 
theologia Martin Luther, dimana theologia Luther sangat menekankan 
friman eksternal? Para teolog Lutheran berbeda dalam pendapat mereka 
tentang hal ini. Jikalau diperhatikan dengan seksama maka dapatlah 
ditemukan bahwa meskipun Luther menekankan Firman eksternal, namun 
dia juga menekankan pengalaman personal sebagai aplikasi dari firman 
eksternal, yang dibawa kedalam hati orang percaya. Penekanan ini 
dinyatakan oleh Luther ketika dia berbicara pengalaman itu dalam konteks 
personal dari karya penebusan Allah.  

                                                 
1 Untuk diskusi lebih lanjut mengenai topik ini lihat Georgia Harkness, Mysticism: Its 

Meaning and Message, (Nashville: Abingdon Press, 1973), 17ff.  

M 
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Dalam hal ini, Luther bersaksi, sebagaimana Oberman mengutip 
dari karya Luther, bahwa Luther pun memiliki pengalaman mistis dalam 
perjalanan rohaninya ketika dia menulis ―I was carried away (raptus fui) to 
the third heaven.‖2  Nampaknya tidak diperlukan bukti yang lain untuk 
menunjukkan pengakuan dan klaim Luther tentang ide mistik dalam 
kehidupan religius. Meskipun demikian tulisan ini tidak berfokus pada 
suatu upaya pembuktian bahwa Luther adalah seorang Mistik. Sebaliknya 
maksud dari tulisan ini adalah untuk meneliti bahwa ide mistik dari 
kehidupan agama Abad Pertengahan dalam beberapa hal mempengaruhi 
Luther dalam membangun pilar theologianya.  Karena itu tulisan ini ditulis 
untuk memahami theologia Luther mengenai keselamatan , secara khusus 
posisi iman dalam relasinya dengan kehidupan Kristen dan bagaimana 
theologia keselamatan Luther juga dibentuk dalam keterkaitan dengan 
pengalaman mistis tersebut—baca: pengalaman keselamatan. 

 
Sebelum dibahas lebih lanjut, maka tulisan ini diawali dahulu 

dengan memahami arti dari mistisisme secara umum dan pemahaman 
secara singkat tentang situasi dimana Luther hidup dalam konteks tradisi 
mistik Abad Pertengahan. Apakah Luther menyusun theologianya 
dibawah makna yang sama yang dibawa oleh tradisi mistik Abad 
Pertengahan? Atau apakah Luther membuat makna yang baru dalam 
pemahamannya? Konteks memahami Luther dan Mistisisme akan 
didiskusikan dalam bagian tersendiri. Setelah bagian ini dibahas, maka 
topik selanjutnya adalah mengenai theologia mistik Luther tentang 
keselamatan dan aplikasinya dalam hidup kristen. 

 
Arti Mistisisme secara umum 

 
Mistisisme dalam bahasa Jerman Mistizismus melukiskan suatu 

fenomena abnormal atau  ―occult pseudo-knowledge,‖3 yang seringkali 
terabaikan dalam studi-studi ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karena 
mistisisme dianggap terlepas dari sensasi fisik dan tidak dapat dibuktikan 
melalui pengalaman fisikal. Dalam interpretasi kepercayaan kemudian, 
mistisisme adalah kepercayaan bahwa meskipun roh manusia sangat 

                                                 
2 Heiko A Oberman, The Dawn of Reformation, (Grand Rapids: Eerdmans, 1992), 126. 
3 Harkness, Mysticism: Its Meaning and Message, 18 
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terbatas, namun roh itu dapat mengalami kehadiran realitas Ilahi yang 
bergerak dalam dunia.  

 
Tentu saja mistisisme adalah suatu pengalaman adikodrati, yang 

manusia terima sebagai suatu kapabilitas dan karena itu manusia dapat 
membangun relasi dengan realitas Ilahi. Ide ini menuntun beberapa 
pemikir untuk mendefinisikan mistisisme dalam definisi mereka masing-
masing. Meskipun demikian tetap ada penyimpangan dalam makna, 
dimana cakupan makna dalam mistisisme juga meliputi dimensi 
pengetahuan dan sensasi fisikal dan bukannya pengetahuan yang semu 
atau pseudo-knowledge.  Mistik masih dapat diamati melalui pengalaman 
hidup. Sebagai contoh dapat dilihat dari definisi yang dicatat oleh 
Hoffman, demikian, 

 
A conscious direct contact of the soul with Transcendental Reality 
(Sharpe), ―the establishment of conscious relation with the Absolute‖ 
(Underhill), ―the soul‘s possible union in this life with Absolute 
Reality‖ (Rufus Jones), ―the experimental perception of God‘s 
presence and being‖ (Pattison), ―the most divine knowledge of God 
which takes place in the union which is above intelligence, when the 
intellect is united to the super lucent rays‖ (Dionysius of Areopagite), 
―as by the hands of angels we both feel the being of God and 
attribute to angelic ministration whatever similitude in which the 
feeling was conveyed‖ (Bernard of Clairvaux).4  

 
 Dari definisi-definisi yang diberikan oleh Hoffman diatas dapat 
disimpulkan bahwa manusia ditempatkan dalam terang Antropologi 
Optimistik dalam agama. Manusia dapat menggapai Allah melalui 
kapabilitas diri mereka terlepas daripada fakta bahwa dosa telah masuk 
dalam dunia dan melumpuhkan kapabilitas manusia untuk menggapai 
Allah. Pengecualian dari definisi diatas adalah perhatikan definisi yang 
diberikan oleh Bernardus dari Clairvaux. Bernardus masih menempatkan 
seorang agen untuk menggapai Allah dan agen ini adalah tangan-tangan 
malaikat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia membutuhkan ‖seorang 
agen‖ untuk membawa mereka karena ketidakmampuan dirinya. 

                                                 
4 Bengt Hoffman, Luther and the Mystics, (Minneapolis, Mi: Augsburg Publishing Ho, 

1976), 14,15. 
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 Dengan menyadari nuansa makna yang beraneka ragam dari mistik 
pada hari ini maka beberapa Universitas Katholik mengubah subyek 
matakuliah mistik menjadi spiritualitas. Karena itu theologia mistik dapat 
berarti, ―Directly the experimental knowledge of God enjoyed by 
contemplative souls and, secondarily, also the theological treatise which 
studies this contemplation.‖5  Melalui definisi ini satu hal yang ditekankan 
adalah bahwa mistisisme dikaitkan dengan pengalaman eksperensial 
tentang Allah. Namun seberapa jauh pengalaman ini mempengaruhi 
seseorang dalam membangun theologianya tetap tidak jelas. Seberapa 
sahihkah suatu pengalaman sehingga pengalaman itu mendapat 
legitimasi sebagai pengetahuan eksperiensial tentang Allah juga tidak 
jelas. Hal ini disebabkan karena hal tersebut bersifat pengalaman semata 
tanpa agen sebagaimana Bernardus jelaskan sebelumnya. Karena itu 
definisi inipun masih tetap sama seperti sebelumnya yang menempatkan 
kapabilitas manusia dalam pengalaman tentang Allah dalam jiwa mereka 
melalui pengetahuan. 

 
Meskipun demikian, buku pegangan Roma Katholik menarik definisi 

mereka melalui konsep definitif Thomistik, yang dipengaruhi oleh logika 
Aristoteles. Definisi ini diberikan oleh Philippus a SS. Trinitate—seorang 
penafsir dari Thomas Aquinas.6  Philippus mendefinisikan mistisisme 
sebagai ―knowledge of God which is made possible through the union of 
the will with God and through the illumination of the intellect.‖7  Definisi ini 
membuat suatu batasan yang tajam bahwa tidak ada pengalaman mistik 
keluar dari ini. Tahap-tahap mistisime yang diberikan adalah pertama 
asketik,  ―oral prayer and meditation characterized by discursive, 
decisional thinking.‖8  Tujuan dari hidup asketis ini adalah kasih. Semakin 

                                                 
5 A. Benedictine of Stanbrook Abbey, Medieval Mystical Tradition and Saint John of the 

Cross, (Westminster, Maryland: The Newman Press, 1954), p. 2.  Lebih lanjut dalam 
pengertian ini Jared Wicks berargumentasi bahwa karya Luther mula-mula dapat disebut 
―tulisan rohani‖ karena tulisan itu menolong bagaimana seharusnya orang Kristen hidup 
sesuai dengan panggilan tertingginya yang mereka miliki dalam Kristus. Untuk diskusi 
lebih lanjut dari topik ini lihat  Jared Wicks, Man Yearning for Grace, (Washington: 
Corpus Books, 1968), 152   

6 Philippus Trinitate terkenal karena tulisannya Summa Theologiae Mysticae, 
diterbitkan di Lyon tahun 1656.  

7 Heiko Oberman, The Reformation: Roots and Ramifications, (Grand Rapids: 
Eerdmans, 1994), 80.  

8  Oberman, The Dawn of Reformation, 128.  



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

83 

banyak tindakan kasih kita tunjukkan, semakin banyak karakteristik 
irrasional dari kasih dinyatakan. Meditasi yang tekun menolong pola 
diskursif menjadi pola intuitif. Melalui anugerah Allah kondisi meditasi 
diubah kedalam suatu kondisi kontemplasi sebagai akibat dari doa yang 
efektif; kedua adalah kontemplasi disuntik secara ilahi. Hal ini terjadi 

When the soul suffers in sheer receptivity and passivity the divinely 
infused contemplation, is transformed in spiritual marriage, and 
finally absorbed into God, gazing upon God himself or upon the Holy 
Trinity.9 

 
Hal ini kemudian oleh Oberman disebut sebagai ―high mysticism.‖10   
Sebaliknya mereka11 yang tidak mau diikat dalam definisi sempit itu 
mendefinisikan mistisisme dalam istilah yang bergerak dari bahasa aslinya 
yaitu bahasa Yunani, yang berarti  mendekatkan bibir dan mata 
seseorang. Karena itu mereka mendefinisikan mistisisme sebagai 

A withdrawal from the distraction and dissipations of the world and 
concentration on one‘s spiritual powers and potential; detachment 
from everything that binds the self to time and place.12    

 
Mereka yang mendefinisikan definisi ini berusaha untuk 

mempertahankan bahwa Agustinus juga seorang mistik, meskipun melalui 
definisi ini tidaklah cukup representatif untuk menyatakan bahwa 
Agustinus adalah seorang mistik.13  Hal ini juga memberikan dukungan 
fundamental dalam membangun theologia di Barat sebagai theologia 
negativa.14  Meskipun demikian jikalau kedua tahap itu adalah 

                                                 
9  Oberman, The Dawn of Reformation, 129.  
10 Ibid.  
11 Murid-murid dari ordo Agustinus seperti Ephraem Hendrikx O.E.S.A.  
12 Oberman, The Reformation: Roots and Ramifications, 80.  
13 Sistem theologia mistik dari Ordo Agustinus tidak dalam arti literal dari kata tersebut 

karena pencapaian dari sapientia  adalah dari kontemplasi yang dicapai dengan 
pertolongan dari anugerah umum daripada berasal dari kontemplasi yang disuntikkan 
dari potensi rohani seseorang. Band. St. Augustine, Confessions, translation with an 
Introduction and notes by Henry Chadwick (Oxford: University Press, 1991): X. 4.    

14 Theologia yang didasarkan pada premis bahwa kita dapat berbicara tentang Allah 
hanya dalam ―state of amazement.‖  Lawan dari theologia negativa adalah theologia 
positiva, yang disebut hari ini sebagai Theologia Sistematika yang menitik beratkan pada 
―interpretation and extrapolation of Holy Scripture and church doctrine.‖ Untuk penjelasan 
lebih lanjut lihat Oberman, The Reformation, 81.  
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berpengaruh, tahap tersebut masih asing bagi pemikiran Luther, 
sebagaimana Oberman berargumentasi.    
  
 Kompleksitas dari makna mistisisme mengingatkan kita bahwa 
dalam mendefinisikan mistisisme diatas, mereka melakukan reduksi 
bahwa kita dapat mencapai Allah terlepas dari wahyu khusus. Sebaliknya 
makna mistisisme, kesatuan yang hidup dengan Allah, mengikat secara 
kuat dalam batasan iman sebagai sarana dalam kebenaran yang 
dinyatakan sebagai principium cognoscendi. Karena itu dalam hal ini iman 
sebagai karya utama dari Roh Kudus dalam diri kita adalah penting.  Itulah 
sebabnya arti mistisisme disini dapat diasosiasikan dengan iman yang 
mistis yang berkaitan dengan apa yang Oberman sebut sebagai ―fides qua 
creditur—―the faith by which (it) is believed,‘ i.e. the faith of the believer 
that receives and holds the revelation of God, fides subjectively 
considered.‖ 15 dengan fides quae creditur—“the faith which is believed; 
i.e., the content of faith as revealed by God, fides objectively 
considered.‖16  Iman yang mistis ini adalah iman yang aktif dalam 
pengalaman hidup kristen sehari-hari. Disinilah makna mistik yang Luther 
kejar dalam konstruksi theologianya.17    
 
 Untuk dapat menemukan pemahamana Luther dari istilah iman 
yang mistis maka akan dibahas secara ringkas terlebih dahulu tradisi 
mistik Abad Pertengahan. 
 

Tradisi Mistik Abad Pertengahan 
 

Para ahli cenderung membuat kontras antara dua tipe mistik Abad 
Pertengahan akhir. Pada satu sisi tradisi Jerman yang cenderung menjadi 
Dominikan dalam Ordo religiositas, Thomist dalam orientasi teologis---
namun dengan dosis kuat Neoplatonisme, lebih perduli pada kontemplasi 
intelektual, visio Dei—daripada perhatian kepada kehendak (kesalehan 

                                                 
15  Richard A Muller, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms (Grand Rapids: 

Baker Book House, 1985), 117.  
16 Muller, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, 117.  
17 Cf. Jaroslav Pelikan, ed., Luther‟s work [American Edition (Vol. 10)], (Minneapolis: 

Concordia Publishing Ho, 1974), 96.  Selanjutnya kutipan dari buku ini akan ditulis 
dengan LW, sebagai contoh 53:123-124 yang menunjukkan volume dan halaman dari 
kutipan. 
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praktis), bersifat theosentris dan ― ―essentialist‖ sebagaimana dikatakan 
sebagai Unio Mystica, dan dicurigai, jika tidak dinilai heterodox oleh 
gereja.18 Meister Eckhart  adalah satu dari pengikut dalam tradisi ini 
  

Di lain sisi tradisi Latin yang cenderung mengambil filsafat 
Cistercian dan Fransiscan sebagai ordo religiositasnya, bersifat ―eclectic‖ 
dalam orientasi theologia, dicurigai karena menekankan kehendak (cinta), 
bersifat Kristosentis dan volitional sebagaimana Unio Mystica (conformitas 
voluntatis), dan biasanya dilabelkan Ortodoks dalam gereja.19 Bernardus 
dari Clairvaux dan Bonaventura adalah contoh  dari mereka yang ada 
dalam tradisi ini. 
 

Tipe lain dari kedua tipe diatas adalah mistik yang dinamakan Mistik 
Jerman—berbeda dengan tradisi Jerman. Mistik Jerman memiliki 
hubungan yang dekat dengan Mistik Latin. Johann Tauler20 adalah salah 
satu dari mereka. Terlepas dari semua mistik Abad Pertengahan, 
Agustinus dan Bernardus dari Clairvaux merupakan tokoh yang sangat 
terkenal pada masa itu.  Ajaran-ajaran rohani dari Agustinus dan 
Bernardus dari Clairvaux dipopuerkan oleh Jean Gerson21  melalui pokok 
ajaran ―via Amorosa.‖22  

                                                 
18 Charles Trinkaus & Heiko Oberman, The Pursuit of Holiness in Late Medieval and 

Renaissance Religion, (Leiden: E.J. Brill, 1974), 67.  
19 Ibid.  
20 Tauler dan penulis anonimus diasumsikan sebagai penulis dari Theologia 

Germanica, dimana Luther memuji buku ini sebagai buku penting sesudah Kitab Suci dan 
tulisan-tulisan Agustinus.   

21 Jean Gerson  berargumentasi bahwa jalan cinta kasih adalah lebih unggul dari pada 
theologia Skolastik. Hal ini tidak berarti bahwa Gerson anti intelektual. Sebaliknya melalui 
topik ini dia menginginkan untuk mereformasi gereja agar gereja tidak menundukkan 
dirinya kepada ―the errant head‖ namun kepada ―inerrant heart‖, synteresis voluntatis 
(kecenderungan batiniah dari kehendak; Lihat Muller,  Dictionary of Latin and Greek, 
294).  Karena itu Gerson berargumentasi lebih lanjut bahwa theologia mistik harus 
ditempatkan pada posisi yang benar mengingat theologia Skolastik yang menurutnya 
cenderung  melepaskan esensi dari kekristenan, yang adalah kasih dan kesatuan 
dengan Allah.  Lihat diskusi ini dalam Steven E. Ozment, Mysticism and Dissent, (New 
Haven & London: Yale University Press, 1973), 8.  Jadi penekanan disini adalah suatu 
perubahan dari pengetahuan kepada kehendak dari cinta kasih. Beberapa 
membuktikan—seperti Vincent of Aggsbach, the Dionysian purist—bahwa pada akhirnya 
Gerson terjebak kedalam filsafat Dionysian. Bukanlah proporsi dalam tulisan ini untuk 
berargumentasi lebih lagi karena bukanlah tujuan dari tulisan ini untuk meneliti pikiran 
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Martin Luther seringkali menyebutkan nama Agustinus dan Bernardus dari 
Clairvaux serta kadang-kadang menyebutkan Bonaventura dalam 
menghubungkan dirinya dengan mistisisme.23    
  

Lebih lanjut, kita tidak dapat memisahkan mistik Abad Pertengahan 
dari kondisi umum pada masa itu, yaitu berkembangnya dua gerakan 
pada Abad Pertengahan akhir, sebagaimana Oberman berargumentasi,24 
yaitu Gerakan pembaruan Gereja, manusia dan dunia secara kontinyu 
dan Gerakan apokaliptisisme, yaitu menjelaskan tanda-tanda zaman agar 
supaya gereja siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Latar 
belakang tradisi mistik Abad Pertengahan ini juga memberikan pengaruh 
yang kuat bagi Luther dalam membangun theologia mistiknya 

 
Luther dan Mistisisme 

 
Pemahaman mistisisme dari Martin Luther 
 

Luther secara jelas menolak konsep mistik yang sangat 
menekankan kemampaun manusia dan yang menolak peran mediatorial 

                                                                                                              
Gerson. Namun kita harus mengakui bahwa melalui Gerson, pandangan Agustinus 
mendapat pengaruh besar dalam pemikiran Abad Pertengahan mengenai mistisisme.  .  

22 Bernardus dari Clairvaux, seorang mistik, memandang mistisisme sebagai bentuk 
dari pengalaman beragama, melukiskan pengalaman itu dalam tiga tahap rohani (scala 
perfectionis), berdasarkan Kidung Agung 1:2, yaitu:  

(1) The purgative life,  yang mencakup pertobatan, pengampunan dan disiplin 
diri—Tahap pertobatan. 

(2) The illuminative life, yang mengkonsentrasikan semua kemampuan, kehendak, 
intelek, dan perasaan kepada Allah, menunjukkan kemungkinan bahwa buah-
buah kesalehan nampak dalam anugerah dan perbuatan baik;  

(3) Unitive life: tujuan dari kontemplasi. Disini seseorang merasakan kehadiran 
Kristus sendiri. Dan pengalaman ini adalah pengalaman yang jarang sekali 
terjadi. [Lihat William R. Inge, Christian Mysticism, (London: Methuen & 
CO.LTD, 1921), 9-14.     

23 Bengt R. Hoffman, Luther and the Mystics: A Re-examination of Luther‟s Spiritual 
Experience and His Relationship to the Mystics, (Minneapolis, Minnesota: Augsburg 
Publishing Ho, 1976), 117.  

24 Oberman, The Reformation, 86.  
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yang unik dari Yesus Kristus.25  Meskipun Luther sebagai seorang mistik 
menggunakan beberapa istilah mistis, seperti accessus, excessus, raptus 
dan gemitus,26  untuk mengekspresikan keterkaitan dirinya dengan sistem 
mistik Abad Pertengahan, namun istilah-istilah tersebut didefinisikan 
kembali oleh Luther dalam konstruksi theologianya.  Lebih lanjut masalah 
menerima atau menolak mistisisme sebagai suatu sistem kensepsual 
tidak begitu diminati oleh Luther. Sistem ini, bagi Luther, bukan soal 
mistisisme namun soal theologia mistik. Hoffman mencatat: 

He (Luther) spoke of the mystical as the inner side of the external 
creed, personally appropriated and felt, and this to him was not a 
system called mysticism but rather mystical theology.27 

 
Luther memang tidak tertarik untuk mendefinisikan kata mistisisme 

secara literal. Namun Luther memahami kata tersebut dengan melekatkan 
itu pada sisi mistis dari iman. Meskipun Luther berusaha untuk membawa 
keluar karakter imputatif dari iman, dia juga melukiskan pnegalaman 
pribadi dan kesadaran akan kekuatan yang non rasional yang aktif dalam 
iman.28   Karena itu pemahamannya mengenai makna dari mistisisme 
secara kokoh dikaitkan dengan pengertiannya mengenai iman. Luther 
mendefinisikan theologia mistik sebagai ―the experimental and experiential 
apprehension of God and related this experience very closely to God‘s gift 
of righteousness through faith in Christ.‖29  Jadi mistisisme adalah 
pengalaman iman tentang Allah atau dalam kata-kata Luther sendiri, 
mistisisme diasosiasikan dengan―hidden,‖ ―secret,‖ which is faith as‖ the 
spiritual virginity by which we are espoused to Christ.‖30   
 

Dalam tafsirannya mengenai Roma 5:2, Luther membuat suatu 
pernyataan yang lebih jelas dalam perluasan pemikirannya bahwa fakta 
dari iman seharusnya memiliki dasar yang kuat , dan dasar itu adalah 
Yesus Kristus. Luther mengatakan, ―Faith makes the dwelling, but Christ 

                                                 
25 Pengantar dari Steven E. Ozment dalam artikel ―Simul Gemitus et Raptus: Luther 

and Mysticism,‖ in Reformation in the Medieval Perspective (Chicago: Quadrangle Books, 
1971), 219.  

26 The act of approaching, departure, rapture and sigh.  
27 Hoffman, Luther and the Mystics, 15. 
28 Ibid., 14.  
29 Ibid., 16  
30 LW, 10:91  
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the shadow and secret place.‖31 Disini Luther mengembangkan ide 
pemikirannya mengenai makna mistis dari harta yang tersembunyi dalam 
Kristus. Dia mengkritik mereka yang mengklaim memiliki iman namun 
menyangkali karya mediatorial dari Yesus Kristus.  Bagi Luther ―through 
faith‖ and ―through Christ,‖ ―the Word incarnate,‖ semuanya membawa 
pengaruh dalam mengkontemplasikan Firman yang hidup itu. Luther 
mengatakan: 

This also applies to those who follow the mystical theology and 
struggle in inner darkness omitting all pictures of Christ‘s suffering, 
wishing to hear and contemplate only  the uncreated Word 
Himself, but not having first been justified and purged in the eyes 
of their heart through the incarnate Word. For the incarnate Word 
is first necessary for the purity of the heart, and only when one 
has this purity, can he through this Word be taken up spiritually 
into the uncreated Word.32 

 
Jadi kata mistis menurut Luther, seperti diutarakan Oberman, adalah ―all 
wisdom and love are hidden in the suffering and dying Christ.‖33  
Tersembunyi bagi Luther karena itu hanya terlihat dengan mata rohani 
saja,‖34 yang nota bene adalah iman.  Kita dapat mengatakan bahwa 
Luther menekankan theologia mistik dalam terang pemahaman sisi rohani 
dari iman Kristen, sebagaimana Hoffman menyimpulkan pemahaman 
Luther mengenai makna mistisisme.35  
 

Melalui pemahaman ini dapat dikatakan bahwa Luther adalah 
seorang mistik, namun bukan dalam pengertian seorang mistik Abad 
Pertengahan per se. Luther berbeda sebagai seorang mistik karena dia 
mendasari itu pada imputasi kebenaran Allah pada orang berdosa, 
dimana Kristus sebagai pusatnya. Imputasi kebenaran Allah nampak 
melalui tinggalnya Kristus dalam kita dan dapat dialami dengan ―mata 
mistis.‖ Titik balik berpikir ini menjadikan Luther berbeda dengan jelas dari 
mistik Abad pertengahan, bahkan termasuk mistik Jerman. Kostlin 

                                                 
31  LW, 25:286.  
32  Ibid.  
33  Oberman, The Dawn of Reformation, 151.  
34  Ibid.   
35  Hoffman, Luther and the Mystics, 15.  
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menunjukkan beberapa perbedaan antara Luther dan mistik Jerman dari 
Abad Pertengahan, dan titik utama perbedaan itu ada pada posisi 
pembatasan yang berbeda mengenai relasi antara Allah dan personalitas 
moral manusia.36  Lebih lanjut Kostlin mengatakan 

With the mystics, behind the Christian and religious, lay a 
metaphysical conception of God, as a Being of absolute power, 
superior to all destiny, apparently rich in attributes, but in reality an 
empty Abstraction, - above all, a Being who suffers nothing finite 
to exist in independence of Himself. With Luther the fundamental 
conception of God remained this, that He is the perfect Good, and 
that, in His perfect Holiness, He is love. This is the God by whom 
the sinner who has faith is restored and justified.37  

 
Dalam hal ini Oberman benar ketika dia mengatakan bahwa ―acquired and 
infused contemplation is alien to Luther.‖  Di bagian Lain Oberman juga 
mengatakan bahwa   

Luther never based his authority on special revelation or high 
mystical experiences, nor does he write for the ―aristocrats of the 
Spirit‖ who are granted a special foretaste of the glory to come.38  

 
Bahkan dalam tafsiran Luther mengenai Mazmur 9, dia menyebutkan 
posisi ini secara implisit bahwa dia tidak setuju dengan Agustinus 
mengenai ―infused faith.‖  Ketidak setujuan Luther didasari oleh suatu 
pemahaman bahwa tidak ada jaminan pengampunan, kemurahan dan 
keselamatan, yaitu kesatuan dengan Allah—tujuan dari mistik Abad 
Pertengahan—dapat diperoleh terlepas daripada iman dalam Kristus.39  

 
Penolakan Luther terhadap pemahaman mistik Abad Pertengahan 

merupakan suatu kekonsistenan dia dalam memahami Injil. Dia menolah 
mistik tinggi Abad Pertengahan yang cenderung bernada transendental, 
bersifat takyul dan mengabaikan Kristus.  Kenyataannya, pemahaman 
Luther mengenai mistik ditarik dari pengetahuan rohaninya mengenai 
bagaimana manusia dibenarkan melalui iman. 

                                                 
36  Julius Kostlin, Life of Luther, (New York: Charles Scribner‘s son, 1913), 73.  
37  Ibid., 73.  
38  Oberman, The Dawn of Reformation, 126.  
39  Ibid., 126.  
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Luther dan Mistik akhir Abad Pertengahan 
 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pemahaman Luther mengenai 
mistik ada dalam keterkaitan dengan pengalaman keselamatannya 
melalui iman dalam Kristus. Selanjutnya dalam bagian ini akan dijelaskan 
hubungan Luther dengan theologia mistik Abad Pertengahan. 
  

Titik pijak utama relasi Luther dengan Mistisisme adalah 
pengalaman pribadi dari pembenaran oleh iman. Jadi mistik Abad 
Pertengahan yang banyak tertarik pada spekulasi kognitif atau 
penglihatan untuk menemukan Allah tidak menjadi ketertarikan bagi 
Luther. Meskipun demikian, Luther tetap berhutang kepada Bernardus dari 
Clairvaux dalam hal penekanan Bernardus pada ―the Crucified, the 
judgment and experience.‖40  Problema muncul ketika para sarjana41 
membawa perbedaan antara ―young Luther‖ dan ―mature Luther‖ 
berkaitan dengan mistisisme. Sebenarnya, Luther, sebagaimana Hoffman 
mengomentari perkataan Vogelsang, berhubungan dengan konsep mistik 
dalam theologianya tidak berubah antara Luther yang muda dan Luther 
yang sudah dewasa dalam bertheologia. Adalah tidak tepat membuat 
pemisahan dalam dua hal ini karena 

Both in young and mature Luther Christ is a mystical presence, 
not just a theological verity. He is dynamically present in the Word, 
for he lives in the words he spoke… The division between a 
theologically young Luther and a theologically old Luther who 
extirpated all that the young Luther said is not tenable.42  

 
Oberman juga mengatakan bahwa kontinuitas Luther dengan mistisisme 
tidak berubah bahkan sebagai ―the old Luther‖ ketika dia memahami 

                                                 
40  Hoffman, Luther and the Mystics, 112.  
41  Beberapa sarjana, seperti Adolf Harnack , Nathan Soderblom, Gustaf Ljunggren, 

Heinrich Bornkamm, Gerhard Ebeling, dan Rudolf Otto berpendapat bahwa Luther 
berhubungan dengan mistik dalam tahun-tahun awal pelayanannya sebagai teolog muda, 
dan akhirnya tidak lagi berhubungan dengan mistik ketika dia sudah matang dalam 
bertheologia. Sebaliknya para sarjana seperti Erich Vogelsang, Heiko Oberman, Bengt 
Hoffman, Erwin Iserloh, dan Dietmar Lage, berpendapat bahwa kontinuitas relasi Luther 
dengan mistisisme terus berlanjut meskipun sebagai ―mature Luther.‖ (Lihat diskusi ini 
dalam Hoffman, 112-119 & Oberman, The Dawn of Reformation, 138.     

42  Hoffman, Luther and the Mystics, 116, 117  
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pemikiran Tauler dan Gerson.43  Hoffman setuju dengan pendapat 
Oberman bahwa tidak ada pemisahan diantara ―young and old Luther.‖ 
Hoffman mengatakan, ―I have come to the conclusion that it is untenable 
to draw a line between young Luther and mature Luther with respect to the 
mystical elements in his theology.44  
  

Luther banyak mengambil pemikiran Bernardus dari Clairvaux 
dalam keterkaitan dirinya dengan mistik Abad Pertengahan. Luther yang 
muda berbicara tentang Bernardus dari Clairvaux sebagai seorang mistik 
yang menekankani bahwa ―jiwa hanya dapat tenang dalam luka-luka 
Kristus.  Disini Luther belajar bahwa theologia mistik adalah suatu 
pengalaman bukan suatu definisi-definisi doktrinal semata. Sebagai Luther 
yang dewasa dalam bertheologia, Luther mengatakan tentang 
Bernardus—dan kadang-kadang tentang Bonaventura—bahwa sebagai 
manusia yang memiliki iman yang mistis, dia tahu tentang inkarnasi 
Kristus.45 Karena itu dalam hal ini dapat dikatakan dengan jelas bahwa 
sikap Luther terhadap mistisisme adalah positif. Namun dia tetap 
memberikan kita peringatan bahwa berusaha untuk mencapai kesatuan 
dengan Allah diluar Firman yang berinkarnasi adalah berbahaya. Dia 
mengkatagorikan sistem mistiknya dalam pemahaman ―sapientia 
experimentalis (wisdom of experience),‖46  yang menunjukkan bahwa 
mistik ini tidak didasarkan pada teori spekulasi tentang realitas agama 
namun pada realitas Kristus yang berinkarnasi; Kristus hidup dalam diri 
kita dan kita hidup dari kuasa-Nya hari lepas hari.47  
  

Karena itu adalah menarik untuk disimak bahwa ada wilayah-
wilayah dari tiga bentuk mistik Abad Pertengahan yang tidak dibawa 

                                                 
43  Oberman, The Dawn of reformation, 138,139.   
44  Bengt Hoffman, ―Luther and the Mystical, ―The Lutheran Quarterly XXVI, No. 3 

(August 1974), 323.  
45  Hoffman, Luther and the Mystics,117.  
46  Lihat Dietmar Lage, Martin Luther‟s Christology and Ethics, (Lewiston: The Edwin 

Mellen Press, 1990), 86.  
47  LW, 54:22 .  Dengan kata lain sebagaimana Iserloh mengatakan mengenai 

―Luther‘s Christ-Mysticism‖  bahwa tidak ada spekulasi untuk mencari kesatuan dengan 
Allah terlepas dari Kristus yang berinkarnasi. Lihat  Erwin Iserloh, ―Luther‘s Christ 
Mysticism,‖ in Jared Wicks, S.J. (Ed). Catholic Scholars Dialogue with Luther, (Chicago: 
Loyola University Press, 1970), 37-58.   
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dalam diskusi Luther tentang pengalaman mistik. Dalam hal ini sikap 
Luther ada dalam kategori ―sic et non.‖48 Tiga wilayah bentuk mistik Abad 
Pertengahan tersebut adalah:  
1. Mistik Dionysian  

Luther terkadang dalam tulisannya mengutip Dionysius, meskipun dia 
juga selalu mengingatkan pembacanya tentang pendapat-pendapat 
Dionysius, yang tidak berakar kuat pada Kristus yang berinkarnasi 
dan yang tersalib. Luther menilai, sebagaimana Hoffman mengatakan, 
bahwa pendapat-pendapat Dionysius didasarkan pada ―idle dreams‖ 
dan ―who seemed to think of the way into the Godhead as a climb on 
the rungs of a ladder.‖  Sementara Luther secara kontras mengatakan 
bahwa ―our ladder to God is he who descended to us,‖49  jika tidak 
maka pengalaman mistik kita hanya merupakan suatu kisah spekulatif 
semata dan hal ini tidak dapat diterima oleh Luther. 

Mistik Dionysius banyak mengambil konsep-konsep Plato 
mengenai kenaikan yang bersifat tahap-tahap ke Sorga melalui 
usaha-usaha manusia. Pada tahun 1519, Luther mengkritik Dionysius 
sebagai seorang yang bukan mistik yang benar karena dia 
menempatkan mistisisme dalam kategori pengetahuan atau 
pemahaman sebagai tuntutan utama. Sebaliknya Luther mengakui 
bahwa theologia mistik yang benar seharusnya melewati ―kematian 
dan penghakiman‖50  Karena itu sesudah tahun 1516 selanjutnya 
Luther dengan tegas mengatakan ―tidak‖ kepada mistik Dionysius.  

 
2. Mistik Romanic (Latin)  

Dalam hal ini Luther memiliki dua sikap. Di satu sisi dia 
mengatakan ―ya,‖ dalam pengertian bahwa Mistik Latin menekankan 
―earthly Christ and on mysticism as experience rather than doctrine.‖51  
Namun disisi lain dia mengatakan tidak karena mistik Latin 
menekankan :bypassing spiritual Anfechtung, to its erotic marriage 
mysticism, and to its ultimate goal of ecstatic union with the uncreated 

                                                 
48  Oberman menulis hal ini sebagai satu klasifikasi dalam menentukan hubungan 

Luther dengan mistisisme; Lihat diskusi lebih lanjut dalam Oberman, The Dawn of 
Reformation, 131).  

49  Hoffman, Luther and the Mystics, 120; ibid, ―Luther and the Mystical, ―The Lutheran 
Quarterly XXVI, No. 3 (August 1974), 321.  

50  Hoffman, Luther and the Mystics, 111.  
51  Oberman, The Dawn of Reformation, 130.  
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Word,‖52 without the medium of ―the created Word.‖  Dalam hal ini 
Luther tidak setuju dengan Bernardus dari Clairvaux secara khusus 
mengenai lambang cinta diantara laki-laki dan perempuan yang 
melambangkan kesatuan dengan Allah melalui kesatuan pernikahan, 
yaitu dalam  istilah purgative, illuminative dan unitive.  

 
3. Mistik Jerman 

Reaksi Luther terhadap mistik jenis ini sebagaimana Vogelsang 
mengamati adalah sangat antusias ―ya.‖ Luther menemukan bahwa 
mistik ini memiliki ide yang sama ketika dia memuji mistik Latin dan 
bahwa mistik Jerman memiliki pemahaman spiriual mengenai 
purgatori dan resignation ad infernum.‖53  sebagai karakteristik 
keputusasaan diri dalam kehidupan kristen. Meskipun Luther 
memberikan respon antusias terhadap mistik Jerman, namun Luther 
tetap tidak dapat setuju sepenuhnya dengan mistik Jerman. Tetap ada 
perbedaan karakteristik dalam pemahamannya khususnya penekanan 
Luther pada pengalaman keselamatan melalui iman dalam Kristus. 
Penekanan Luther pada ―homo spiritualis nititur fide and nuda fides in 
Deum ‖54—manusia rohani bersandar dalam iman dan iman semata di 
dalam Allah—dalam perspektif antropologinya menjadikan dia 
berbeda dengan Tauler dan Gerson atau siapapun mereka dalam 
tradisi mistik Jerman, yang menekankan Allah dan personalitas moral 
manusia‖55   

 
Mistik Jerman masih menempatkann titik positif dalam diri 

manusia melalui kapabilitas natural manusia dalam melakukan 
perbuatan baik, yang mengalir dari jiwa, yang disebut diatas sebagai 
―synteresis‖—―the innate habit of the understanding which grasps 
basic principles of moral law apart from the activity of formal moral 
training‖56  atau mengalir dari insting moral atau hati nurani, yaitu 
klaim bahwa manusia dapat mengasihi Allah diatas segala sesuatu. 

                                                 
52  Oberman, The Dawn of Reformation, 130. Lihat juga Luther‘s commentary on 

Romans 5:2.  
53  Ibid.  
54   Lihat diskusi ini dalam Steven E. Ozment, Homo Spiritualis, (Leiden: E.J. Brill, 

1969), 184-216.  
55  Kostlin, Life of Luther, 73.  
56  Muller, Dictionary of Latin and Greek Theological Terms, 294.   
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Luther membatasi keefektifan dari synteresis voluntatis  dalam 
wilayah pembenaran dihadapan manusia namun tidak di hadapan 
Allah, dan bahkan hal itu tidak memiliki peran dalam pencapaian 
manusia dalam keselamatan. Jika tidak maka anugerah tidak memiliki 
nilai dalam keselamatan manusia. Luther mengomentari Roma 8 
demikian 

Where now is free will? Where are those people who are trying 
to affirm that we of our natural powers can produce the act of 
loving God above all things? If I said that impossible demands 
are made of us, I would be roundly cursed. But now the apostle 
is saying that it was impossible for the law to condemn sin, 
indeed, that it was itself infirmity because of the flesh. This what 
I have previously said very often, namely, that is simply 
impossible for us of ourselves to fulfill the Law, and that it is of 
no value to say that we can fulfill the Law according to the 
substance of the deed but not according to the intention of the 
Lawgiver, as if it were in our power to will and to be able, but not 
in the way God wills it, namely, in grace. And because of such 
reasoning grace is useful but not necessary, and we do not 
incur the wickedness of our nature through the sin of Adam, but 
we are complete in our natural powers. For this reason 
philosophy stinks in our nostrils, as if our reason always spoke 
for the best things, and we make up many stories about the law 
of nature.57 
 

Kita tidak menolak antusiasme Luther terhadap mistik Jerman. 
Namun kita juga harus waspada bahwa Diapun juga tidak setuju dengan 
mistik Jerman. Ketidak setujuannya terhadap mistik Jerman menjadi inti 
dari konstruksi theologianya dan merupakan suatu ringkasan utama dari 
penemuannya dalam Reformasi ―homo spiritualis nititur fide and nuda 
fides in Deum.‖  Berangkat dari persoalan ini, Luther menyadari mengenai 
kebebasan Kristen dan etika kehidupan kristen dalam hidup sehari-hari. 
Dia mendapat kekuatan baru untuk berjuang hari lepas hari. Ozment  
meringkas perbedaan Luther dengan mistik Jerman sebagai berikut 

The conformity with God achieved in faith and hope is neither the 
weselich union of Tauler nor the generic similitude of Gerson. We 

                                                 
57  LW, 25: 344; Lihat juga Luther‘s commentary on Romans 4:7.  
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are ―brothers‖ and ―coheirs‖ with Christ by adoption through grace, 
not substantively one with God the Father. And by the same faith in 
which the righteousness of God lives in us, sin also lives in us: 
conformity with God is simultaneously disconformity with God. Two 
‗forms‘ and two ‗plan,‘ two forms and plans which are diametrically 
opposed, coexist simultaneously: simul iustus et peccator.58 

 
Luther memang mendapat manfaat dari mistik Jerman tidak hanya 

dalam hal motif penyangkalan diri dari Tauler namun juga natur timbal 
balik dari affectus dan intellectus dalam pikiran Gerson.‖59  Namun Luther 
juga berbeda dengan mereka karena Tauler dan Gerson melihat kesatuan 
dengan Allah sebagai ―the attainment of maximum similitude with God‖ 
dalam hidup ini sedangkan Luther memahami kesatuan dengan Allah 
dalam pengertian ―man‘s union with God to be simultaneously the full 
recognition of man‘s unlikeness and opposition to God.‖60  Lebih lanjut 
perbedaan Luther dengan mereka tidak berarti menghilangkan apresiasi 
Luther terhadap Tauler dan Gerson, dimana diapun berhutang kepada 
tradisi ini.61  Luther tetap menghormati Tauler62, bahkan sampai Luther 
memasuki usia lanjut sebagaimana Oberman dan Hoffman berpendapat.  

 
Hubungan Luther dengan theologia mistik adalah tanpa garis 

damarkasi diantara Luther muda dan Luther tua. Terlepas dari 
ketidaksetujuannya dengan Tauler, Luther menghargai mistik Jerman 
dengan mengedit Theologia Germanica dan memberikan pujian kepada 
tulisan devosional ini. Sikapnya terhadap mistik per se memang tidak 
dapat dibuktikan, namun ketika dia menulis kata pembuka dalam 
Theologia Germanica pada tahun 1518, dia menyebutkan Theologia 

                                                 
58  Ozment, Homo Spiritualis,  214; lihat juga Luther‘s lecture on Romans 4  
59  Ibid.  
60  Ibid., 215.  
61  Jared Wicks menunjukkan bebearapa ide yang berpengaruh dari mistik Jerman, 

yang mana Luther miliki dan membuat suat perkembangan yang lebih hingga seolah-olah 
dia memformulasikan kembali ide-ide tersebut, seperti melakukan perbatan baik, dan 
sikap takluk dibawah tangan Allah. Kristus dalam kita sejajar dengan ide ―Adam dalam 
kita‖ dalam Theologia Germanica dan bahwa ide pertobatan dari semua kejahatan kita, 
lihat Jared Wicks, S.J. Man Yearning for Grace: Luther‟s Early Spiritual Teaching, 
(Washington & Cleveland: Corpus Books, 1968), 143-151.     

62  Dalam beberapa tafsiran dan suratnya, Luther menyebutkan Tauler sebagai rasa 
hormatnya seperti seorang murid kepada gurunya, lihat LW, 7:133; 32:95; 48:36.  



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

96 

Germanica sebagai theologia Jerman dan bukan sebagai mistik Jerman 
dan karena itulah dia memberikan pujian yang luar biasa kepada tulisan 
ini. Bagi Luther ―the German theologians are no doubt the best 
theologians.‖63  Theologia Germanica bagi Luther memang tidak 
memainkan peran untuk keselamatan, namun memainkan peran praktis 
dalam hidup setiap hari dihadapan manusia (coram hominibus) dan 
sebagai perwujudan dari hidup iman dihadapan Allah (coram Deo)  dalam 
pengertian sudah memperoleh keselamatan. Analisa Oberman dalam hal 
ini adalah sebagai berikut: 

Luther was enthusiastic about Johannes Tauler and the Theologia 
Germanica, of which he supervised an incomplete printed edition in 
1516 and a complete edition in 1518; but he read Tauler and the 
Theologia Germanica as striking examples of genuine, personal, 
living theology, not as exponents of mysticism. Tauler became a 
signpost in Luther‘s search for life by faith in the world.64 

 
Meskipun demikian tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa 

Luther menolak theologia mistik, melainkan Luther menolak bahaya dari 
apa yang diistilahkan oleh pada ahli sebagai ―high mysticism‖—mistik 
tinggi. 
  
 Lebih lanjut akan dibahas mengenai penggunaan Luther terhadap 
istilah mistik yang diberikan makna baru dalam ruang lingkup 
pemahamannya akan Injil. Luther mengkaji ini dalam istilah mistik dalam 
kaitan dengan pengalaman pribadi dan pengalaman non rasional yang 
digambarkan dalam beberapa istilah, yaitu “the unio mystica,”—mystical 
union— “the mystical Christ,” “gemitus,” “raptus,” “excessus,” and “extasis” 
dalam menggambarkan sisi batiniah dari karya penebusan Allah.65   
 
 Dalam diskusi ini, Oberman memberikan beberapa pemahaman 
untuk memahami istilah ini, yaitu excessus, gemitus and raptus.  Dalam 
kerangka pemahamannya dalam tradisi, Luther memahami excessus 

                                                 
63  Martin Luther, The Theologia Germanica of Martin Luther, Trans., Introduction, and 

Commentary by Bengt Hoffman; preface by Bengt Hagglund, (New York: Paulist Press, 
1980), 54.  

64  Heiko A. Oberman, Luther: Man between God and the Devil, (New Haven & 
London: Yale University Press, 1982), 180.   

65  Hoffman, Luther and the Mystics, 14.  
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dalam terang penafsirannya terhadap makna yang terkandung dalam 
Mazmur. 115:11, sebagaimana  Oberman memberikan kesimpulannya: 

The mystical term excessus is related by Luther to the idea of battle 
or struggle typical for the life of the viator, the soldier of Christ.... It 
would remain for Luther characteristic that the excessus through 
which the homo mendax becomes the homo spiritualis continues to 
be seen in the context of pugna, tribulation, Anfechtung.66  

 
Dalam terang pemahaman kita akan status kemenangan Kristen, hal ini 
berarti bahwa: 

Christian receives a full humanity, which he can in no way-
substantively, generically, or accidentally – identify either with God, 
Christ, or the Holy Spirit. He may be one with Christ in fide et spe, 
and he may join with his neighbor in charitate. Yet, he does both 
while remaining simultaneously a confessed peccator in re. 67 
 

 Disini manusia diletakkan diantara realitas hidupnya sebagai 
pendosa, namun dia dapat merasakan hidup yang mulia dari kesatuannya 
dengan Allah melalui apa yang Luther sebut sebagai ―raptus.‖  Dengan 
perkataan lain, kata extasis68 adalah sinonim dengan kata gemitus dan 
excessus untuk kata raptus.   

 
Raptus et Gemitus adalah sentral dari theologia Luther dalam 

pengalaman mistisnya. Disinilah aspek simul, yang dia mainkan dalam 
konstruksi theologianya tentang Raptus. 69  Raptus adalah  

The reliance on the righteousness of Christ outside ourselves (extra 
nos) and can be described as a complete transformation into Christ 
(in Christum plane transformari).70 

                                                 
66  Oberman, The Dawn of Reformation, 149.   
67  Steven E. Ozment, The Reformation in Medieval Perspective, (Chicago: 

Quadrangle Books, 1971), 151, 152.  
68  Luther menujukan kata ini dalam konteks penderitaan dan kesakitan yang luar 

biasa dari hidup Hagar.  Dia membuat referensi melalui kisah Lot dimana pikirannya 
dikuasai oleh dukacita dan kepedihan yang luar biasa sehingga hampir semua indra 
tubuhnya menjadi mati (LW, 4:48, 67)   

69  Lihat lebih lanjut arti ini dalam diskusi Hoffman di Luther and Mystics, 152,153. 
Hoffman memberikan enam makna untuk memahami evaluasi Luther terhadap makna 
ini.   
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Bagi Luther, baik excessus atau raptus bukanlah suatu transformasi 
ontologis, namun suatu transformasi affectus dan fiducia. Raptus adalah 
suatu transformasi rohani yang mengubah afeksi manusia dan 
kepercayaannya. Raptus memberikan konotasi penaklukan dalam diri 
manusia dalam keselamatan karena keselamatan itu adalah extra nos. 
Namun kita harus ingat pula, sebagaimana Luther peringatkan, seperti 
yang dicatat oleh Oberman bahwa manusia bukanlah instrumen yang mati 
dari Allah yang maha kuasa dan pembenaran oleh iman bukanlah 
‖quietism.‖71  Sebaliknya excessus dan raptus dapat memberikan implikasi 
bahwa iman dan pembenaran bukanlah realisasi harmoni dari kapasitas 
dan keinginan manusia.‖72  Kita harus membuat perbedaan antara ―the 
mystical passivity of total inertness from the mystical passivity of 
participation‖ sehingga kita dapat mengerti apa yang Luther katakan 
mengenai ― be transported‖ atau ―led‖ atau Allah menginginkan manusia 
untuk membiarkan mereka dituntun dalam anugerah Allah.73  
  
 Luther memahami kata tersebut dalam konteks pengalaman 
mistisnya ketika dia mengatakan bahwa dia pernah dibawa ke langit 
ketiga merasakan suatu realitas yang tiada taranya. Namun dia 
mengingatkan agar kita tidak mengejar hal ini untuk suatu kebanggaan 
karena ini adalah ―a fruit and reward of love rather than love itself.‖74  
Disini Luther menghindari memberikan ajaran yang membingungkan soal 
pengalaman mistis, meskipun hidup kristen diliputi oleh berbagai macam 
pengalaman yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sebaliknya 
Luther dalam cara yang tidak langsung menggunakan pengetahuan mistis 
itu untuk mengajar dalam pemaknaan yang baru.75      
  

Sebagai padanan kata dari Raptus, adalah Gemitus.  Kata ini dalam 
mistik Abad Pertengahan diletakkan dalam synteresis.  Luther menerima 
hal ini, namun dia menambahkan lebih kepada kata tersebut pentingnya 
iman yang bersandar pada Allah. Synteresis ―signifies the religious affect 

                                                                                                              
70  Oberman, The Dawn of Reformation, 150.  
71  Ibid., 151.  
72  Ibid., 151.  
73  Band. Hoffman, Luther and the Mystic, 153.  
74  Ibid., 154.  
75  LW, 25:288.  
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engendered by God‘s awesomeness.‖76 Gemitus menggarisbawahi 
realitas yang dicatat dalam Roma 8:26 bahwa ―God-given faith brings man 
into gemitus, the sighing which is too deep for words and which is actually 
done by the Spirit for man, in face of divine majesty.‖77  Luther membawa 
keluar istilah mistis ini dengan mengasosiasikan dirinya dengan Tauler 
dan dengan menyebut Tauler sebagai pribadi yang luar biasa dalam 
membicarakan topik ini. Luther mengatakan, ―Concerning this patience 
and endurance of God see Tauler, who has shed more light than others on 
this matter in the German language.78 
   
 Karena itu Luther sebagai mistik membangn theologia mistiknya 
dalam terang Abad Pertengahan. Namun tidak ada ide dalam Abad 
Pertengahan yang mengeluarkan ide seperti Luther ungkapkan dalam ide 
simul. Ide simul memberikan karakteristik theologia mistik dari Luther 
dalam konteks Abad Pertengahan. 

 
Gemitus menunjukkan fakta pergumulan hidup kristen sehari-hari 

dalam hidup iman mereka dan Raptus memberikan ide rahmat dari 
kehadiran Allah dalam hidup mereka yang sudah dibenarkan oleh Allah. 
Disini elemen theologia salib dan theologia kemuliaan diletakkan secara 
seimbang dalam hidup kkristen sehari-sehari sebagai pengalaman 
keselamatan. Gemitus menunjukkan karakteristik dari kehidupan orang 
kudus, yang kebenarannya tersembunyi dan melukiskan keadaan 
identifikasi yang sempurna dengan Kristus.79  Dalam keseimbangan istilah 
ini, Luther membangun theologia tentang hidup kristen, agar orang 
percaya tidak menjadi kecewa dan putus asa ketika melihat kelemahan 
mereka sebagai pendosa dan sebaliknya tidak menjadi sombong dalam 
melihat kemampuan mereka melakukan hal-hal yang baik. Oberman 
mengomentari titik keseimbangan dalam theologia Luther dalam hidup 
kristen demikian 

The gemitus aspect neutralizes the dangers of the theologia gloriae 
of the mystical raptus. The excessus and raptus aspect neutralizes 

                                                 
76  Hoffman, Luther and the Mystics, 151.  
77  Ibid.   
78  LW, 25: 368.  
79  Oberman, The Dawn of Reformation, 152.  



JURNAL THEOLOGIA ALETHEIA 

 

100 

the synergistic elements in the traditional scholastic combination of 
synderesis and gemitus.80  

 
Oberman memberikan kita stimulasi untuk mempelajari lebih lanjut 

tentang persoalan ini. Dia menyarankan agar kita menguji kesimpulan itu 
dengan menganalisa ―bridal imagery‖ dan ―the unio fidei.‖  Karena itu 
diskusi lebih lanjut akan dilihat konsep ―bridal imagery‖ dan the ‗unio fidei‘ 
dalam theologia Luther.  
 

Theologia Mistik Luther Mengenai Keselamatan 
  
 Penegasan Luther mengenai pembenaran oleh iman semata 
menjadi pokok dari theologianya. Pemahaman Luther mengenai iman 
memiliki aspek mistis dalam pengertian bahwa iman dalam Kristus adalah 
aspek utama untuk mengkontemplasikan Allah. Luther menafsirkan iman 
pada akhir hidupnya sebagai ―knowledge‖ dalam pengertian persekutuan 
mistis dalam kasih, atau dengan kata lain disebut sebagai ―agnitio 
experimentalis,‖ yang berarti mengetahui seperti dalam hubungan kasih 
secara seksual.  

 
Agnitio experimentalis  bukanlah suatu pengetahuan spekulatif 

atau historis, melainkan pengetahuan yang bersifat eksperiensial. Artinya 
iman dalam Kristus bukan sekedar mengetahui bahwa Kristus mati bagi 
saya namun lebih daripada itu bahwa ‖bagi saya‖ adalah suatu 
pengalaman. Karena itu Luther meringkas iman yang sejati itu seperti 
ini,―takes hold of Christ the Savior Himself and possess Him in the 
heart.‖81  Disini konsep mistis dari pembenaran oleh iman dipahami 
sebagai persekutuan dari kehidupan dan kasih dengan Kristus, bahkan 
lebih intim sebagaimana agnitio experimentalis.  Luther dalam kuliahnya 
mengenai Galatia 3:28 melukiskan pengertian intim dari pengalaman 
tersebut: 

I believe in Jesus Christ, the Son of God, who suffered, was 
crucified, and died for me. In His wounds and death I see my sin; 
and in His resurrection I see victory over sin, death, and the devil, 
and my righteousness and life. I neither hear nor see anything but 
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him. This is the true faith of Christ and in Christ… Hence the 
speculation of the sectarians is vain when they imagine that Christ is 
present in us ―spiritually,‖ that is, speculatively, but is present really 
in heaven, Christ and faith must be completely joined. We must 
simply take our place in heaven; and Christ must be, live, and work 
in us. But He lives and works in us, not speculatively but really, with 
the presence and with the power.82   

 
Luther dalam bagian ini berbicara mengenai aspek eksperiensial dari iman 
terlepas dari perasaan dan sensasi dalam ―sensus peccati‖ dalam 
mencapai keselamatan. Disini Luther menegaskan bahwa pembenaran itu 
diluar kita dan kita hanya bergantung pada Kristus semata dan segala 
janji-Nya melalui iman sebagaimana Luther katakan pada tahun 1519 

The first is alien righteousness, that is the righteousness of another, 
instilled from without. This is the righteousness of Christ by which he 
justifies through faith, as it is written in I Cor. 1[:30].83  

 
Aspek mistis dalam pemikiran Luther difokuskan pada apa yang Luther 
sebut sebagai ―wonderful exchange‖84  diantara Kristus dan orang 
percaya.  

This is the mystery of the riches of divine grace for sinners; for by a 
wonderful exchange our sins are now not ours but Christ‘s, and 
Christ‘s righteousness is not Christ‘s but ours.85 

 
Luther menjelaskan arti dari pertukaran ajaib ini, ketika dia mengatakan 

Therefore a man can with confidence boast in Christ and say: ―Mine 
are Christ‘s living, doing, and speaking, his suffering and dying, 
mine as much as if I had lived, done, spoken, suffered, and died as 
he did.‖ Just as a bridegroom possesses all that is his bride‘s and 
she all that is his- for the two have all things in common because 

                                                 
82  LW, 26: 357.  
83  Martin Luther, ―Two Kinds of Righteousness,‖ dalam Martin Luther‟s Basic 

Theological Writings, edited by Timothy F. Lull, (Minneapolis: Fortress Press, 1989), 155.  
84  Ibid, 47.  
85  LW, 31: 189ff, 351.  
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they are one flesh [Gen.2:24)- so Christ and the church are one 
spirit [Eph. 5:29-32).86 

 
Althaus memberikan komentar dalam isu ini untuk memahami apa yang 
Luther katakan diatas, demikian: 

In faith Christ‘s work becomes our own. Luther feels that it must be 
expressed thus: Christ in his love has made himself one with man. 
Now man in faith makes himself one with Christ. Christ takes 
everything which is ours, our sin, the agony of our death under the 
wrath of God and in the power of the devil, upon himself and gives 
himself and everything which belongs to him, his innocence, 
righteousness, and blessedness to us as our very own. This is the 
―wonderful exchange.‖87 

 
Lebih lanjut dalam menjelaskan peran dari hubungan antara iman dan 
Kristus dimana pertukaran yang rahmani ini terjadi melalui iman, Althaus 
mengatakan: 

Faith, however, is the way in which a man allows this ―wonderful 
exchange‖ to take place in him; through faith he holds himself to it 
and risks his life on it. Christ says to man, ―Your sin is mine and my 
innocence is yours.‖ Faith says to Christ, ―My sin lies on you and 
your innocence and righteousness now belong to me.‖ Thus this 
blessed exchange takes place only through faith.88 

 
Dalam tulisannya On the Freedom of a Christian Man‖ (1520) Luther  

secara panjang lebar menjelaskan kekuatan dari iman dalam fungsinya 
dalam hidup orang percaya. Luther dengan jelas menghubungkan iman 
sebagai pelukan pernikahan diantara jiwa dan Kristus, yang merupakan 
ide yang dia kembangkan pada tahun 1519 mengenai tulisannya tentang 
Two Kinds of Righteousness.  Bagi Luther, iman adalah cincin pernikahan 
yang melaluinya pernikahan Kristus dengan jiwa terjadi dan disitulah 
terjadi―wonderful exchange.‖  
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By faith we are in Him, and He is in us (John 6:56), This 
Bridegroom, Christ, must be alone with His bride in his private 
chamber, and all the family and household must be shunted away.89  

 
Melalui iman, Kristus dan jiwa menjadi satu daging bersamaan dengan 
partisipasi dalam berkat dan penderitaan-Nya. Karena itu iman adalah 
bagian dari rekonsiliasi. Luther mengatakan: 

The third incomparable benefit of faith is that it unites the soul with 
Christ as a bride is united with her bridegroom. By this mystery, as 
the apostles teaches, Christ and the soul become one flesh (Eph. 
5:31-32). And if they are one flesh and there is between them a true 
marriage- indeed the most perfect of all marriages, since human 
marriages are but poor examples of this one true marriage- it follows 
that everything they have they have they hold in common, the good 
as well as the evil. Accordingly the believing soul can boast of and 
glory in whatever Christ has as though it were its own, and whatever 
the soul has Christ claims as his own. Let us compare these and we 
shall see inestimable benefits. Christ is full of grace, life, and 
salvation. The soul is full of sins, death, and damnation. Now let 
faith come between them and sins, death and damnation will be 
Christ‘s, while grace, life, and salvation will be the soul‘s; for if Christ 
is a bridegroom, he must take upon himself the things which are his 
bride‘s and bestow upon her the things that are his. If he gives her 
his body and very self, how shall he not give her all that is 
his?...Thus the believing soul by means of the pledge of its faith is 
free in Christ, its bridegroom, free from all sins, secure against death 
and hell, and is endowed with the eternal righteousness, life, and 
salvation of Christ its bridegroom. So he takes to himself a glorious 
bride, ―without spot or wrinkle, cleansing her by the washing of water 
with the word‖ (Cf. Eph. 5:26-27) of life, that is, by faith in the Word 
of life, righteousness, and salvation. In this way he marries her in 
faith, steadfast love, and in mercies, righteousness, and justice.90 

 

                                                 
89  LW, 26: 137.  
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Luther memahami kesatuan dengan Kristus ini secara realistis. 
Kesatuan mistiknya nampak sebagai Conformitas Christi-- yaitu suatu 
proses menjadi seperti Kristus—―a communion of faith in which the divine / 
human encounter is bridged by the activity of the Holy Spirit,‖91  sehingga 
kita dapat mengatakan seperti Paulus mengatakan ―bukan lagi aku yang 
hidup melainkan Kristus yang hidup dalam aku.‖ (Gal. 2:20). Luther 
memahami kesatuan mistis ini dengan menggunakan ajaran Agustinus 
mengenai penderitaan Kristus tentang sacramentum et exemplum,‖92 
untuk membantah pemahaman moralistik yang superfisial dari ayat ini. 
Luther mengatakan: 

A sacrament because it signifies the death of sin in us and grants it 
to those who believe, an example because it also behooves us to 
imitate Him in bodily suffering and dying.93 

 
Luther menegaskan bahwa iman dalam Kristus berarti ―putting on 

Christ and [having] been made one in Christ, therefore the same thing that 
has been said of Christ will be understood as said of us for Christ‘s 
sake.‖94  Hanya iman semata membuat orang percaya dan Kristus 
menjadi satu pribadi dalam kesatuan mistis sebagaimana kita memahami 
gambaran mengenai pernikahan. Conformitas Christi95  adalah sentral dari 
pertukaran yang ajaib dalam pemikiran Luther. Hal ini terjadi melampaui 
apa yang dapat dijelaskan oleh akal dan persepsi manusia karena hal ini 
merupakan suatu kehidupan yang tersembunyi yang terjadi dalam 
kedalaman diri pribadi, disempurnakan dalam mysterium, sebagai 
pemberian Roh Kudus.96  

 

                                                 
91  Dietmar Lage, Martin Luther‟s Christology and Ethics, 85.  
92  LW, 27:238. Lihat diskusi mengenai Sacramentum et Exemplum  dalam tulisan 

Iserloh, ―Luther‘s Christ-Mysticism,‖ in Catholics Scholar Dialogue with Luther, 51-57, dan 
Lage, Martin Luther‟s Christology and Ethics, 93-102.  

93  LW, 27: 238.  
94  LW, 27:282.  
95  Lage berpendapat sebagaimana dia mengutip Regin Prenter bahwa penggunaan 

kata iman dalam Kristus bagi  Luther  adalah kata yang dapat ditukarkan dengan 
Conformitas Christi; lihat diskusi ini dalam Lage, Martin Luther‟s Christology and Ethics, 
85.   

96  Lage, Martin Luther‟s Christology and Ethics, 86.  
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Disini ditemukan elemen dasar dari theologia mistik Luther yang sic 
et non  dalam keterkaitannya dengan Tauler. Tauler mempertahankan 
bahwa Kristus hadir dalam synteresis.  Tradisi mistis pertobatan 
berasumsi bahwa jikalau seseorang tekun dalam kebenaran yang 
diberikan oleh synteresis  dalam kerjasamanya dengan anugerah Allah, 
keselamatan dengan sendirinya akan diberikan. Karena itu imago Dei  
dalam diri manusia akan diperbarui sesuai dengan natur manusia karena 
conformitas Christi adalah akibat dari aktivitas persiapan manusia. Luther 
tidak setuju bahwa Kristus hadir dalam synteresis dan bahwa imago Dei 
tidak diperbarui kepada natur manusia. Lage meringkas pemahaman 
Luther demikian: 

Unlike Tauler, Luther did not believe that Christ is present in the 
synteresis. The imago Dei is not restored to human nature. 
Righteousness is not an attribute we can claim as our own. Our 
righteousness is solely the righteousness of Christ and therefore 
cannot be said to exist in re. The righteousness by which we are 
reckoned as righteous before God is not an infused righteousness 
but an ‗alien righteousness which is shared and held only in faith. To 
claim any righteousness for ourselves, whether natural or acquired, 
is to surrender one‘s faith and with it the true righteousness provided 
by Christ‘s sacrificial death.97          

 
Luther menegaskan bahwa jasa kita tidak membawa kita kepada 

keserupaan dengan Kristus. Kebenaran Kristuslah yang membawa kita 
diterima dihadapan Allah, dan ini bukan karena akibat dari aktivitas 
persiapan manusia melainkan dikaruniakan kepada kita melalui sola 
gratia.  Kita menaruh Kristus sebagai model dari kebenaran kita serta 
keselamatan kita, dan kita tetap menjadi orang berdosa dan orang benar 
secara bersamaan dalam perjalanan kita sebagai musafir dalam dunia ini.  

 
Kedua realitas itu ada bersama-sama sebagaimana Luther 

mengidentifikasikan istilah mistisnya yang lain yaitu gemitus et raptus  
untuk memberikan batasan kepada yang lain. Segala sesuatu adalah 
positif dalam hidup kristen, namun hal itu tetap tersebunyi dalam negasi. 
Pemikiran mistisnya dalam hal ini bukan dalam cara yang negatif namun 
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sebaliknya sebagaimana Iserloh mengatakan dengan mengutip kata-kata 
Luther demikian: 

For our good is hidden and that so deeply that it is hidden under its 
opposite. Thus our life is hidden under death, self-love under self-
hatred, glory under shame, salvation under perdition, the kingdom 
under banishment, heaven under hell, wisdom under foolishness, 
righteousness under sin, strength under weakness. And generally, 
every yes we say to any good is under a no, in order that our faith 
may be anchored in God, who is the negative essence and 
goodness and wisdom and righteousness and whom we cannot 
possess or attain to except by the negation of all our affirmations.98 

 
 Dalam pelukan pernikahan dari Kristus, jiwa kita menggapai salib, 
yang bagi Luther merupakan suatu cara mengekspresikan theologia 
negativanya, yaitu kematian dan neraka, dan karena itu kita menerima 
hidup. Luther mengatakan lebih lanjut sebagaimana dikutip oleh Iserloh 
demikian:  

For as Christ, by his union with the immoral divinity, overcame death 
by dying, so the Christian, through his union with the immortal 
Christ, arising through faith in Him, also overcomes death by dying. 
And thus God destroys the devil himself, and carries out his own 
work by means of his alien work.99 

 
Persekutuan dengan Kristus yang didasarkan dalam iman harus 

berbuah dalam perbuatan yang baik. Inilah yang Luther sebut sebagai 
―our proper righteousness.‖ Luther mengatakan secara lengkap demikian:  

The second kind of righteousness is our proper righteousness, not 
because we alone work it, but because we work with that first and 
alien righteousness. This is that manner of life spent profitably in 
good works, in the first place, in slaying the flesh and crucifying the 
desires with respect to the self, of which we read in Gal.5[:24].100  

 

                                                 
98  Iserloh , ―Luther‘s Christ-Mysticism, ‖in Catholics Scholar Dialogue with Luther, 43, 

44.  
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Pernyataan ini menegaskan persetujuannya dengan surat Yakobus dan II 
Petrus 1:10 bahwa ―if faith is the actual basis of the work, then the work 
becomes the basis for knowing we have faith.‖101  Formulanya mengenai 
sacramentum et exemplum  teraplikasi disini bahwa ―This righteousness 
follows the example of Christ in this respect [I Pet 2:21] and is transformed 
into his likeness (II Cor. 3:18).‖102  

 
Luther menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan tidak menjadikan 

orang kristen, orang kristen, namun orang kristen memang melakukan 
perbuatan-perbuatan. Kristus haruslah yang pertama menjadi suatu 
sakramen bagi kita  sebagaimana kematian-Nya dibawa dalam kematian 
kita terhadap dosa dan hanya selanjutnya dapatlah Dia menjadi teladan 
bagi kita.  Formula ini menegaskan bahwa sebelum kita meneladani 
teladan Kristus dalam tindakan kita, Kristus harus menjadi sakramen 
secara rohani bagi kita. Kristus harus bekerja terlebih dahulu dalam diri 
kita sebelum kita dapat bekerja dengan Dia. Karena itu imputasi dari 
kebenaran Yesus Kristus dalam kita memberikan kepada kita bentuk baru 
dalam melakukan perbuatan baik, dimana perbuatan baik itu lahir dari 
iman. Topik ini mengarahkan kita pada akhirnya kepada etika dalam 
melakukan perbuatan baik dalam hidup kristen sehari-hari.  Meskipun 
demikian bukanlah proporsi dari tulisan ini untuk membahas persoalan 
etika ini karena hal ini ada dalam relasi antara iman dan perbuatan baik, 
dan bukan  suatu topik langsung yang berkaitan dengan iide Luther dan 
mistisisme. Namun dapat ditegaskan disini bahwa pembenaran 
merupakan dasar dan presuposisi dari hidup etis dalam pemikiran Luther. 
Pembenaran adalah pusat dari theologia dan mendorong membangun 
ethos kristen yang benar, karena pembenaran mengarahkan pemahaman 
apa sebenarnya hidup kristen itu. 
 

Kesimpulan 
 

 Pembenaran oleh iman semata sebagai ciri khas dari theologia 
Luther menjadi penting dalam mendiskusikan topik ini berkaitan dengan 
relasi Luther dengan mistisisme. Karakteristik dari konstruksi theologianya 

                                                 
101 Althaus, The Theology of Martin Luther,  246.  
102 Timothy Lull, ed., Martin Luther, On the Freedom of a Christian Man, dalam Martin 

Luther‟s Basic Theological Writings, 158.  
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memberikan nuansa keterkaitannya dengan theologia mistik Abad 
Pertengahan, secara khusus mistik Jerman. Namun Luther tetap berbeda 
dengan mereka. Luther adalah seorang mistik namun tidak dalam 
pengertian seperti apa yang ada dalam pemikiran Abad Pertengahan, 
karena Luther menolak mistik tinggi, yaitu mistik yang hanya berbicara 
secara spekulatif mengenai persekutuan dengan Allah. Dengan perkataan 
lain, Luther adalah seorang mistik, yang menyusun theologianya dalam 
konteks apa yang sedang terjadi disekitarnya. Sikapnya terhadap 
mistisisme per se dapat diringkas dalam dimensi sic et non, yang berarti 
dia menerima mistik dalam terang pengalaman keselamatannya yang 
meletakkan Kristus dan iman dalam Dia sebagai pusat dari pemahaman 
ulangnya terhadap mistik Abad Pertengahan.  
  

Luther memang tidak tertarik dalam mendefinisikan mistisisme per 
se namun dia melekatkan konsep itu dalam sisi mistis dari iman. Artinya 
bahwa meskipun dia menekankan  kebenaran yang asing itu dalam diri 
orang percaya, dia juga menekankan pengalaman pribadi yang aktif 
dalam iman. Karena itu dia menyusun sistem theologianya bukan dalam 
pemahaman mistik per se namun dalam cara baru untuk memahami 
theologia mistik. 

 
Bagi Luther theologia mistik adalah penerimaan akan pengalaman 

tentang Allah dengan menghubungkan itu pada anugerah Allah melalui 
kebenaran dalam Kristus.  Dia menunjukkan peran dari sistem mistisnya 
dengan meletakkan Kristus sebagai sacramentum et exemplum  dalam 
membawa persekutuan dengan Allah dan menolong orang kristen 
melakukan perbuatan baik. Dia menekankan harta tersembunyi dalam 
Kristus, yang dapat dilihat melalui mata iman. Ide ini sama sekali tidak 
pernah diutarakan dalam Abad Pertengahan, yang dia ringkas dalam 
konsep Simul: Simul iustus et peccator dan simul gemitus et raptus. Aspek 
simul menunjukkan bahwa Luther berusaha untuk berhubungan dengan 
sistemnya dalam titik keseimbangan untuk melihat perjalanan dari hidup 
kristen. Keterkaitan Luther dengan mistik Abad Pertengahan hanya dalam 
hal ketika dia menggunakan ide-ide mistik Abad Pertengahan, seperti 
gemitus, raptus, excessus, and extasis yang sangat dikenal olehnya dan 
dia memberikan arti baru dalam kata-kata itu, berkaitan dengan 
pemahamannya tentang keselamatan dalam Kristus.  
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Gambarannya tentang pernikahan dan unio fidei—kesatuan iman—
menunjukkan tes uji dari aplikasi pemikirannya yang dalam mengenai 
relasi mistis antara orang percaya dan Kristus sebagai persekutuan mistis 
dalam kasih.  Persekutuan mistis ini, yang Luther istilahkan 
sebagai―wonderful exchange,‖ adalah suatu catatan yang sangat realistis 
dalam hidup kristen. Luther menaruh ide ―wonderful exchange‖ dalam 
konsepnya mengenai Conformitas Christi melawan ide spekulatif 
persekutuan dengan Allah dan pemahaman moralistik yang superfisial 
dalam ide mengenai synteresis voluntatis dalam tradisi mistik Abad 
Pertengahan. 

 
Jadi, Luther menempatkan mistiknya dalam pemahamannya 

mengenai pengalaman keselamatan melalui iman dalam Kristus. Dia 
menolak dengan tegas mistik tinggi, yang cenderung spekulatif dan 
bersifat takhyul. Dia menekankan dengan tegas pemahaman ekperiensial 
dan eksperimental tentang Allah yang dikaitkan dengan iman sebagai 
pemberian Allah. Karena itu Luther mengkategorikan sistem theologia 
mistisnya dalam pengertian sapientia experimentalis, yaitu berakar dibumi 
yang didasarkan pada imputasi kebenaran Allah dalam diri orang percaya 
dan dibawa  secara realistis dalam pemahaman mengenai persekutuan 
sebagai agnitio experimentalis.  Melalui ini dapat ditarik suatu kesimpulan 
akhir bahwa tidak ada garis damarkasi antara Luther muda dan tua dalam 
hubungannya dengan mistik dan theologia mistik. 
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PENDIDIKAN TRANSFORMATIF 
MENURUT JURGEN HABERMAS 

 
Marthen Nainupu 

 
 
“Komitmen untuk memperlakukan individu sebagai partisipan potensial 
dalam wacana, mengandaikan komitmen universal pada kesetaraan, 
otonomi, dan rasionalitas potensial individu” 
 

Pengantar 
 

endidikan transformatif mengandaikan suatu proses pembelajaran 
yang berlangsung secara sistimatis untuk menghasilkan transformasi 

atau perubahan. Dari pengandaian di atas, terlihat bahwa Pendidikan 
transformatif terdiri atau mengandung tiga komponen utama yaitu, sistim 
pembelajaran, proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Hasil 
pembelajaran sebagai out put yang harus dicapai ialah perubahan. Maka 
berbicara tentang perubahan mau tidak mau kita harus melihat beberapa 
teori atau model perubahan.  
 

Pertama-tama ialah model tradisional. Dalam beberapa percakapan 
tentang model tradisional, ada yang melihat model ini sebagai bukan 
suatu model perubahan. Karena memang model ini tidak melakukan apa-
apa yang baru kecuali meneruskan atau menurunkan apa yang telah 
dicapai dan di terima secara turun temurun.1  
 

Memang Sekilas, kita dapat setuju dengan anggapan di atas bahwa 
model tradisional tidak termasuk sebuah model perubahan. Tetapi apabila 
kita memperhatikannya  dengan cermat, kita akan segera menemukan 
bahwa di sana juga telah terjadi perubahan. Paling tidak telah terjadi 
perubahan mengenai tempat dan soal waktu. Dan jikalau kita lebih 
mencermatinya lagi kita pun masih bisa menemukan adanya perubahan di 
sana yaitu perubahan spirit dan makna telah terjadi di dalam model 

                                                 
1 Sesuai dengan namanya ―tradisi” yang dalam bahasa latin disebut ―Tradere‖ artinya 

meneruskan atau menurunkan sesuatu dari suatu gnerasi yang lebih tua kepada 
gerenasi yang kemudian.    

P 
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tradisional ini. Hanya saja harus diakui bahwa model tradisional ini adalah 
model yang paling lambat dan lamban dalam meresponi perubahan.   
 

Kedua, perubahan model kontinuitas (continuity) Perubahan model 
kontinuitas, ini bertolak dari asumsi bahwa tidak ada hal yang sama sekali 
baru di dalam kehidupan ini. Apa yang ada sudah ada sebelumnya, hanya 
saja dapat dikemas ulang secara baru. Perubahan model ini melihat 
kemajuan senantiasa membawa hal-hal lama ke dalam suatu situasi yang 
baru. Perubahan tidak bergerak dari titik kosong, tidak keluar dengan 
tangan hampa, melainkan bertolak dari dan dengan sesuatu yang telah 
ada sebelumnya. Maka istilah-istilah yang melekat kuat dengan 
perubahahn model ini ialah, inovatif, kreatif, transformatif. Perubahan 
model ini lebih banyak dapat memelihara kesinambungan dan kestabilan. 
Dengan demikian perubahan model ini tidak jarang disebut juga sebagai 
model revisioner. Perubahan model ini mencoba untuk merevisi ulang hal-
hal apa saja yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan 
jaman.  
 

Ketiga, perubahan model terputus (disconnectedness) Perubahan 
model ini melihat bahwa perubahan berarti datangnya sesuatu yang baru, 
lahirnya sesuatu yang sama sekali baru, yang tidak mempunyai hubungan 
apa-apa dengan apa yang pernah ada sebelumnya.  Perubahan model ini 
biasanya bersifat radikal, revolusioner dan menegasi apa yang pernah 
ada. Perubahan model ini melepaskan diri dari apa saja yang telah dirintis 
oleh ilmu pengetahuan sebelumnya. Konsekuensi dari perubahan model 
ini ialah akan menimbulkan berbagai ketegangan, kekacauan dan bahkan 
bisa terjadi anarkhi. 

 
Bagaimana sebaiknya suatu proses perubahan dimainkan? 

Habermas mengajukan beberapa pokok pemikirannya berkaitan dengan 
transformasi dibidang pendidikan.  
 

Latar Belakang Ide Pemikiran Habermas 
 

 Sistim pendidikan abad modern (positivis) sudah tidak memadai 
lagi. Komentar ini dilontarkan oleh banyak pengamat pendidikan dewasa 
ini, khususnya dari Mazhab Frankfurt. Mazhab Frankfurth terdiri dari para 
filosof, teoritikus sosial, dan kritikus kebudayaan yang mendirikan institut 
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untuk penelitian-penelitian sosial pada tahun 1929. Mazhab ini terkenal 
dengan teori-teori mereka yang sering disebut dengan ―teori kritik 
masyarakat‖2. Perjuangan dari teori-teori kritis didasarkan pada prinsip-
prinsip  fundamental seperti ―keadilan sosial, kesetaraan sosial / gender, 
dan komitmen pada pencapaian masyarakat demokratis‖.   
 

Salah satu tokoh dari mazhab ini ialah Jurgen Habermas. Jurgen 
Habermas adalah tokoh terkemuka generasi kedua dari mazhab Frankfurt. 
Habermas mengajar  filsafat di universitas Heidelberg dan universitas 
Frankfurt. Niat pemikiran Habermas ialah untuk membebaskan 
(emansipasi) individu dan kelompok tidak berdaya menuju masyarakat 
egalitarian. Menurut pemikiran Habermas, ilmu pengetahuan modern 
dengan semangat kapitalismenya telah melahirkan kesenjangan di semua 
aspek kehidupan manusia. Hal ini disebabkan oleh ketidak sadaran baik 
oleh pihak penguasa maupun oleh pihak yang dikuasai / pihak lemah. 
Oleh karena itu upaya penyadaran tersebut perlu segera dilakukan agar 
tercapai masyarakat egalitarian. Tujuan teorinya bersifat ―transformatif‖3 
yakni mengubah masyarakat dan individu dari semangat superordinasi – 
subordinasi menuju suatu tatanan sosial demokratis. Melahirkan suatu 
masyarakat egalitarian yang lebih adil. Mewujudkan kebebasan individu 
dan kolektif, serta menghapus dampak kekuasaan dominasi.   
 

Walaupun Habermas lebih dikenal sebagai teoritikus dan filsuf 
sosial daripada pemikir pendidikan, Habermas memberikan pengaruh 
yang cukup besar terhadap dunia pendidikan. Usaha awalnya untuk 
memperbaiki sistim pendidikan dimulai dengan kritiknya bahwa ― nalar 
instrumental dan positivistime yang bersifat scientistic dan technicist” 
sudah tidak memadai lagi. (Scientistic artinya kepercayaan bahwa 
pengetahuan yang berharga adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah dan 
technicist artinya memperlakukan orang atau situasi sebagai sarana untuk 
mencapai tujuan).  
 
 

                                                 
2  Franz Magnis – Suseno, Filsafat sebagai Ilmu Kritis, ( Yogyakarta: Kanisius, 1992), 

h. 160.  
3  Keith Morrison, ―Jurgen Habermas‖ Fifty Modern Thingkers on Education.  Joy A. 

Palmer (ed)  (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), h. 385 
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Dari Manakah Usaha Transformasi Harus Dilakukan? 
 

Usaha transformasi di bidang pendidikan harus dimulai dengan 
mengembangkan kesadaran dan sikap kritis terhadap sistim pendidikan. 
Habermas masih menerima jalan pemikiran modern (positivis) Disini 
tampaknya Habermas berada pada posisi perubahan model kontinuitas.  
Namun, ia tetap mengajukan beberapa kritik atas jalan pikiran dan hasil-
hasil teknologi modern. Kritik Habermas terhadap pemikiran pendidikan 
modern ialah bahwa ―dalam masyarakat modern yang ditandai dengan 
ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, rasio telah direduksi menjadi 
sebuah instrumen belaka. Rasio modern bersifat instrumental‖. Puncak 
modern dengan semangat kapitalismenya, dimana rasio direduksi kepada 
rasio instrumental. Kapitalisme melestarikan hegemoninya dengan 
menjadi penguasa dan legitimasi politik dan ekonomi.  

 
Menurut Habermas, dalam semangat kapitalisme seperti ini, 

pertanyaan tentang ―hidup yang baik dan adil” hilang sama sekali. Dalam 
masyarakat yang dikuasai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, 
khususnya teknologi informasi, pertanyaan-pertanyaan tradisional seperti: 
Apakah itu adil? Apakah hal itu secara moral penting?  Telah diganti 
dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: Apakah hal itu efisien? Apakah 
hal itu dapat dipasarkan? Apakah hal itu dapat diterjemahkan ke dalam 
kuantitas informasi? Masyarakat telah direduksi ke dalam suatu sistem 
yang diatur oleh masukan dan hasil manfaat, dengan efisiensi sebagai 
satu-satunya norma. Pandangan ini mengatakan bahwa yang benar itu 
adalah apa yang berhasil atau apa yang dapat mengerjakan sesuatu. 
Hasil-hasil teknologi diyakini sebagai yang benar sebab mensejahterakan 
masyarakat. Apakah benar demikian? Ia menjawab dengan mengatakan 
bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengakibatkan 
perang total, totalitarisme dalam berbagai bentuk, kesenjangan yang 
semakin melebar antara utara yang kaya dengan selatan yang miskin, 
penggusuran, dan krisis di dalam pendidikan tinggi.   

 
Kritik atas pemikiran pendidikan modern juga telah dikemukakan 

oleh Martin Heidegger4. Dalam analisis Heidegger terhadap teknologi 

                                                 
4  Michael Bonnet, ―Martin Heidegger‖ Fifty Modern Thingkers on Education.  Joy A. 

Palmer (ed)  (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), h. 46-47 
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modern, ia menemukan bahwa pada hakikatnya teknologi adalah cara 
mengungkapkan ―ada‖ yang memperlihatkan dorongan untuk memahami 
dan menguasai dunia sebagai sumber daya. Di sini kesuksesan teknologi 
memang sungguh nyata. Akan tetapi dampak buruk yang ditimbulkan oleh 
pendidikan yang berbasis teknologi modern ialah cara pemikiran 
―kalkulatif”  yang mendominasi pemikiran rasional. (rasionalitas 
instrumental) Inilah pikiran dan realita yang menyedihkan saat ini. 
Heidegger mengatakan ―pandangan semacam ini dengan sendirinya 
berbahaya, sebab memasukan ―instrumentalisme agresif‖ dalam 
pendidikan. Semua mata pelajaran disampaikan dengan modul kalkulatif, 
dimana tujuan dan proses belajar dibuat secara terpisah dari anak didik. 

 
Proses belajar sudah ditentukan sebelumnya dengan tujuan-tujuan 

yang harus dicapai. Konsekuensinya ialah guru tidak berorientasi pada 
siswa melainkan pada materi. Materi harus selesai, siswa diabaikan, 
siswa menjadi pasif, dengan tidak ada kesempatan untuk pengembangan 
diri. Ilmu direduksi ke dalam apa yang bersifat ―pragmatis, didaktis, 
instrumental yang bersifat menindas serta menguasai orang lain.    

 
Habermas tentang pendidikan Transformatif 

 
Bertolak dari kesadaran dan sikap kritis yang telah dikembangkan 

oleh Habermas, lalu ia mengusulkan suatu orientasi baru dengan 
mengembangkan rasio yang ia sebut sebagai ―rasio komunikatif‖. Rasio 
komunikatif dimaksudkan ialah bukan rasio subjek melainkan ―rasio 
intersubjektifitas”. Dengan orientasi baru ini ia ingin memberi perhatian 
kepada dimensi ―partisipatoris‖. Proses pendidikan harus bersifat 
partisipatoris yaitu membebaskan guru dari sikap dominasi dan murid dari 
sikap pasif. Membuka kesempatan bagi setiap siswa untuk belajar sendiri. 
Guru berkewajiban untuk memberikan syarat-syarat dan aturan-aturan 
―berpikir logis dan benar” dan murid harus tunduk pada syarat-syarat dan 
aturan-aturan tersebut.  

 
Bentuk masyarakat yang totalitarisme adalah masyarakat yang tidak 

etis. Totalitarisme adalah suatu bentuk kejahatan terbesar di zaman 
modern.  Dengan kritik ini Habermas mulai mengusahakan suatu sistim 
pendidikan untuk mentransformasi pendidikan.  Ada dua hal yang 
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diusulkan Habermas dalam upaya untuk memperbaiki sistim kehidupan 
masyarakat pada umumnya dan khususnya dalam sistim pendidikan.  

 
Pertama, Metodologi pendidikan. Metodologi pendidikan yang 

diusulkan teori kritik adalah ―riset aksi‖ Riset aksi ialah suatu strategi 
pemecahan masalah, yang memanfaatkan tindakan nyata dan proses 
pengembangan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan 
masalah. Riset aksi adalah penelitian tentang, untuk, dan oleh masyarakat 
dengan memanfaatkan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi antara peneliti 
dengan kelompok sasaran5. Pelaksanaan riset aksi mencakup empat 
langkah, yaitu6: 
I. Deskripsi dan interpretasi situasi yang ada. Yang dimaksudkan 

dengan deskripsi ialah adanya kemauan dari pihak guru untuk 
membebaskan dirinya dari semangat subjektifismenya ( guru sebagai 
pusat ilmu) untuk menyusun dan membangun suatu gambaran yang 
sungguh-sungguh objektif dari realita di dalam proses belajar-
mengajar.   

II. Penerapan nalar yang berupaya untuk memahami situasi tersebut 
dengan suatu cara pandang tertentu.  

III. Menyusun agenda untuk mengubah situasi tertentu menuju 
masyarakat egaliter 

IV. Evaluasi terhadap pencapaian situasi baru dan egalitarian yang telah 
terwujud. 

 
Selanjutnya Habermas mengajukan lima prinsip yang menopang 

penelitian pendidikan yaitu7  
1. Kooperatif dan kolaboratif dalam pencaharian bersama untuk 

mencapai pemahaman.  
2. Menggunakan pendekatan pemecahan masalah 
3. Bersifat non birokratis, dengan memadukan konsepsi dan 

pelaksanaan, yakni stakeholder-lah (pihak-pihak yang 
berkepentingan) yang memegang kendali. 

                                                 
5   Umaedi, Bahan Pelatihan Penelitian Tindakan, ( Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat 
Pendidikan Menengah Umum, 1999), h. 1  

6   Keith, Morrison, ―Jurgen Habermas‖, h. 384-385   
7  Ibid. h. 390-391 
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4. Bersifat emansipatoris yakni memperdayakan semua stakeholder 
untuk berpartisipasi dalam masyarakat egalitarian. 

5. Menghindari ketergantungan pada metodologi positivis. 
 
Riset aksi seperti ini dapat dilakukan di dalam kelas seperti: 
1.  Menggalakkan penulisan karya ilmiah penelitian oleh guru /maupun 

siswa.   
2.   Meningkatkan waktu belajar siswa dalam pembelajaran. 
3.  Merangsang siswa untuk berani bertanya dalam kegiatan belajar 

mengajar. 
4. Menumbuhkan kebetahan siswa belajar di perpustakaan. 

 
Kedua, Kurikulum dan proses pembelajaran. Mengawali 

kepentingan penyusunan kurikulum, Habermas mengadakan pengkajian 
mendalam untuk menemukan dan merumuskan suatu definisi tentang 
pengetahuan yang berharga. Dalam analisis Habermas, ia menemukan 
bahwa ada tiga cara atau kepentingan kognitif dalam penyusunan sebuah 
kurikulum yaitu8: 
1. Kepentingan predeksi dan kontrol. Habermas menyebut kepentingan 

ini dengan sebutan kepentingan teknis. Kepentingan teknis menjadi 
karakter dari metode ilmiah – positivis – dengan menakankan pada 
hukum, aturan, predeksi, dan kontrol atas perilaku dengan objek riset 
yang pasif. Ini ciri khas pandangan rasionalis dan behavioris yang 
melihat ―kurikulum sebagai produk”  menunjukan kepentingan teknis, 
sehingga menghasilkkan kurikulum instrumental dan birokratis. 
(Contoh Kurnas). 

2. Kepentingan pemahaman dan interpretasi, Habermas menyebutnya 
sebagai kepentingan praktis. Ini dicontohkan dengan metodologi 
hermeneutik interpretatif yang dijabarkan dalam pendekatan kualitatif 
untuk memahami dan meneliti pendidikan. Inilah ciri khas dari 
pandangan humanistik, interpretatif dan pragmatis yang melihat 
―kurikulum sebagai praktik”, yang dikaitkan dengan pendekatan 
―proses‖ terhadap kurikulum.  

3. Kepentingan emansipasi, Hebermas menyebutnya sebagai 
kepentingan emansipatoris.  Kepentingan emansipatoris mencakup 
dua kepentingan sebelumnya, namun melampaui. Kepentingan ini 

                                                 
8  Ibid. h. 386-389 
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berkaitan dengan praksis, yakni tindakan yang dilakukan dengan 
refleksi dan bertujuan intuk mencapai emansipasi. Ini ciri khas dari 
pandangan eksistensial yang membedakan dan melihat kurikulum 
sebagai praksis untuk mewujudkan kepentingan emansipatoris. 
Kepentingan emansipatoris mempertanyakan kurikulum seperti: 
―kurikulum milik siapa?, untuk kepentingan siapa kurikulum dibuat? 
Sejauh mana legitimasi kepentingan tersebut? 

 
Implementasi kurikulum (emansipatoris) di atas, dapat di wujudkan 

di dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Habermas 
menyebutkan delapan prinsip pendidikan terkait dengan kepentingan 
pembentukan pengetahuan,  yaitu9: 
1. Perlunya kegiatan belajar mengajar yang bersifat kooperatif dan 

kolaboratif.  
2. Kebutuhan akan kegiatan berdasarkan diskusi.  
3. Perlunya kegiatan belajar mandiri melalui pengalaman siswa dan 

fleksibel. 
4. Perlunya belajar melalui diskusi / negosiasi 
5. Perlunya proses belajar yang terkait dengan komunitas agar anak 

dapat memahami dan menyelidiki pelbagai lingkungan 
6. Perlunya aktivitas pemecahan masalah 
7. Perlunya memperbesar hak anak didik untuk berbicara, bertanya dan 

berbeda pendapat secara santun. Ini mensyaratkan guru untuk lebih 
reseptif (bersedia menerima ide-ide baru) maupun inovatif ( menuntut 
pengembangan diri dan pengayaan materi)  

8. Perlunya guru untuk bertindak sebagai ―intelektual transformatif‖. 
(Intelektual transformatif adalah para pemikir pendidikan yang 
mempertanyakan persekolahan dan kurikulum, menyelidiki ideologi, 
nilai, dan kepercayaan yang bekerja dalam pendidikan, untuk 
mengubah kesadaran dan wawasan anak didik dan membawa ke 
dalam situasi kehidupan real mereka) 

  
Dari beberapa penjelasan mengenai pemikiran Habermas tentang 

pendidikan, terlihat dengan cukup kuat bahwa skema Pendidikan 
transformatif Habermas, adalah sebagai berikut: 
 

                                                 
9  Keith, Morrison, ―Jurgen Habermas‖, h. 389-390 
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Menganalisis ciri-ciri pokok pendidikan sebelumnya yang terlihat 
memberi perkembangan bagi kesejahteraan manusia. Dari sini 
selanjutnya muncul pertanyaan: Apa yang mau ditransformasi? Yang mau 
ditransformasi ialah sistim dan metodologi positivis (kuantitas) maupun 
metodologi Humanistis (kualitas). Oleh karena menurut Habermas, 
metodologi positivis maupun humanis bersifat menindas atau melahirkan 
rasio instrumental dan birokrasi serta belum mampu menciptakan 
kesetaraan yang lebih adil. 

 
Mengkritisi beberapa ciri pokok dari pendidikan sebelumnya yang 

berpengaruh buruk pada manusia. Disini muncul agenda arah 
transformasi. Kemanakah arah transformasi? Arah transformasi yang ingin 
dicapai ialah melahirkan suatu masyarakat yang bersifat egalitarian 
dengan semangat emansipatoris.  

 
Mengusulkan beberapa bentuk pendidikan yang akan membantu 

menetralkan atau menolak ciri-ciri pendidikan sebelumnya yang dinilai 
kurang memadai lagi untuk kebutuhan jaman sekarang ini. Maka di sini 
lalu muncul alat transformasi. Alat apakah yang akan dipakai untuk 
mencapai masyarakat egalitarian? Alat itu adalah metodologi: riset aksi 
untuk menyusun muatan-muatan kurikulum dan di implementasikan dalam 
proses belajar mengajar di dalam kelas.  
 

Relevansi Pemikiran Habermas Bagi Pendidikan Theologia 
 

Sekilas menurut pengamatan saya, sekolah-sekolah teologia Injili di 
Indonesia pada umumnya masih menganut sistim pendidikan tradisional. 
Sistim pendidikan tradisional memberi tekanan pada sang tokoh atau guru 
sebagai sumber ilmu. Sementara murid hanya berfungsi sebagai ‖botol 
kosong‖ yang siap diisi dengan berbagai pengetahuan dari sang guru. 
Sistim pendidikan seperti ini memang kita temui juga di dalam perjanjian 
lama, misalnya pendidikan di sinagoge-sinagoge, dimana murid hanya 
menerima instruksi – instruksi dari para pendidik. Murid duduk disekitar 
kaki sang guru dan guru memberi instruksi kepada mereka dengan 
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mengulang-ulang dan mengingatkan kepada siswa apa yang harus 
mereka patuhi dan lakukan.10    
 

Sistim pendidikan tradisional itu, tentu memiliki keunggulannya 
tersendiri.  Pengikut atau murid selalu berada dalam posisinya sebagai 
murid atau pengikut dengan semangat kepatuhan dan ketaatan tinggi 
kepada sang guru. Pembatinan sikap-sikap tersebut di atas secara terus 
menerus akan melahirkan suatu kebiasaan atau karakter yang sungguh 
amat baik dalam diri seorang murid. Nabi Yesaya misalnya meskipun ia 
telah menjadi seorang nabi besar pada jaman itu namun ia masih tetap 
memiliki sikap ketaatan seorang murid (Yesaya 50 : 4-5). Tampaknya 
Yohanes Pembaptis mewarisi dan meneruskan sistim pendidikan lama 
tersebut. Rasul Yohanes melaporkan bahwa Yohanes Pembaptis hanya 
meneruskan cara pendidikan lama, kurang memberi tekanan pada 
inovasi, apalagi transformasi. DalamYohanes 1 : 6 – 8 Yohenes 
Pembaptis hanya berperan sebagai pembawa kesaksian tentang terang 
itu. Ia bukan terang itu. Yohanes 1 : 23 lebih menegaskan lagi bahwa 
Yohanes Pembaptis hanyalah suara. Matius menambahkan hal yang 
demikian bahwa Yohanes Pembaptis hanyalah suara orang di padang 
belantara. Dari apa yang diamati oleh rasul Yohanes terhadap sikap 
mental Yohanes Pembaptis maupun pengakuannya sendiri, dapat 
dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis hanya berperan sebagai alat, 
sarana, pesuruh bagi datangnya Sang Kristus. Sikap mental yang 
demikian dengan menempatkan diri sendiri sebagai murid, hamba, 
pelayan alat dan sarana,  tentunya ada hal-hal positif di dalamnya. Sikap-
sikap positif itu misalnya kepatuhan, ketaatan, kerendahan hati, dengar-
dengaran kepada Sang guru sebagai wakil Tuhan. 

 
Kelemahan dari sistim pendidikan tradisional, ialah bahwa dengan 

sikap pandang siswa terhadap dirinya sendiri hanya sejauh alat, sarana, 
corong, hal tersebut bisa berdampak buruk terhadap sistim pendidikan 
atau proses pendidikan. Misalnya siswa menjadi pasif, kurang adanya 
sikap kritis, kreatif dan inovatif. Secara psikologis hal tersebut juga dapat 
menjadi alasan untuk membenarkan dan mengembangkan sifat 
kemalasan. Istilah hamba bisa menjadi slogan yang kosong bahkan dapat 

                                                 
10 James E. Reed and Ronnie Prevost, A History of Christian Education, ( Nashville, 

Tennessee:  Broadman & Holman Pubkishers, 1993 ) p. 49-50 
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menjadi alat / topeng untuk menyembunyikan nafsu kemalasan dengan 
selalu menunggu perintah dan arahan dari sang guru. Barangkali 
menyadari akan kelemahan dari sistim pendidikan tradisional itu, maka 
ketika Tuhan Yesus tampil di muka umum dengan pengajaran-
pengajaranNya ia memulai membangun suatu pola pendekatan baru. 
Tuhan Yesus mengamati dengan cermat keadaan waktu itu dan dari sana 
IA mengetahui dengan pasti dan benar bahwa tantangan-tantangan baru 
tidak dapat diatasi dengan jawaban-jawaban lama.  

 
Oleh karena itu pendidikan transformatif sebenarnya telah dimulai 

oleh Tuhan Yesus sendiri. Pendidikan transformatif tidak bergerak dari 
tesis siswa sebagai obyek atau botol kosong, melainkan siswa sebagai 
subyek. Inilah pola pendekatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. 
Menurut laporan dari para murid Tuhan Yesus, kita dapat menemukan 
beberapa karakteristik yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus dan itu semua 
menunjuk kepada suatu pola pendidikan yang bersifat transformatif. Rasul 
Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia (Yohanes 8 : 
12) tetapi Matius mencatat pula bahwa Tuhan Yesus menyapa murid-
muridNya dengan sebutan ―kamu adalah terang dunia‖ Mat. 5 : 14. Bagi 
Tuhan Yesus, murid-muridNya bukan sekedar objek dimana IA 
memindahkan informasi kepada mereka, melainkan mereka adalah subjek 
dan agen dari transformasi di kemudian hari. Murid-murid adalah subjek 
yang akan membawa terang itu kedalam dunia, tiga tahun kemudian. Ini 
adalah suatu transformasi di dalam hal belajar yang sedang ditampilkan 
oleh Tuhan Yesus. Dalam model pendidikan lama Guru sebagai pusat. 
Dalam gaya berpikir transformatif guru dan murid adalah sama-sama 
subjek pembelajaran.  

 
Dalam Yohanes 15 : 14, Tuhan Yesus menyapa murid-muridNya 

dengan sebutan sahabatKu. Transformasi yang dilakukan Tuhan Yesus 
terhadap para muridNya tidak sekedar memindahkan mereka dari 
kematian kepada kehidupan, tetapi IA juga mengangkat mereka setara 
dengan Dia. Dalam sebutan sahabat menunjukan ada kesetaraan, 
kemitraan, kerekanan, kawan kerja. Kesetaraan / ketemanan menurut 
Yohanes ialah bahwa Tuhan Yesus menaikkan, dan mendudukkan para 
muridNya satu meja dengan Dia. Hal ini berbeda dengan apa yang 
dikatakan Paulus dalam Fil. 2 : 6-8, di mana Tuhan Yesus yang 
menurunkan dirinya setara / sama dengan manusia.  Tetapi dalam 
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Yohanes 15 : 14 Tuhan Yesus tetap sebagai Sang Guru dan Tuhan yang 
menarik, ―meninggikan‖ murid-muridNya setara dengan Dia.  Inilah model 
pendidikkan transformatif yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Siswa 
bukanlah siswa atau anak kecil melainkan subjek dalam proses 
pendidikan dan pelaku pendidikan di masa yang akan datang.  

 
Apabila Habermas memperjuangkan kesetaraan di dalam hal 

belajar, maka sebenarnya jauh sebelum Habermas, Tuhan Yesus sudah 
mengawali sistim pendidikan transformatif ini. Maka menurut saya, 
sekolah-sekolah teologia berutang budi kepada Habermas sebab ia yang 
telah menggali dan menemukan kembali apa yang telah lama dilupakan 
oleh sekolah teologi. Sekolah-sekolah teologia terjebak di dalam sistim 
pendidikan Abad Pertengahan dengan memberikan tekanan pada hafalan 
dan bukan berpikir mandiri.   
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PARA PENDETA DI TANGAN MURKA GEREJA-GEREJA 

 

Amos Winarto 

 

ara pendeta mempunyai tugas pelayanan yang bersifat unik karena 
TUHAN mempercayakan kepada mereka kesejahteraan rohani umat-

Nya. Ketika kehidupan pribadi seseorang tidaklah dengan begitu mudah 
dan sembarangan dimasuki, para pendeta mempunyai hak istimewa untuk 
mengenal kehidupan pribadi anggota-anggota jemaat mereka. Karena itu, 
kalau para pendeta sudah enggan menjalankan tugas dan tanggung 
jawab mereka, kesejahteraan rohani yang bernilai kekal dari setiap jemaat 
menjadi taruhannya. 
 

Karena sifat yang unik inilah, banyak pendeta hidup di bawah 
tekanan yang hebat. Hal ini tidaklah mengherankan. Oleh sebab setiap 
anggota jemaat bersedia membuka diri mereka untuk dikenal oleh 
pendetanya, mereka juga menuntut supaya rahasia-rahasia kehidupan 
pribadi mereka itu berada dengan aman di tangan orang yang dapat 
dipercayai. Sebagai akibat, kehidupan pendeta dapat menjadi seperti ikan 
dalam akuarium karena seluruh jemaat memperhatikan bagaimana hidup 
pemimpin rohani mereka. Karena para pendeta dipercaya untuk 
mengatasi masalah-masalah keluarga dari jemaat, mereka juga dituntut 
untuk memiliki keluarga yang ideal. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa 
mengatasi masalah keluarga yang dibawa kepada mereka? Karena 
mereka dipecaya untuk memperbaiki kehidupan rohani jemaat yang sering 
kali kembang kempis, mereka dituntut untuk menjadi sosok yang 
sempurna. Kalau tidak, bagaimana orang buta bisa menuntun orang buta? 
Mereka diharapkan untuk tidak pernah stress karena mereka diminta 
untuk menangani orang-orang stress. Bahkan, mungkin sebagian jemaat 
mengharap bahwa para pendeta sudah seyogyanya memiliki semua 
jawaban atas masalah kehidupan. Harapan-harapan ―yang tidak masuk 
akal‖ tersebut berada di bahu para pendeta. Ironisnya, walaupun itu ―tidak 
masuk akal,‖ tidaklah dapat disangkal bahwa ketika para pendeta tidak 

P 
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dapat memenuhi harapan-harapan itu, banyak jemaat menjadi kecewa, 
atau bahkan marah. 

 
 Ketika seseorang mengambil keputusan untuk menjadi pendeta, 
hendaklah harus diingat bahwa harapan-harapan yang ―tidak masuk akal‖ 
itu selalu hadir dan menghantui kehidupan pelayanan setiap pendeta. 
Perumpamaan Tuhan Yesus dalam Lukas 14:28-32 (membangun menara 
dan raja yang hendak berperang) mengingatkan setiap orang yang 
hendak menjadi pendeta bahwa tekanan dan tantangan dalam pelayanan, 
betapapun tidak masuk akalnya, harus disadari dan mau tidak mau harus 
dihadapi. Kesadaran yang demikian terhadap keruhnya kondisi pelayanan 
memberikan penghiburan sendiri kepada setiap pendeta karena ketika 
mereka mampu melayani, itu semata-mata adalah anugerah dan kekuatan 
dari Tuhan, bukan diri mereka sendiri.  

 
Kesadaran betapa beratnya tanggung jawab yang ada dalam 

pelayanan juga menolong para pendeta dalam pembentukan kepribadian 
atau karakter mereka untuk menjadi ―perabot rumah untuk maksud yang 
mulia, dikuduskan, dipandang layak dipakai oleh tuannya dan disediakan 
untuk setiap pekerjaan yang mulia‖ (2 Timotius 2:21). Pembentukan 
karakter itu penting karena tujuan dari tugas dan tanggung jawab 
pelayanan kependetaan adalah ―kemuliaan Allah dan pembangunan 
Gereja.‖1 
 

Beban-Beban “Tidak Masuk Akal” namun Nyata 
 

Chrysostom sejak awal berdirinya gereja sudah menyajikan dengan 
gamblang beban-beban pelayanan yang dapat menghabiskan energi dan 
memusingkan para pendeta dalam pelayanan mereka di dalam gereja. 

 
Sulitnya Pelayanan Pastoral 
 

Chrysostom menekankan tanggung jawab rohani yang Allah 
berikan kepada seseorang yang menjadi pendeta: ―Seseorang yang 
dipercaya menangani sebuah jemaat, kawanan domba Kristus, 

                                                 
1 John Chrysostom, Six Books on the Priesthood, trans. Graham Neville (London: 

S.P.C.K., 1964), 142. 
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menanggung resiko bukan uang, tetapi jiwanya sendiri kalau sampai ada 
domba yang terhilang.‖2 Kekekalan adalah taruhan dalam pelayanan 
setiap pendeta! Mungkin pribadi-pribadi yang paling cocok menurut 
gambaran Paulus dalam 1 Korintus 3:15 (―Jika pekerjaannya terbakar, ia 
akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti 
dari dalam api‖) adalah para pendeta.  

 
Tanggung jawab rohani para pendeta dalam pelayanan pastoral 

sangat sulit karena mereka harus melawan dua pertempuran.3 Pertama, 
melawan si Iblis. Ia tidak hanya akan menyerang jemaat, melainkan juga 
pendetanya. Betapa hebat kejatuhan sebuah jemaat, jika pemimpin 
rohaninya, pendeta, jatuh terlebih dahulu. Bukankah banyak gereja 
terpecah belah ketika pendeta-pendetanya bermasalah? Kedua, para 
pendeta berhadapan dengan penyakit rohani. Penyakit demikian tidak 
mudah terdeteksi. Kadang kala itu termanifestasi menjadi penyakit fisik. 
Bagaimana para pendeta bisa memberikan perawatan yang sesuai jika 
penyakitnya sendiri sangat sulit dikenali? Mereka sungguh-sungguh 
membutuhkan hikmat dari Allah. Para pendeta tidak bisa berkata tidak 
untuk tidak ambil bagian dalam dua pertempuran tersebut karena Allah 
sendirilah yang mempercayakan umat-Nya kepada para pendeta dan 
―Tuhan menyatakan bahwa kasih sayang bagi domba-domba-Nya adalah 
tanda cinta kasih bagi diri-Nya.‖4  

 
Pendeta sebagai Contoh Teladan 
 

Peribahasa ―guru kencing berdiri, murid kencing berlari‖ sangat 
tepat menggambarkan kehidupan para pendeta yang sering kali menjadi 
sorotan. Chrysostom menggambarkannya dengan sebuah analogi 
pemerintahan: ―Orang banyak di bawah sebuah pemerintahan cenderung 
untuk menganggap karakter para pemimpin mereka sebagai suatu contoh 
model yang perlu ditiru dan dilakukan.‖5 Tantangan kesempurnaan tidak 
bisa lepas dalam pelayanan para pendeta. Walaupun mereka tidak bisa 

                                                 
2 John Chrysostom, Six Books on the Priesthood, 54. 
3 Ibid., 55-8. 
4 Ibid., 59. 
5 Ibid., 85. 
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menjadi sempurna dalam kehidupan ini, namun dalam kehidupan ini juga 
mereka sering kali dituntut untuk menjadi sempurna oleh gereja-gereja. 

 
Lebih mudah bagi jemaat untuk menyembunyikan dosa-dosa 

mereka daripada para pendeta. Kesalahan yang paling kecil pun dari para 
pendeta akan dengan mudah menjadi kelihatan. Karena itu, para pendeta 
membutuhkan pengendalian diri. Chrysostom menjelaskan, ―Pendeta 
harus dipersenjatai dengan senjata baja – kesungguhan yang mantap dan 
kecerdasan hidup yang konstan – dan dia harus memperhatikan setiap 
arah, kalau-kalau ada seseorang yang menemukan titik lemahnya dan 
menghantam titik itu dengan pukulan yang hebat.‖6 Apa yang ia katakana 
sebetulnya menggemakan nasehat Paulus kepada Timotius: ―Awasilah 
dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, 
karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan 
semua orang yang mendengar kamu‖ (1 Timotius 4:16). 

 
Keterlibatan Hidup Sehari-hari 
 

Salah satu beban berat tanggung jawab pelayanan pendeta adalah 
waktu yang harus disediakan. Meski para pendeta mungkin mempunyai 
jam kantor, mereka harus siap sedia untuk hal-hal darurat. Tanggung 
jawab pelayanan sepertinya menuntut waktu 24 jam. Para pendeta tentu 
tidak diharapkan untuk berkata kepada jemaat yang membutuhkan 
bantuan mereka, ―Datang saja kembali besok, kantor baru saja tutup!‖ 

 
Di samping itu, batas-batas tanggung jawab pelayanan pun tidak 

mudah untuk ditentukan. Misalnya, dalam perkunjungan Chrysostom 
menunjukkan bahwa ―jika pendeta tidak memberikan perhatian yang lebih 
dalam visitasi ketimbang sekedar kunjung-kunjung, kritik tajam akan tidak 
terhindarkan.‖7 Jika tidak demikian, pilih kasih adalah kritik yang sangat 
umum. Chrysostom bahkan menggambarkan bahwa ketika jemaat duduk 
bersama dan pendetanya tidak memberikan pandangan mata ke segala 
arah, maka si pendeta dianggap pilih kasih karena hanya melihat di satu 
arah.8 Para pendeta harus memberikan perhatian kepada setiap anggota 

                                                 
6 John Chrysostom, Six Books on the Priesthood, 86. 
7 Ibid., 101. 
8 Ibid., 102. 
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jemaat dan tidak boleh kelewatan satupun. Mereka tentu tidak bisa 
mengatakan bahwa itu tidak masuk dalam tanggung jawab mereka. 

 
Seringkali juga, banyaknya hal-hal yang harus dilakukan sangat 

memberikan tekanan batin. Seorang pendeta mungkin berpikir di akhir jam 
kantornya, ―Wah, saya sudah melakukan banyak hal hari ini.‖ Kemudian, 
ketika ia dalam perjalanan pulang, ia melewati rumah seorang jemaat 
yang baru saja kehilangan orang yang dikasihi. Ia berkata sambil melewati 
rumah itu, ―Saya perlu mengunjungi keluarga itu karena saya belum 
mengunjungi mereka sejak orang yang mereka kasihi meninggal sebulan 
yang lalu.‖ Lalu, ada lagi pikiran di benaknya, ―Wah, saya seharusnya 
membaca tafsiran yang baru untuk Kitab Amsal sebelum saya memulai 
menulis khotbah saya. Tapi, sekarang sudah hari Rabu dan saya bahkan 
belum mulai apa-apa.‖ Ketika pendeta itu sampai di rumahnya, dia sudah 
kelelahan, tertekan, dan merasa tidak mampu melakukan banyak hal. 
Para pendeta sering merasa bahwa diri mereka tidak mampu berbuat apa-
apa ketika mereka melihat dalam jemaat mereka orang-orang meninggal, 
pernikahan-pernikahan menjadi berantakan, kanker tidak sembuh-
sembuh, jemaat tidak memiliki semangat melayani, iri hati, dengki, 
pertikaian dan perpecahan tidak berhenti-henti. Hal-hal demikian 
memberkan tekanan-tekanan yang sangat berat. Belum lagi bagi para 
pendeta yang sudah berkeluarga. Ketika keluarga pendeta menjadi kacau, 
salah satu sebabnya adalah keluarga menjadi terbengkalai akibat 
tuntutan-tuntutan pelayanan yang begitu banyak. 

 
Pelayanan Firman 
 
 Chrysostom meyakini bahwa pendidikan dan pembangunan jemaat, 
termasuk penyakit-penyakit rohani, bisa ditangani dengan cara 
pengajaran firman.9 Karena itu, para pendeta perlu menjadikan firman 
Tuhan sebagai bagian dalam hidup mereka. Paulus berkata, ―Hendaklah 
perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu‖ 
(Kolose 3:16). Para pendeta perlu mempraktekan khotbah mereka dalam 
hidup mereka dulu baru ke dalam kehidupan jemaat.  
 

                                                 
9 John Chrysostom, Six Books on the Priesthood, 115. 
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Tidak cukup dengan itu. Yang berikutnya adalah ketrampilan 
berkhotbah. Banyak gereja atau jemaat menuntut pendetanya bisa 
berkhotbah. Memang para pendeta tidak seharusnya menjadikan khotbah 
sebagai sebuah pertunjukan yang memuaskan telinga dan mata jemaat. 
Walaupun demikian, itu tidak berarti bahwa para pendeta tidak dituntut 
untuk bisa berkhotbah. Agustinus menjelaskan bahwa khotbah yang baik 
adalah khotbah yang membuat para pendengarnya bertindak. Kunci 
khotbah yang demikian adalah hati yang dipenuhi kasih yang menggebu-
gebu. Augustinus mengatakan, ―bukan karena gaya bahasa yang elegan 
namun ekspresi tulus perasaan yang mendalam.‖10 Bayangkan dampak 
yang dialami gereja jika setiap pendeta berdoa demikian dengan sungguh-
sungguh dan meneteskan air mata untuk setiap khotbah mereka: 
―Berikanku gereja ini, O Tuhan, atau biarkan saya mati!‖  

 
Para pendeta dituntut untuk bukan hanya mempraktekan 

pengetahuan rohani mereka namun juga trampil dalam menyajikan 
pengetahuan itu. Karena itu, para pendeta tidak boleh ketinggalan dalam 
mereka belajar Alkitab dan tidak boleh enggan untuk belajar berkhotbah 
dan menasehati dengan baik. Chrysostom mengatakan bahwa tujuan 
utama dari para pendeta mengajar jemaat adalah ―untuk memimpin murid 
mereka, baik melalui apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka 
katakan, kepada kehidupan penuh berkat yang Kristus perintahkan.‖11 
 

Karakter 
 

Tantangan dan beban di atas menunjukkan jenis karakter atau 
kepribadian yang para pendeta perlu kembangkan Mereka perlu 
mengembangkan karakter yang berkenan di hadapan Allah dan 
kepribadian yang mantap terhadap diri sendiri dan orang lain. 

 
Di Hadapan Allah  
 

Tanggung jawab yang berat dalam pelayanan sudah seharusnya 
tidak membuat seseorang bermain-main dengan jabatan kependetaan. 

                                                 
10 Augustine, Teaching Christianity (De Doctrina Christiana), trans. Edmund Hill (Hyde 

Park: New City Press, 2003), 225. 
11 John Chrysostom, Six Books on the Priesthood, 125. 
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Hukuman kegagalan seorang pendeta memiliki dimensi kekal. Meski 
Chrysostom mungkin terlalu berlebih-lebihan ketika ia mengatakan bahwa 
hukuman bagi yang gagal adalah ―api yang tak terpadamkan dan ulat 
yang tidak bisa mati dan kertak gigi dan kegelapan total bersama orang-
orang munafik,‖12 gambaran tersebut tetap menjadi suatu peringatan bagi 
para pendeta. Ada penghakiman akhir bagi setiap pendeta, apakah itu 
keberhasilan ataupun kegagalan. Menjadi pendeta, karenanya, menuntut 
seseorang untuk mempunyai pergumulan yang mendalam di hadapan 
Allah. 

 
Terhadap Diri Sendiri 
 

Konsep Calvin yang sangat dikenal adalah bahwa pengenalan Allan 
dan pengenalan diri sendiri sangat terkait. Ketika para pendeta berdiri di 
hadapan Allah untuk berefleksi mengenai panggilan kependetaan, mereka 
dibawa untuk berhadapan dengan diri mereka sendiri. Jika mereka 
mengenal tanggung jawab mereka dan keyakinan mereka tentang 
panggilan Allah dalam hidup mereka, mereka akan dikuatkan. Citra diri 
mereka akan menjadi semakin mantap. 

 
Seringkali para pendeta menyerah dan meninggalkan pelayanan 

karena mereka kehilangan citra diri mereka. Mereka berpikir bahwa 
mereka melakukan hal yang sia-sia. Jika mereka menyadari siapa diri 
mereka, orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk menggembalakan 
umat-Nya, mereka tidak akan pernah kehilangan visi. Mereka tidak perlu 
berusaha untuk menjadi ―seseorang‖ karena mereka sudah ―seseorang‖ di 
hadapan Allah. Visi pelayanan itu selalu ada karena pelayanan semata-
mata adalah tentang anugerah Allah, bukan kekuatan atau kehebatan 
para pendeta. 

 
Dengan Orang Lain 
 

Berhadapan dengan orang tidaklah mudah. Seorang murid baru 
sekolah Alkitab ditanya, ―Apa yang membuatmu tertarik untuk melayani 
penuh waktu?‖ Ia menjawab, ―Saya suka bekerja dengan orang.‖ Itu 
adalah jawaban yang keliru. Apakah dia pernah bertemu dengan orang-

                                                 
12 John Chrysostom, Six Books on the Priesthood, 113. 
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orang yang ia layani? Manusia, ketika semakin dikenal, adalah bagaikan 
kain lap yang sangat kotor. Di bawah penampilan yang indah di hari 
Minggu, setan-setan berkeliaran. Para pendeta sering berusaha, seperti 
Abraham, mencari dua atau tiga orang yang baik di tengah-tengah Sodom 
gerejawi . Walaupun demikian, para pendeta perlu setia melayani karena 
Allah sendiri yang mempercayakan pelayanan itu kepada mereka. 

 
Ini berarti berhadapan dengan jemaat dan gereja membutuhkan 

ketekunan dan kesabaran. Para pendeta harus sabar dalam menanggung 
kritik, cemooh, ejekan, dan penolakan. Para pendeta harus bertekun 
dalam firman Tuhan, ketrampilan pelayanan, hati penuh kasih, dan 
semangat melawan godaan pujian, kekayaan, kuasa, dan perzinahan. 

 
Sebuah Konklusi Reflektif 
 

Seringkali ketika beban pelayanan menjadi begitu berat, tujuan 
utama dari tanggung jawab sebagai pendeta menjadi kabur. Sebuah surat 
dari seorang pendeta gereja United Methodist di Minnesota 
menggambarkan hal yang demikian, hal yang kebanyakan para pendeta 
sudah sangat kenal:13 

I have been a pastor for six years. It has been very hard. I came out 
of seminary very idealistic. The reality of parish ministry was 
shattering… 
 
I really believed that when a congregation was loved and presented 
with a clear presentation of the gospel they would ―fall into line,‖ ―be 
saved,‖ and ―go forth.‖ How naïve! So, if they don‘t care about their 
souls, or the souls of their neighbors, why should I? Do the pastor, 
the church, and the gospel really count in this increasingly secular 
age? That‘s where I‘ve struggled the past years. 
 
It doesn‘t help to have been schooled in the milieu of church growth 
and phenomenal evangelism. As I see others‘ ―success,‖ I feel 
overwhelming guilt. Where have I failed? What have I done wrong? 

                                                 
13 Adapted from William H. Willimon, Pastor: the Theology and Practice of 

Ordained Ministry (Nashville: Abingdon Press, 2002), p.288-9. Italics mine. 
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Of course, I know that ―being faithful‖ is what counts and ―planting 
seeds‖ is all God asks – but that‘s hard. So I find myself at a 
crossroads. I‘m seriously considering leaving the parish and 
pursuing an MBA or a degree that will put me in a job where I can 
―see results‖ and be a part of bringing things to completion. 
 
But it‘s hard to think of leaving the pastorate. I still love Christ and 
his Church. I still believe in the vitality of the gospel and every 
person‘s need to know Jesus. I still believe in the essential mission 
of the church. 
 
However, the thought of a life spent painfully wading along the mire 
of mediocrity, poorly defined faith, and churches content to die is too 
much to imagine. 

 
Tidak heran, James E. Dittes melabeli pelayanan pendeta sebagai 
―ministry as grief work‖ karena menjadi ―seorang pendeta, seperti Allah 
sendiri tahu, adalah untuk ditinggalkan secara teratur dan seluruhnya oleh 
mereka yang seharusnya menjadi bagian dari identitas, makna, dan citra 
diri kependetaan.‖14  
 

Kata ―sukses‖ dalam pelayanan seringkali membuat stress banyak 
pendeta. Apa yang menjadi ukuran sebuah kesuksesan? Apakah jumlah? 
Apa bedanya pelayanan kependetaan dan bisnis rumah makan kalau 
jumlah yang menjadi ukuran? Khotbah, misalnya. Apakah yang dapat 
dianggap sebagai sebuah khotbah yang sukses? Khotbah sama disajikan 
dengan cara sama oleh orang yang sama tidaklah dapat memberikan 
hasil yang sama. Kalau yang menjadi ukuran dalan struktur yang jelas 
supaya mudah dimengerti atau kelihaian si pengkhotbah, apa bedanya 
menjadi pengkhotbah dan menjadi salesman? Atau, apakah khotbah itu 
sukses kalau survey membuktikan bahwa kebanyakan orang suka? Jika 
itu yang jadi ukuran, maka khotbah Yesus adalah suatu kegagalan karena 
orang banyak justru menggantungkan Dia di kayu salib gara-gara 
khotbah-Nya. Hasil dari khotbah kelihatanya tidak jelas. Bahkan, khotbah 

                                                 
14 Quoted in William H. Willimon, Pastor: the Theology and Practice of Ordained 

Ministry, p. 290. 
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yang Alkitabiah seringkali menimbulkan reaksi negative. Itu hanyalah satu 
contoh pelayanan, yaitu dalam khotbah. 

 
Untuk menghadapi beban yang berat, bahkan ―tidak masuk akal,‖ 

dalam pelayanan, tantangan paling penting bagi para pendeta adalah 
bukan menemukan cara-cara tertentu untuk menjadi sukses. 
Kependetaan tidak bisa disamakan dengan 10 cara menjadi kaya ala 
MLM atau bagaimana menjadi sukses dalam 30 hari. Kalau para pendeta 
berusaha menjadi sukses menurut cara dunia ini, tidaklah mengherankan 
jika banyak pendeta meninggalkan pelayanan karena memilih untuk ikut 
terjun dalam dunia daripada gereja.  

 
Para pendeta harus berani untuk tidak sukses menurut cara dunia. 

Dengan kata lain, para pendeta harus siap untuk tidak sukses dengan 
cara yang benar dan alasan yang tepat. Pelayanan Yesus sendiri di bumi 
berakir di kayu salib dan Paulus mengingatkan kita bahwa kuasa Allah 
dalam Kristus ―menjadi sempurna dalam kelemahan‖ (2 Korintus 12:9). 
Sedikit demi sedikit menjadi tertekan karena begitu banyaknya kegiatan 
gereja adalah menjadi tidak sukses untuk alasan yang keliru. Diinjak-injak 
karena para pendeta menaruh harapan kita pada uang, SDM, atau 
fasilitas adalah kegagalab yang tidak layak mereka peroleh. Namun, jika 
para pendeta gagal seperti Yesus di kayu salib, terlentang di lantai, 
tangan terentang seperti tersalib, akibat menghadapi dunia dan segala 
kemunafikannya, dan sebagai akibat dunia menampar wajah mereka, 
maka itu adalah ―salib yang adalah mahkota pendeta.‖15 

 
Judul artikel ini terinspirasi oleh judul khotbah Jonathan Edwards: 

―Orang berdosa di tangan murka Allah.‖ Sejarah menunjukkan bahwa 
tahun 1750 Jonathan Edwards dikeluarkan oleh gerejanya, Jemaat 
Northampton. Fakta itu menjadi salah satu kontroversi paling hebat dalam 
diskusi peran para pendeta. Jika seorang teolog, pengkhotbah, dan 
pendeta besar seperti Jonathan Edwards dikeluarkan oleh gereja, siapa, 
kalau begitu, yang bisa menjadi pendeta? 

 

                                                 
15 William H. Willimon, Pastor: the Theology and Practice of Ordained Ministry, 

p. 290. 
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Ya, siapa bisa? Basil, setelah dia mendengar penjelasan 
Chrysostom tentang peran dan tanggung jawab pendenta, menangis dan 
berkata: ―Jabatanku layak menerima penyesalan abadi.‖16 Namun, 
Chrysostom memberi respons penuh kasih, ―Saya menaruh percaya di 
dalam Kristus yang memanggil kamu dan menempatkan kamu atas 
domba-domba-Nya, bahwa kamu akan mendapatkan jaminan dalam 
pelayanan sedemikian...‖17 Sesungguhnya dengan kekuatan sendiri, tak 
seorangpun mampu. Para pendeta menghadapi segala tuntutan dan 
beban pelayanan mereka, termasuk yang ―tidak masuk akal,‖ hanya oleh 
anugerah Tuhan dan dalam keyakinan bahwa Tuhan yang memanggil 
adalah setia dan di akhir jaman nanti mereka dapat mendengar Ia berkata 
dengan lembut, ―Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan 
setia…masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu‖ (Matius 
25:21,23). Kata-kata pujian dan penghiburan sejati dari Sang Juruselamat 
yang sangat dinanti-natikan oleh para pendeta. 
 

 

  

                                                 
16 John Chrysostom, Six Books on the Priesthood, 159. 
17 Ibid., 160. Italics mine.  
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