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KATA PENGANTAR 
 

 
Pokok bahasan Jurnal Theologi Aletheia edisi ini adalah 

hamba Tuhan dalam kehidupan dan pelayanannya.  Seorang 
hamba Tuhan, baik lajang maupun berkeluarga, mempunyai 
pergumulan tersendiri. Hamba Tuhan mempunyai tanggung jawab 
yang besar dalam menumbuhkembangkan kehidupan rumah 
tangganya sesuai dengan Firman Tuhan. Sedangkan hamba 
Tuhan yang lajang pun dapat bertumbuh menjadi pribadi yang 
meyakini dan merayakan kelajangannya sebagai kehendak Tuhan 
dalam kehidupannya.   

 
Seorang hamba Tuhan tidak hanya diperhadapkan dengan 

pelbagai tuntutan pelayanan dalam kehidupan yang serba 
kompleks, tetapi pada suatu saat ia harus diperhadapkan kepada 
masa pensiun. Masa pensiun merupakan suatu masa yang perlu 
disikapi dengan tepat oleh seorang hamba Tuhan, sehingga masa 
pensiun bukanlah masa yang menakutkan, tetapi masa di mana 
seorang hamba Tuhan tetap dapat berkarya dalam bagiannya. 

 
Edisi kali ini juga memuat beberapa uraian biblika tentang isu 

kontemporer, pelayanan dan kehidupan keluarga yang diharapkan 
dalam memperkaya penghayatan kita akan kebenaran kitab suci 
dalam kehidupan dan pelayanan kita  sebagai hamba Tuhan. 

 
Akhirnya nasihat rasul Paulus kepada Timotius merupakan 

suatu bagian yang perlu kita renungkan sebagai hamba Tuhan 
dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita: " Awasilah dirimu 
sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, 
karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan 
dirimu dan semua orang yang mendengar engkau." (I Timotius  
4:16). 

 
HANYA OLEH ANUGERAH-NYA. 

 
 
 

Redaksi 
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1 
 

HAMBA TUHAN DAN KELUARGANYA 
 
 

Agung Gunawan 
 
 

ABSTRAKSI 
 

Kehidupan keluarga Hamba Tuhan tidak akan pernah lepas 
dari sorotan orang-orang Kristen maupun orang non Kristen. 
Keluarga Hamba Tuhan dituntut untuk dapat menjadi teladan dan 
berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun fakta 
menunjukkan bahwa banyak keluarga hamba-hamba Tuhan yang 
gagal menjadi panutan bagi banyak orang. Mulai dari 
ketidakharmonisan dalam keluarga hingga perceraian banyak 
dialami oleh keluarga-keluarga hamba Tuhan. 

 
Mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah hamba Tuhan sangat 

mengerti tentang Firman Tuhan, khususnya dalam hal kehidupan 
berkeluarga? Masalahnya adalah tidak semua hamba Tuhan 
mengerti tentang hakekat dari sebuah pernikahan. Hakekat 
pernikahan Kristen adalah prakarsa Allah, proses pemulihan, 
pendewasaan, pemulihan dan penerimaan bagi pasangan suami 
istri. Hakekat pernikahan ini sering dilupakan dan diabaikan oleh 
pasangan hamba Tuhan. Selain daripada itu, hamba Tuhan juga 
tidak tahu bagaimana mengaplikasikan kasih, yang adalah dasar 
dari sebuah pernikahan Kristen, dalam praktik hidup sehari-hari. 
Akibat dari ketidakmengertian dan ketidaktahuan ini, banyak 
hamba Tuhan gagal mempertahankan pernikahannya, sehingga 
keluarganya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oleh sebab 
itu, hamba Tuhan harus belajar mengerti tentang hakekat 
pernikahan serta mau mengaplikasikan kasih dalam kehidupan 
keluarganya. Pemahaman tentang hakekat pernikahan Kristen 
serta kemauan untuk mengaplikasikan kasih di dalam keluarga 
hamba Tuhan, maka dengan demikan keluarganya akan mampu 
menjadi saksi, terang dan berkat bagi orang-orang yang ada di 
sekitarnya. 

 
Kata Kunci: Hamba Tuhan, Keluarga, Hakekat Pernikahan, Kasih.  
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PENDAHULUAN 
 

Segala aspek dari kehidupan Hamba Tuhan selalu menjadi 
sorotan jemaatnya. Kehidupan hamba Tuhan dituntut harus dapat 
menjadi contoh dan teladan bagi jemaatnya, tidak terkecuali 
kehidupan keluarganya. Hamba Tuhan harus mampu menjaga 
keluarganya tetap harmonis sehingga keluarganya dapat menjadi 
saksi, terang dan berkat bagi keluarga-keluarga jemaatnya, 
maupun keluarga-keluarga di luar gereja. Pernikahan hamba 
Tuhan harus dipelihara, dijaga dan dipertahankan sedemikian rupa 
agar dapat dipertanggung-jawabkan dihadapan Tuhan dan 
menjadi teladan bagi orang lain.  

 
Namun realita menunjukkan hal yang sangat 

memprihatinkan. Hari ini kehancuran pernikahan bukan hanya 
terjadi pada keluarga-keluarga di luar gereja, akan tetapi juga 
dialami oleh keluarga-keluarga yang mengaku sebagai keluarga 
Kristen, bahkan keluarga dari orang-orang yang menyandang 
predikat sebagai hamba Tuhan. Akibatnya nama Tuhan bukan 
dipermuliakan namun justru sebaliknya dipermalukan.  

  
Angka perceraian makin hari makin meningkat, baik di 

kalangan orang non Kristen maupun orang Kristen, termasuk di 
dalamnya keluarga hamba Tuhan.1 Perceraian 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.  

 
 Sedangkan perceraian secara psikologis adalah 

“perceraian” suami-istri secara tidak resmi karena tidak dilakukan 
secara hukum di pengadilan 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 

                                                 
1 H. Wayne House., Ed. Divorce and Remarriage (Illinois: InterVarsity Press, 
1990), 9. 
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saling mengenal. Suami istri tidak lagi saling bertegur sapa, tidak 
mau saling memandang, bahkan tidak mau saling bersentuhan. Ini 
merupakan tanda hilangnya komunikasi dan relasi diantara 
mereka. Dengan kata lain dapatlah dikatakan bahwa di dalam 
kehidupan suami istri tidak ada lagi ikatan kasih. Kalau sudah 
demikian maka di dalam kehidupan suami istri yang ada tiap hari 
adalah percekcokan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak 
ada lagi damai dan ketentraman di dalam keluarga. Meskipun 
dalam kondisi yang demikian, ada pasangan suami istri yang tidak 
mau mengambil langkah hukum untuk melakukan perceraian 
secara legal karena mereka tahu dan takut bahwa perceraian 
adalah perbuatan dosa dihadapan Tuhan. 

  
Selain daripada itu, ada sebagian keluarga mencoba 

menutupi ketidak harmonisan dan keretakan 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 di 
depan umum. Banyak pasangan suami istri yang menggunakan 
topeng untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi di dalam 
kehidupan keluarga mereka. 

  
 Inilah yang disebut dengan perceraian secara psikologis 

yang banyak dialami oleh keluarga-keluarga hamba Tuhan. 
Perceraian secara psikologis ini banyak terjadi di dalam keluarga-
keluarga hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang hidup 
di dalam kemunafikan. Apa yang ditunjukkan keluar sangat amat 
sungguh berbeda jauh dengan apa yang sebenarnya terjadi di 
dalam keluarga mereka. 

  
 Perceraian psikologis tidak mungkin dapat terus 

dipertahankan karena di dalam kehidupan suami istri sudah 
kehilangan komunikasi. Ketika pasangan suami istri sudah 
kehilangan komunikasi dan tidak segera diperbaiki, maka akan 
membawa kepada masalah - masalah lain seperti 
ketidakpercayaan, kebencian dan bahkan terjadi perselingkuhan. 
Kalau sudah sampai tahap ini, maka lambat atau cepat maka 
kehancuran keluarga sudah tidak mungkin dapat disembunyikan 
lagi. Pada gilirannya perceraian secara psikologis pasti akan 
berubah menjadi perceraian secara legal. Sebagai akibatnya maka 
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keluarga-keluarga hamba Tuhan tidak mampu dan gagal menjadi 
terang, berkat dan saksi di tengah-tengah jemaatnya. Seharusnya 
keluarga-keluarga hamba Tuhan memahami bahwa perceraian 
bukanlah kehendak Tuhan, justru sangat dilarang keras oleh 
Tuhan.2 Ini adalah realita yang sangat menyedihkan dan 
memprihatinkan. 

  
 Mengapa hal ini bisa terjadi di dalam keluarga-keluarga 

hamba-hamba Tuhan? Faktor utama dari kegagalan sebuah 
keluarga adalah disebabkan kurang mengertinya pasangan suami 
istri secara sungguh-sungguh tentang hakekat sebuah pernikahan 
Kristen. Ketidakmengertian tentang hakekat pernikahan Kristen 
akan menyebabkan pasangan suami-istri kurang menghargai 
sebuah pernikahan. Pernikahan dianggap sesuatu yang dapat 
dipermainkan. Alhasil keluarga menjadi rapuh dan mudah 
mengalami kehancuran. Pemahaman hakekat pernikahan Kristen 
adalah syarat mutlak bagi pasangan yang akan membangun 
sebuah keluarga, termasuk keluarga hamba Tuhan. Mungkin 
banyak hamba-hamba Tuhan yang memahami tentang hakekat 
dari sebuah pernikahan Kristen dan terlalu sering 
mengkotbahkannya, namun mereka tidak mengaplikasikannya 
dalam kehidupan keluarga mereka. Akibatnya keluarga hamba 
Tuhan mengalami kegagalan yang pada gilirannya akan menjadi 
batu sandungan bagi jemaatnya dan orang lain di sekitarnya. Oleh 
sebab itu, hamba Tuhan harus mengerti dan melakukan ajaran 
Firman Tuhan tentang hakekat sebuah pernikahan Kristen.  

 
 Selain daripada itu, banyak keluarga-keluarga hamba 

Tuhan mengalami kegagalan karena mereka tidak memiliki dasar 
yang benar dan kokoh bagi sebuah pernikahan yaitu kasih Agape. 
Mungkin mereka sering mendengar atau mengkotbahkan tentang 
kasih, namun mereka tidak tidak tahu serta tidak mau 
memanisfestasikan kasih Agape itu dalam kehidupan keluarga 
mereka sehari-hari. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini akan dibahas 
secara singkat tentang hakekat dari pernikahan Kristen dan 
manifestasi dari kasih Agape yang harus dipahami dan dilakukan 
oleh keluarga hamba Tuhan agar keluarganya jadi memuliakan 
Tuhan. 

 

                                                 
2 H. Wayne House., Ed., 16. 
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HAKEKAT PERNIKAHAN KRISTEN 
 
Pasangan hamba-hamba Tuhan harus mengetahui dengan 

jelas perihal hakekat sebuah pernikahan Kristen menurut Alkitab 
yang adalah Firman Tuhan. Hakekat pernikahan Kristen yang 
dipolakan oleh Tuhan harus dipahami, dimengerti, diamini, serta 
dijalani oleh pasangan suami istri hamba-hamba Tuhan di dalam 
kehidupan keluarga mereka, agar supaya keluarga mereka 
menjadi berkat dan panutan bagi jemaatnya. Adapun hakekat dari 
pernikahan Kristen dipaparkan secara jelas oleh Firman Tuhan 
dalam Kitab Kejadian 2:22-25.  

 
PRAKARSA TUHAN (KEJADIAN 2:22) 

 
Pernikahan sebenarnya adalah sebuah lembaga yang 

didirikan oleh Tuhan sendiri. Ketika Laki-laki seorang diri di taman 
Eden, Tuhan merasa kasihan melihat Laki-laki mengalami dan 
merasakan kesepian. Kemudian Tuhan berkarya dengan 
menciptakan serta memberikan seorang  yang dinamai 
Perempuan sebagai pendamping (istri) untuk  Laki-laki sehingga 
Laki-laki tidak sendiri lagi. Jadi Tuhan sendiri yang 
mempertemukan Laki-laki dan Perempuan sehingga mereka 
keduanya menjadi pasangan suami-istri yang diikat oleh tali 
pernikahan yang sakral di hadapan Tuhan. Karena pernikahan 
adalah prakarsa Tuhan, maka penikahan harus sepadan dan 
selaras dengan atribut atau sifat Tuhan sendiri.3 

 
Karena Tuhan itu kudus, maka pernikahan yang didirikan 

oleh Tuhan juga harus kudus. Oleh sebab itu, maka pasangan 
suami istri tidak boleh mencemarkan pernikahan mereka kelak 
dengan melakukan perzinahan, percabulan ataupun 
perselingkuhan dengan wanita atau laki-laki yang lain. Melanggar 
kekudusan di dalam pernikahan berarti melanggar kekudusan 
Tuhan. Kalau hal ini terjadi, maka pasti akan ada konsekuensi 
yang harus diterima oleh pasangan yang tidak dapat menjaga 
kekudusan pernikahan mereka. 

 

                                                 
3 Al Janssen, Your Marriage Masterpiece (Colorado Spring: Focus on the Family, 
2001), 17. 
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Menyadari bahwa Tuhan 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 di dalam pernikahan yang akan mereka jalani. 
Di dalam situasi dan kondisi apapun juga masing-masing pribadi 
dari pasangan suami istri harus memelihara kesetiaan terhadap 
pasangannya. Konflik dan masalah yang mungkin akan hadir di 
dalam 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 saat upacara pemberkatan nikah di gereja 
namun harus direalisasikan dan dibuktikan dalam kehidupan 
pasangan suami istri setelah mereka mengucapkan “I do (saya 
bersedia).”  

 
Selain daripada itu mengingat pernikahan adalah inisiatif dan 

prakarsa Tuhan 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 kasih yang sejati. Kasih yang sejati 
adalah kasih Agape yang tertulis dalam 1 Korintus 13:4-7. 

 
Pasangan suami istri juga perlu memahami bahwa 

pernikahan adalah inisiatif dan prakarsa dari Tuhan kekal, maka 
mereka harus dapat mempertahankan pernikahan mereka sampai 
maut yang memisahkan mereka. Apapun permasalahan yang 
mereka hadapi di dalam kehidupan keluarga, suami istri harus 
mampu mempertahankan pernikahan mereka. Perceraian 
bukanlah solusi atau keputusan yang dikehendaki dan direstui 
oleh Tuhan untuk diambil oleh pasangan suami istri Kristen ketika 
menghadapi badai dan gelombang di dalam bahtera rumah tangga 
mereka. Keluarga Kristen harus berpegang teguh pada prinsip 
kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa “apa 
yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh 
manusia.”  

 
Menyadari bahwa pernikahan adalah inisiatif dan prakarsa 

dari Tuhan sendiri, maka pernikahan orang Kristen harus 
dipertanggungjawabkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. 
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Pernikahan Kristen adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan untuk 
kemuliaan Tuhan selama-lamanya. Inilah hakekat pertama dari 
sebuah pernikahan Kristen yang harus dipahami dan  dimengerti 
oleh pasangan hamba-hamba Tuhan. 

 
PROSES PEMULIHAN (KEJADIAN 2:23) 

 
Pernikahan Kristen adalah juga sebuah proses pemulihan 

bagi pasangan yang terikat di dalam tali pernikahan yang 
diprakarsai oleh Tuhan. Firman Tuhan dengan begitu gamblang 
memaparkan bahwa  diciptakan atau dibentuk oleh Tuhan 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  berasal 
dari tulang rusuk laki-laki, maka kedudukan  bukan di atas atau di 
bawah kaum laki-laki namun sederajat. Oleh sebab itu istri tidak 
boleh “menguasai” suaminya (di atas) dan suami tidak boleh 
“menginjak-injak” istrinya (di bawah). Istri adalah pendamping bagi 
suaminya dan suami harus menjadi pelindung bagi istrinya. 
Pemahaman ini cukup baik dan benar. 

 
Ada satu pemahaman yang agak berbeda dengan 

pandangan-pandangan yang ada tentang arti dari penciptaan  dari 
tulang rusuk laki-laki. Pandangan ini meyakini bahwa makna 
sebenarnya dari proses penciptaan dari tulang rusuk laki-laki 
adalah berbicara tentang proses pemulihan bagi pasangan suami 
istri. Ketika seorang laki-laki bertemu dengan seorang dan menjadi 
satu di dalam ikatan pernikahan, maka sebenarnya laki-laki 
(suami) telah menemukan kembali tulang rusuknya yang hilang. 
Apa yang hilang dari laki-laki telah didapatkannya kembali. Di sini  
berarti bahwa laki-laki telah mengalami pemulihan. 

 
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. Di sini berarti bahwa  juga 
telah mengalami pemulihan. Jadi dalam sebuah pernikahan  
memulihkan laki-laki (suaminya) dan sebaliknya laki-laki 
memulihkan  (istrinya). Tuhan memang sungguh luar biasa. Tuhan 
mempertemukan laki-laki dan  di dalam pernikahan dengan tujuan 
untuk saling memulihkan.  
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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 di masa lalu yang pernah menimbulkan kepahitan, 
kekecewaan, bahkan mungkin luka batin. Orang-orang yang 
pernah menyakiti mereka di masa 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-wenangkan terhadap mereka. 
Akibatnya hal itu menimbulkan dan menyebabkan luka batin bagi 
mereka. Luka batin ini terbawa terus di dalam diri seorang anak 
seiring dengan pertumbuhannya bahkan hingga pada saat ia 
masuk di dalam lembaga pernikahan.  

 
Di dalam pernikahan apabila suatu saat ketika suami atau 

istri yang memiliki luka batin diperlakukan oleh pasangannya mirip 
seperti yang ia pernah alami dari orang-orang yang ia benci di 
masa lalunya, maka sekarang ia berani melawan bahkan bisa 
membalas perlakuan pasangannya. Di sinilah 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.4 

 
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 di dalam 
merespon ucapan, sikap atau tindakannya yang dirasakan mirip 
dengan orang-orang di masa lalu yang dibenci. Karena 
sebenarnya pasangannya sedang merespon ucapan, sikap atau 

                                                 
4 Howard Markman, Fighting for Your Marriage (San Francisco: Jossy-Bass 
Publisher, 1994), 13.  
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tindakannya orang-orang di masa lalu yang pernah menyakitinya. 
Inilah hakekat kedua dari pernikahan Kristen yaitu merupakan 
sebuah proses pemulihan yang harus dipahami dan dijalani oleh 
pasangan suami istri hamba-hamba Tuhan. 

 
PROSES PENDEWASAAN (KEJADIAN 2:24) 

 
Selain daripada itu, pernikahan Kristen adalah juga 

merupakan proses pendewasaan bagi pasangan yang menikah. 
Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa seorang laki-laki 
akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. 
Di sini firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa ketika seseorang 
menikah, maka ia harus memutuskan hubungan sama sekali 
dengan orangtuanya. Justru Firman Tuhan mengingatkan bahwa 
seorang anak harus selalu menghormati dan mengasihi orangtua 
kapan pun, dimana pun dan bagaimana pun kondisi orangtua 
mereka.  

 
Di sini sebenarnya firman Tuhan ingin mengajarkan satu 

prinsip yang penting bagi sebuah pernikahan Kristen. Pernikahan 
pada hakekatnya di sini adalah sebuah proses pendewasaan bagi 
pasangan yang menikah di mana dua orang menjadi satu.5 
Pasangan suami istri harus belajar untuk bersikap dan bertindak 
secara dewasa ketika menghadapi berbagi macam persoalan di 
dalam kehidupan rumah tangga tanpa harus melibatkan orangtua 
mereka. Suami istri harus belajar untuk bersatu dan mandiri di 
dalam menghadapi serta menyelesaikan masalah yang ada tanpa 
harus menyeret orangtua masuk ke dalam masalah mereka. 
Apabila suami memiliki masalah dengan istrinya maka ia tidak 
boleh melibatkan orangtuanya di dalam 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 

                                                 
5 Jack O. Balswick, and Judith K Balswick, The Family: A Christian Perspective 
on the Contemporary Home (Grand Rapids: Baker Book House, 1991), 72. 
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antara anak dan menantunya karena seringkali hal itu tidak 
menolong justru malah memperparah keadaan.  

 
Ada pameo yang mengatakan bahwa hubungan antara 

mertua  dengan menantu  itu bagaikan Tom dan Jery. 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? Di sini peran 
seorang laki-laki atau suami sangat krusial dan menentukan. 

 
Seorang anak laki-laki harus mengerti dan menyadari bahwa 

orangtuanya, khususnya mama 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. Di sini 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.  

 
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 mertuanya karena suaminya dirasakan lebih 
memperhatikan dan mengasihi mamanya dibandingkan kepada 
dirinya. Akibatnya maka relasi antara menantu dan mertua 
mengalami gangguan. Di sini 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 dan mertua  tidak lagi seperti anjing dan kucing 
sebaliknya mereka akan dapat hidup bersama secara rukun dan 
damai.   

 
Oleh sebab itu pasangan suami istri hamba-hamba Tuhan 

harus mengerti hakekat dari pernikahan Kristen adalah suatu 
proses pendewasaan yang akan membuat mereka menjadi 
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semakin memiliki kemampuan dan kesiapan di dalam menghadapi 
sendiri berbagai macam problematika di dalam hidup berkeluarga 
tanpa lagi melibatkan orangtuanya. 

 
PROSES PENERIMAAN (KEJADIAN 2:25) 

 
Hakekat pernikahan Kristen adalah juga merupakan proses 

penerimaan suami atau istri terhadap pasangannya. Firman Tuhan 
mengatakan bahwa laki-laki dan telanjang namun mereka tidak 
merasa malu. Mengapa mereka tidak merasa malu? Karena Laki-
laki dan Perempuan mau dan dapat menerima pasangannya 
sebagaimana adanya. Ketika ada rasa malu muncul berarti disitu 
ada penolakan. Ketika ada rasa malu maka akan ada permusuhan 
dan kebencian. Namun ketika ada penerimaan disitu rasa malu 
akan sirna. Ketika ada penerimaan maka di situ permusuhan dan 
kebencian akan berubah menjadi keintiman dan kasih. Laki-laki 
dan Perempuan tidak merasa malu dan mereka memiliki keintiman 
dan kasih karena mereka bisa menerima perbedaan diantara 
mereka.6  

 
Salah satu kunci keberhasilan dan kebahagiaan dari 

keluarga yang diberkati Tuhan 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 di dalam hal 
tutur kata, sikap dan tindakan. Demikian halnya istri tidak boleh 
mengharuskan suami untuk memiliki tutur kata, sikap dan tindakan 
seperti dirinya. Perbedaan adalah adalah salah satu tanda 
keunikan manusia sebagai ciptaan Tuhan. 

 
Pasangan suami istri juga harus belajar untuk menerima 

kekurangan dari pasangannya. Tidak ada satupun manusia yang 
sempurna di dalam dunia ini. Demikian juga pasangan suami istri. 
Ketidakmampuan untuk menerima kekurangan pasangannya akan 
menyebabkan munculnya konflik yang dapat membawa kepada 
ketidakharmonisan dalam keluarga. Apabila konflik ini 
berkepanjangan, maka kehancuran pernikahan tinggal menunggu 

                                                 
6 Al Janssen, 67. 
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waktu saja. Oleh sebab itu, pasangan suami istri harus belajar 
menerima kekurangan dari pasangannya. 

 
Selain daripada itu, pasangan suami istri juga harus mampu 

menghargai kelebihan  pasangannya. Suami atau istri harus bisa 
menerima kelebihan pasangannya dengan tanpa merasa tersaingi. 
Persaingan yang tidak sehat dalam kehidupan suami-istri akan 
menyebabkan kondisi keluarga yang tidak kondusif. Apabila hal ini 
terus berlangsung, maka lambat atau cepat keluarga yang 
dibangun akan mengalami keruntuhan. Oleh sebab itu, pasangan 
suami istri harus menerima kelebihan dari pasangannya tanpa 
merasa tersaingi dan iri hati antara satu sama lain.  

 
Kemauan untuk saling menerima antara suami istri sangat 

diperlukan oleh pasangan hamba-hamba Tuhan agar supaya 
kehidupan pernikahannya dapat terjaga dengan baik dan kondusif. 
Dengan demikian, maka keluarganya akan menjadi contoh dan 
teladan bagi jemaat yang dilayaninya. 

 
KASIH ADALAH FONDASI  KELUARGA YANG KOKOH  

(I KORINTUS 13:4-7) 
 
Fondasi adalah sesuatu yang sangat vital bagi sebuah 

bangunan. Apabila fondasinya kuat maka bangunan yang 
dibangun diatas pun akan kuat dan kokoh. Sebaliknya apabila 
pondasinya tidak kuat maka bangunan yang akan dibangun diatas 
pun akan rapuh dan berbahaya karena cepat atau lambat 
bangunan yang dibangun suatu hari akan roboh.  

 
Demikian halnya di dalam membangun sebuah keluarga. 

Sebuah keluarga yang dibangun di atas fondasi yang kuat, ketika 
menghadapi hantaman angin ribut ataupun bahkan ketika terjadi 
gempa bumi sekalipun di dalam kehidupan keluarganya, keluarga 
itu akan kuat bertahan.  Sebaliknya sebuah pernikahan dibangun 
di atas fondasi yang tidak kokoh, ketika datang sedikit hempasan 
angin persoalan di dalam hidup, keluarga yang dibangun akan 
roboh dan mengalami kehancuran. Oleh sebab itu, fondasi yang 
kuat dan kokoh harus dimiliki oleh pasangan yang akan 
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membangun sebuah keluarga yang tahan uji terhadap segala 
macam bencana di dalam kehidupan di bumi ini.7  

 
Fondasi yang kokoh itu tidak lain dan tidak bukan adalah 

KASIH. Kasih di sini adalah bukan kasih Eros (perempuan nafsu) 
yang seringkali dipakai oleh pasangan muda-mudi untuk 
membangun relasi keintiman di antara mereka. Kasih jenis ini 
adalah kasih yang sangat egoistis dan rapuh. Kasih eros adalah 
kasih yang mencari kepuasan dan kesenangan diri sendiri. Ketika 
apa yang diharapkan tidak terpenuhi maka pertengkaran dan 
percekcokan akan menghiasi hari-hari di dalam kehidupan cinta 
mereka. Akibatnya hubungan mereka akan terganggu dan kalau 
terus berlanjut maka akan berakibat fatal yaitu hancurnya 
hubungan yang telah mereka jalin selama ini. 

 
Kasih yang dibutuhkan oleh pasangan suami-istri untuk 

dipakai sebagai fondasi untuk membangun keluarga yang diberkati 
oleh Tuhan adalah Kasih Agape (kasih ilahi). Dengan memiliki 
kasih Agape maka fondasi pernikahan akan menjadi kuat dan 
kokoh yang pada gilirannya keluarga yang dibangun diatasnya pun 
akan kuat dan kokoh pula. Kasih Agape adalah kasih yang tidak 
egois tapi justru sebaliknya menempatkan kepentingan 
pasangannya diatas kepentingan dirinya sendiri. Kasih Agape 
adalah kasih yang memberikan kebahagiaan yang tertinggi bagi 
pasangannya. Kasih Agape adalah kasih yang tanpa pamrih. 
Kasih Agape adalah kasih yang tidak membalas kejahatan dengan 
kejahatan tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kasih 
Agape adalah kasih yang rela berkorban bagi pasangannya 
walaupun pasangannya dianggap sudah tidak layak untuk 
mendapatkannya.  

 
Apabila keluarga hamba Tuhan di bangun di atas pondasi 

kasih Agape ini maka akan dapat dijamin bahwa keluarga yang 
akan dibangun akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. 
Berkat di sini bukan semata-mata berbicara tentang kelimpahan 
materi saja. Berkat Tuhan yang paling dibutuhkan di dalam 
keluarga Kristen adalah adanya ketentraman, keharmonisan, dan 
kebahagiaan. Apabila keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan, maka 

                                                 
7 Gary Chapman, The Five Love Languanges: How to Express Heartfelt 
Commitment to Your Mate (Chicago: Northfiled Publishing, 1995), 19. 
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pada gilirannya keluarga Kristen tersebut akan dapat menjadi 
berkat, terang dan saksi bagi keluarga-keluarga yang lain. 

 
Kasih Agape bukanlah sekedar kata-kata semata tapi harus 

diwujudnyatakan dalam perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. 
Adapun bukti dan karakteristik dari kasih Agape adalah seperti 
yang ditulis oleh Firman Tuhan di dalam surat Paulus kepada 
jemaat di Korintus.  

 
Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia 
tidak memegahkan diri dan tidak sombong.  Ia tidak 
melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan 
diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan 
kesalahan orang lain.  Ia tidak bersukacita karena 
ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala 
sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala 
sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. (I Korintus 
13:4-7) 

 
KASIH ITU SABAR  

 
Kata “sabar” disini mengandung pengertian “tidak cepat 

bereaksi”. Pasangan suami istri yang memiliki kasih harus belajar 
untuk tidak terlalu cepat bereaksi di dalam merespon sebuah 
masalah yang muncul diantara mereka. Seringkali reaksi yang 
terlalu cepat dan berlebihan terhadap suatu masalah bisa 
menyebabkan masalah kecil berkembang menjadi masalah yang 
besar sehingga semakin sulit untuk diselesaikan. Masalah tidak 
bisa dihindari di dalam kehidupan suami-istri. Namun ketika ada 
masalah pasangan suami-istri harus berupaya untuk memperkecil 
masalah bahkan berupaya membereskan masalah dengan segera 
bukan malah memperbesar masalah.8 

 
Oleh sebab itu, sebelum bereaksi terhadap sebuah masalah 

yang timbul, suami atau istri perlu terlebih dahulu berpikir dengan 
tenang serta bertanya kepada diri sendiri apakah reaksi yang akan 
diberikan sudah tepat dan tidak akan menimbulkan masalah yang 
lebih besar dengan pasangannya. Kesabaran akan mencegah 
timbulnya banyak masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. 

                                                 
8 Howard Markman, 13. 
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Oleh sebab itu, kesabaran harus ditumbuh kembangkan di dalam 
kehidupan keluarga hamba Tuhan. 

 
KASIH ITU MURAH HATI  

 
Istilah “murah hati” artinya mau mengerti kekurangan dan 

kelemahan dari pasangannya. Suami atau istri yang memiliki 
kemurahan hati tidak akan terlalu cepat menghakimi pasangannya 
apabila pasangannya melakukan kekeliruan atau kesalahan. Tidak 
ada seorangpun yang sempurna di dalam dunia ini. Setiap orang 
pasti bisa melakukan kesalahan. Demikin pula pasangan suami 
istri di dalam sebuah keluarga. Oleh sebab itu sikap murah hati 
harus dikembangkan di dalam kehidupan pasangan suami istri. 

 
Untuk dapat mengembangkan sikap murah hati maka suami 

atau istri perlu menanyakan dengan kasih kepada pasangannya 
mengapa ia melakukan kesalahan atau kekeliruan yang demikian. 
Dengan mengetahui dan memahami apa yang melatar belakangi 
sikap dan tindakan pasangan yang salah atau keliru tersebut maka 
suami atau istri tidak akan cepat menghakimi dan kemudian 
menghukum pasangannya yang melakukan kesalahan.  

 
Salah satu kunci untuk bisa memiliki kemurahan hati adalah 

komunikasi yang lancar dan sehat antara suami istri. Komunikasi 
yang sehat sangat dibutuhkan untuk dapat menumbuhkan sifat 
murah hati. Oleh sebab itu, komunikasi suami istri perlu dilatih dan 
dipraktekkan di dalam kehidupan suami istri agar kemurahan hati 
dapat dimiliki oleh mereka yang merupakan wujud nyata dari kasih 
Agape. Sifat “murah hati” ini harus ditanamkan dan ditumbuhkan di 
dalam diri pasangan suami istri hamba Tuhan.  

 
IA TIDAK CEMBURU  

 
Kata “tidak cemburu” di sini bukan menjelaskan tentang 

kecemburuan seseorang terhadap pasangannya yang memiliki 
hubungan dengan laki-laki atau  lain. Cemburu seperti itu bisa 
dibenarkan apabila tidak dilakukan secara berlebihan. Cemburu 
yang tepat dan beralasan adalah salah satu bukti daripada cinta 
seseorang terhadap pasangannya. Sedangkan cemburu yang 
kurang tepat dan berlebihan justru merupakan tanda kebencian 
bukan cinta seseorang terhadap pasangannya.  
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“Tidak Cemburu” (not envy) disini berbicara tentang tidak iri 
hati atas keberhasilan dan kelebihan pasangannya. Seorang 
suami atau istri tidak boleh merasa iri hati terhadap pasangannya 
yang mungkin lebih pandai, lebih mampu bekerja dan lebih banyak 
menghasilkan uang, lebih banyak teman, dan lain-lain. Perasaan 
iri hati bisa menimbulkan malapetaka bagi keberlangsungan 
kehidupan sebuah keluarga. Di mana ada iri hati di situ akan 
muncul kebencian yang pada gilirannya akan membawa kepada 
tindakan yang merusak, menjatuhkan, menghancurkan bahkan 
tidak segan-segan membunuh pasangannya. Di dalam keluarga 
yang diberkati Tuhan kata “cemburu” atau lebih tepatnya “iri hati” 
tidak boleh ada di dalam kamus kehidupan suami-istri hamba 
Tuhan. 

 
IA TIDAK MEMEGAHKAN DIRI  

 
“Memegahkan diri” disini mengandung pengertian 

memandang rendah pasangannya. Seseorang cenderung 
memandang rendah pasangan yang mungkin memiliki latar 
belakang yang kurang dibandingkan dengan dirinya, baik dalam 
hal pendidikan, ekonomi maupun status sosial. Ia merasa dirinya 
lebih superior terhadap pasangannya. Memandang rendah 
pasangan dapat terlihat dengan bagaimana ia berbicara secara 
kasar terhadap pasangannya, bagaimana ia memperlakukan 
pasangan bukan seperti suami atau istri namun seperti pembantu, 
serta ia menganggap bahwa pasanganya tidak layak untuk 
dilibatkan di dalam mengambil keputusan di dalam keluarga.  

 
Firman Tuhan mengatakan bahwa suami istri adalah dua 

menjadi satu artinya bahwa tidak ada lagi perbedaan diantara 
mereka. Mereka sekarang adalah setara dan sederajat di dalam 
keluarga terlepas dari apa dan bagaimana latar belakangnya. Oleh 
sebab itu sikap “memegahkan diri” yang ditunjukkan dengan 
memandang rendah pasangannya adalah bertentangan dengan 
Firman Tuhan dan tidak boleh terjadi di dalam keluarga hamba 
Tuhan.     

 
TIDAK SOMBONG  

 
Kata “tidak sombong” di sini mengandung pengertian yang 

agak berbeda dengan “memegahkan diri”. Kata “sombong” di sini 
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menjelaskan tentang sikap seseorang yang  menganggap bahwa 
semua apa yang ia miliki baik harta maupun kesuksesan hanya 
karena hasil dari usaha dia seoarng diri. Ia mengangap bahwa 
pasangannya tidak memiliki andil sama sekali di dalam 
keberhasilan yang dicapainya.  

 
Suami atau istri tidak boleh merasa dan menganggap bahwa 

keberhasilan yang ia capai tidak ada kaitan sama sekali dengan 
pasangannya. Suami atau istri tidak boleh menganggap bahwa ia 
berhasil karena hasil jerih payahnya atau kerja kerasnya sendiri 
tanpa mau mengakui peran serta dari pasangannya. Hal ini tidak 
boleh terjadi di dalam sebuah keluarga yang diberkati Tuhan 
karena pada hakekatnya suami istri tidak bisa terpisah antara satu 
dengan yang lain. Menyadari bahwa istri diciptakan dari tulang 
rusuk laki-laki maka suami istri saling melengkapi dan saling 
mengisi. Oleh sebab itu, keberhasilan seorang suami adalah juga 
berkat dukungan dari istrinya dan sebaliknya kesuksesan istri 
adalah juga karena adanya topangan dari suaminya. Jadi 
kesombongan harus dikikis habis di dalam diri pasangan suami-
istri hamba Tuhan. 

  
IA TIDAK MELAKUKAN YANG TIDAK SOPAN 

  
Suami istri yang memiliki kasih Agape harus dibuktikan 

dengan  tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan atau lebih 
tepatnya sesuatu yang kasar (rude). Pasangan suami istri harus 
menghindari dan membuang tindakan dan atau kata-kata kasar 
terhadap pasangannya.  

 
Tindakan kasar biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki 

terhadap istrinya sebagai bentuk pelampiasan kemarahan. Hari ini 
banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang 
dilakukan oleh para suami yang menyebabkan banyak korban 
para istri dan anak-anak. Mereka banyak yang mengalami luka 
fisik maupun luka batin atas kekerasan yang dilakukan oleh suami 
atau papa mereka. Oleh karena itu, seorang suami harus bisa 
menahan diri agar tidak menyakiti dan melukai pasangannya 
sebagai bukti dari kasih Agape.  

 
Selain tindakan kasar ada juga kata-kata kasar yang 

biasanya dilakukan oleh kaum perempuan terhadap suami atau 
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anak-anaknya sebagai wujud kejengkelan dan kekecewaan yang 
ia alami. Ucapan yang kasar bisa seperti mata pisau yang dapat 
menyakiti, melukai hati dan perasaan suami dan anak-anaknya. 
Banyak suami dan anak yang tidak betah tinggal di dalam rumah 
karena istrinya atau mamanya tidak mampu menjaga lidahnya. 
Oleh sebab itu seorang istri harus bisa mengendalikan lidahnya 
agar jangan melukai pasangannya dengan kata-kata yang kasar 
dan menyakitkan.  

 
Tindakan dan kata-kata yang kasar sangat besar dampaknya 

bagi kehidupan dan keharmonisan sebuah rumah tangga. Oleh 
sebab itu, kekasaran (rude) baik oleh suami atau istri harus 
dibuang jauh-jauh di dalam kehidupan keluarga hamba Tuhan di 
mana suami dapat menjaga kaki dan tangannya dan istri menjaga 
mulutnya untuk tidak menyakiti pasangannya.   

 
TIDAK MENCARI KEUNTUNGAN DIRI SENDIRI  

 
Suami istri yang saling mengasihi dengan kasih Agape harus 

belajar untuk tidak mencari keuntungan atau kesenangan diri 
sendiri namun berusaha untuk mengembangkan sikap untuk mau 
menguntungkan dan menyenangkan pasangannya dengan cara 
saling menghormati dan menghargai pasangannya. Sikap suami 
istri yang saling menghormati dan menghargai terbukti sangat 
ampuh di dalam menghindari penyelewengan dan perselingkuhan 
di dalam sebuah keluarga. Bentuk penghormatan dan 
penghargaan bagi  perempuan dan laki-laki berbeda. Bagi kaum 
perempuan, ia merasa dihormati dan dihargai kalau pasanganya 
memberi pujian terhadap karyanya dan penampilannya. Selain 
daripada itu, seorang istri juga akan merasa dihormati dan dihargai 
apabila pasangannya selalu mengingat hari ulang tahunnya dan 
memberikan sedikit kejutan di hari khusus itu. Kalau suami mampu 
melakukan hal ini terhadap pasangannya, maka istri juga akan 
berusaha untuk menyenangkan dan melayani suaminya sebaik 
mungkin. Sebaliknya apabila suami lalai dan tidak mau 
mempraktekkannya, maka istri biasanya akan cenderung mencari-
cari dan membuat masalah dengan suaminya sebagai bentuk 
kekecewaan terhadap suaminya. Akibatnya pertengkaran dan 
percekcokan akan menghiasi hari-hari kehidupan rumah tangga 
yang mereka jalani. 
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Berbeda dengan kaum perempuan, seorang laki-laki akan 
merasa dihormati dan dihargai apabila pasangannya selalu 
menunjukkan sikap bahwa ia membutuhkan suaminya. Perlu 
diketahui oleh kaum  perempuan bahwa apabila seorang laki-laki 
merasa dibutuhkan maka harga dirinya akan terangkat dan ia akan 
bangga terhadap dirinya. Apabila seorang suami merasa 
dibutuhkan oleh istrinya, maka ia merasa dihargai dan dihormati 
oleh istrinya. Sebagai responnya ia akan berusaha semaksimal 
mungkin untuk menyenangkan dan membahagiakan istrinya. 
Sebaliknya apabila istri merasa tidak membutuhkan lagi suaminya 
itu berarti bahwa ia tidak mampu menghargai dan menghormati 
suaminya. Sebagai akibatnya, maka suami akan cenderung tidak 
peduli lagi terhadap istri bahkan tidak sedikit suami yang jatuh ke 
dalam pelukan perempuan lain yang dirasakan sangat 
”membutuhkan” dia. Kalau hal ini terjadi, maka dapatlah dipastikan 
bahwa keluarga ini tidak akan dapat bertahan lama.  

 
Oleh sebab keinginan untuk mencari keuntungan atau 

kesenangan diri sendiri harus dibuang di dalam kehidupan 
pasangan suami istri yang mendambakan keluarga yang diberkati 
Tuhan. Sikap saling menghormati dan menghargai sangat 
dibutuhkan untuk mencegah terjadinya keretakan serta 
kehancuran sebuah keluarga. Kesadaran untuk saling 
menghormati dan menghargai adalah wujud kasih Agape yang 
harus dimiliki dan ditumbuhkan oleh keluarga hamba Tuhan.  

   
 IA TIDAK PEMARAH  

 
Bukti kasih Agape yang harus dimiliki oleh suami atau istri 

adalah tidak mudah marah terhadap pasangannya. Memang orang 
Kristen tidak dilarang untuk marah namun jangan kemarahannya 
menyebabkan dosa. Tuhan Yesus sendiri semasa hidupnya 
pernah marah ketika Ia melihat ketidakbenaran yang dilakukan 
oleh orang-orang Yahudi di bait Tuhan. Namun kemarahan Tuhan 
Yesus bukanlah kemarahan yang tanpa alasan yang jelas dan 
tanpa penguasaan diri. Kemarahan Tuhan Yesus tidak 
menyebabkan ia jatuh ke dalam dosa. Kemarahan yang dapat 
menimbulkan dosa adalah kemarahan yang tidak didasari atas 
alasan yang jelas dan tidak terkendali.  
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Seorang suami atau istri yang dapat mengendalikan 
kemarahan dibuktikan dengan tidak terlalu mudah marah di dalam 
merespon ucapan, sikap atau tindakan dari pasangannya yang 
sebenarnya baik dan positif bagi dia. Di dalam kehidupan sebuah 
pernikahan, pasangan suami istri yang memiliki kasih Agape tidak 
boleh terlalu mudah tersinggung dan marah terhadap kritik, 
nasehat, ataupun teguran pasangannya yang membangun. Salah 
satu ciri dari pasangan suami-istri yang sehat dan kondusif ialah 
adanya kesediaan dan kemauan masing-masing pribadi untuk 
menerima dengan penuh  kerendahan hati segala macam kritik, 
nasehat, ataupun teguran dari pasangannya demi kebaikkan 
bersama. Kritik, nasehat dan teguran harus menjadi bahan 
introspeksi diri agar segala kekurangan dan kelemahannya dapat 
diperbaiki demi keharmonisan dan kebahagian hubungan suami 
istri.  

 
Tidak ada suami atau istri yang sempurna di dalam setiap 

kehidupan rumah tangga yang ada di dalam dunia yang telah 
dirusak oleh dosa ini. Setiap suami atau istri pasti ada kekurangan 
dan kelemahan yang mungkin tidak disadari oleh dirinya sendiri. 
Oleh sebab itu suami atau istri membutuhkan pasangannya untuk 
mengingatkan dan menyadarkan pasangannya melalui kritikan, 
teguran, saran ataupun nasehat yang membangun. Namun perlu 
juga diperhatikan bahwa di dalam menyampaikan kritik, nasehat, 
ataupun teguran suami atau istri harus melakukannya dengan cara 
yang benar. Seringkali kritik, nasihat, ataupun teguran yang positif 
dari suami atau istri direspon secara negatif oleh pasangan karena 
caranya kurang tepat. Firman Tuhan mengatakan marilah kita 
saling menasihati dengan kasih yang diwujudkan dengan 
menggunakan kata-kata atau nada bicara yang tidak menyakiti 
dan menyinggung pasangannya.  

 
Pasangan suami istri hamba Tuhan harus memberi teladan 

dalam hal kesiapan dan kemauan untuk menerima kritikan, 
teguran, atau nasehat dari pasangannya yang mungkin 
“menyakitkan” namun bertujuan untuk menyatakan kesalahan, 
memperbaiki kelakuan serta memimpin ke dalam kebenaran, 
tanpa mudah tersinggung dan menjadi marah.  
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TIDAK MENYIMPAN KESALAHAN ORANG LAIN  
 
Suami istri yang mempraktekkan kasih Agape tidak boleh 

menyimpan kesalahan dari pasangannya. Tidak boleh menyimpan 
kesalahan dari pasangannya berarti suami atau istri tidak menaruh 
dendam terhadap pasangannya yang mungkin pernah 
menyakitinya dengan sangat amat luar biasanya hebatnya. Untuk 
bisa melakukan hal ini dibutuhkan pengampunan. Oleh sebab itu 
di dalam kehidupan suami istri pengampunan perlu dan harus 
dikembangkan. Mengampuni memang tidaklah mudah bagi 
mereka yang pernah dikecewakan, dikhianati atau bahkan 
mungkin disakiti secara luar biasa oleh pasangannya. Namun di 
dalam kehidupan keluarga Kristen pengampunan bukanlah 
sebuah pilihan tapi merupakan suatu keharusan. Pengampunan 
merupakan salah satu ciri khas dan pilar utama dari ke-Kristenan 
yang membedakan dengan agama lain. Demikian halnya keluarga 
Kristen akan dapat tampil beda dan mampu menjadi terang bagi 
keluarga-keluarga yang ada di dalam dunia yang gelap ini kalau 
keluarga Kristen tersebut dapat mendemonstrasikan 
pengampunan di antara suami istri.   

 
Tuhan Yesus di dalam kapasitasnya sebagai manusia yang 

sejati telah memberikan teladan dalam hal pengampunan. 
Walaupun Tuhan Yesus dikecewakan, dikhianati oleh murid-murid-
Nya sendiri, bahkan difitnah, disiksa serta diperlakukan dengan 
tidak adil dan tidak manusiawi oleh musuh-musuh-Nya namun Ia 
tetap rela dan mau mengampuni mereka di kayu salib. 
Keteladanan Kristus dalam hal mengampuni harus mewarnai 
kehidupan keluarga hamba Tuhan. 

 
IA TIDAK BERSUKACITA KARENA KETIDAKADILAN, TETAPI 
KARENA KEBENARAN 

 
Kasih Agape di sini harus ditunjukkan oleh suami atau istri 

dengan tidak bersukacita di atas penderitaan pasangannya. 
Seorang suami jangan ingin menikmati hidup dan menyenangkan 
dirinya sendiri di atas penderitaan istrinya. Ada banyak kasus di 
mana suami hanya menghabiskan uang hasil kerja keras dari 
istrinya sedangkan ia sendiri tidak mau bekerja. Suami 
menghabiskan uang istrinya untuk main judi, minum-minuman 
keras, pesta pora dan lain-lain tanpa memperdulikan kesusahan 
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dan penderitaan istrinya di dalam mencari nafkah. Istrinya seakan 
dijadikan sapi perahan oleh suaminya. Suami macam ini adalah 
suami yang tidak bertanggungjawab dan bukan suami yang 
memiliki kasih Agape terhadap istrinya.  

 
Firman Tuhan menegaskan bahwa suami, sebagai kepala 

keluarga, memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mencari 
nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Jadi yang 
seharusnya bekerja untuk menghidupi istri dan anak adalah suami 
bukan istri. Kalaupun ada istri yang bekerja maka sebenarnya 
hanya sebatas untuk menambah penghasilan bagi keluarga bukan 
sebagai pemeran utama. Pemeran utama di dalam pemenuhan 
kebutuhan finansial keluarga adalah suami. Oleh sebab itu, kalau 
ada suami tidak bekerja dan menghabiskan uang hasil kerja 
istrinya, para istri harus berani tegas untuk tidak memenuhi 
permintaan suaminya. Namun apabila suami kemudian melakukan 
tindakan kekerasan karena apa yang diminta tidak dituruti maka 
istri jangan takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib agar 
suaminya yang tidak bertanggung jawab itu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan karena seorang 
istri mengasihi suaminya lalu istri harus melindungi pasangannya 
yang melalaikan tanggungjawabnya sebagai suami bahkan 
memeras istrinya. Kasih harus diimbangi dengan keadilan. Justru 
kalau istri tidak berani bersikap tegas terhadap suaminya yang 
bertindak semena-mena terhadap dirinya itu berarti ia ikut andil di 
dalam menjerumuskan suaminya.      

 
Sekarang dari sisi istri, seorang istri juga jangan bersenang-

senang di atas penderitaan suaminya. Ada banyak istri yang 
memaksa suaminya untuk memenuhi keinginannya untuk 
membelikan barang-barang yang mewah dan mahal tanpa mau 
mengerti kondisi keuangan suaminya. Akibatnya karena suami 
tidak tahan mendengar omelan dan rengekan istrinya yang terus 
menerus meminta untuk dipenuhi keinginannya maka dengan 
terpaksa suami mengambil atau menggunakan uang yang bukan 
menjadi haknya dengan melakukan manipulasi dan korupsi. Ketika 
ketahuan maka ia dihukum dan menderita di dalam penjara 
sedangkan istrinya bersenang-senang menikmati barang-barang 
mewah hasil korupsi suaminya. Sikap seperti ini tidak boleh 
dipelihara dan ditumbuhkan di dalam keluarga hamba Tuhan. 
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IA MENUTUPI SEGALA SESUATU 
  
Kasih Agape antara pasangan suami istri harus ditandai 

dengan selalu saling melindungi pasangannya. Melindungi bukan 
hanya terhadap gangguan atau serangan dari luar keluarganya. 
Suami atau istri harus selalu berusaha untuk melindungi 
pasangannya  di dalam pengertian bahwa suami atau istri harus 
selalu menutupi kekurangan dan kelemahan pasangannya dengan 
tidak menceritakannya kepada orang lain, termasuk kepada 
orangtuanya sekalipun.  

 
Kasih Agape disini harus diwujudkan dengan adanya 

komitmen antara suami atau istri untuk tidak membeberkan atau 
mempublikasikan kekurangan dan kelemahan dari pasangannya di 
depan umum dengan tujuan untuk memperoleh dukungan dari 
pihak luar. Ketika suami atau istri membuka kejelekan 
pasangannya kepada orang lain sebenarnya ia membuka aibnya 
sendiri karena mereka pada hakekatnya adalah satu. Oleh sebab 
itu, pasangan suami istri hamba Tuhan harus mampu selalu 
melindungi atau menutupi kekurangan pasangannya.    

 
PERCAYA SEGALA SESUATU  

 
Kasih Agape harus diwujudkan oleh suami istri dengan selalu 

menumbuhkan rasa saling percaya terhadap pasangannya. 
Kepercayaan sangat penting dan dibutuhkan di dalam kehidupan 
pasangan suami istri yang mendambakan keharmonisan 
rumahtangga. Ketika di dalam keluarga tidak ada lagi saling 
percaya maka yang ada adalah saling curiga dan saling 
beprasangka buruk. Ketika rumahtangga diisi oleh kecurigaaan 
dan prasangka maka kehidupan suami istri akan dipenuhi dengan 
ketegangan bahkan pertengkaran setiap hari. Kalau sudah 
demikian, maka hidup serasa seperti di dalam neraka. Sebagai 
akibatnya suami atau istri pasti tidak akan betah tinggal di dalam 
rumah seperti itu. Alhasil perceraian akan menjadi pilihan 
pasangan suami istri yang hidup di dalam keluarga yang mana di 
dalamnya kepercayaan telah sirna.  

 
Untuk dapat menciptakan kehidupan yang selalu saling 

percaya maka pasangan suami istri dituntut untuk bisa dipercaya 
dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh 
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pasangannya. Ketika ada pengkhianatan maka kepercayaan akan 
ternodai. Oleh sebab itu, pasangan suami istri hamba Tuhan harus 
berupaya untuk mengembangkan dan menumbuhkan serta 
mempertahankan sikap saling percaya satu dengan yang lain. 

 
MENGHARAPKAN SEGALA SESUATU 

  
Kasih Agape juga harus terwujud di dalam kehidupan suami 

istri dengan memiliki pengharapan terhadap keluarganya terlepas 
dari apa dan bagaimana kondisi keluarga yang dijalaninya. 
Pasangan suami-istri yang saling mengasihi harus meyakini 
bahwa selalu ada pengharapan di tengah hantaman badai 
kehidupan yang mungkin melanda bahtera kehidupan keluarga 
mereka. Banyak suami-istri yang merasa bahwa rumah tangganya 
sudah tidak ada harapan untuk diperbaiki lagi karena mereka 
merasa bahwa pasangannya hatinya dan kepalanya keras seperti 
batu yang tidak mungkin bisa berubah. Akibatnya mereka menjadi 
putus asa dan merasa seakan tidak memiliki harapan untuk keluar 
dari kemelut dan prahara rumah tangga yang mereka alami.  

 
Tuhan yang kita sembah dan yang mendirikan pernikahan 

adalah Tuhan yang maha kuasa. Karena Tuhan sendiri yang 
menciptakan dunia beserta isinya termasuk manusia, maka Tuhan 
berdaulat terhadap segala ciptaannya termasuk manusia. Oleh 
sebab itu, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang 
tidak mungkin bagi manusia selalu mungkin bagi Tuhan. Hati dan 
kepala yang keras seperti apapun kalau Tuhan bekerja maka pasti 
akan hancur berkeping-keping. Oleh sebab itu, pasangan hamba 
Tuhan harus selalu memohon pertolongan Tuhan serta memiliki 
pengharapan yang teguh bagi pemulihan keluarganya ketika 
dilanda oleh prahara. 

 
SABAR MENANGGUNG SEGALA SESUATU  

 
Akhirnya kasih Agape juga harus dinyatakan oleh pasangan 

suami istri dengan selalu berusaha untuk mempertahankan 
pernikahannya sampai pada akhirnya. Pasangan suami istri harus 
belajar untuk dapat menghadapi berbagai macam persoalan di 
dalam kehidupan keluarga dengan penuh ketabahan. Hidup di 
dalam dunia tidak akan pernah sepi dengan masalah baik kecil , 
sedang, ataupun berat. Demikian halnya dengan kehidupan 
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pernikahan baik keluarga awam maupun keluarga hamba Tuhan. 
Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa keluarga hamba Tuhan 
adalah keluarga yang bebas dari hambatan dan masalah. Tetapi 
justru yang membedakan antara keluarga hamba Tuhan dengan 
keluarga awam adalah bagaimana sikap mereka ketika 
diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan di dalam 
keluarga mereka. Bagi keluarga hamba Tuhan ketika ada masalah 
mereka harus tetap berupaya untuk mempertahankan keluarganya 
sampai maut yang memisahkan, sehingga mereka dapat menjadi 
teladan bagi jemaatnya dan keluarga-keluarga di luar gereja.  

 
Ada banyak masalah-masalah yang dialami oleh pasangan 

suami-istri yang seringkali dapat melunturkan kasih yang mula-
mula yang pernah mereka miliki. Masalah keuangan dan 
kesehatan seringkali menjadi pemicu pudarnya kasih suami atau 
istri terhadap pasangannya. Ketika masalah keuangan melilit 
kehidupan sebuah keluarga tidak sedikit suami atau istri tidak setia 
lagi terhadap pasangan dan melirik kepada laki-laki atau 
perempuan lain yang dianggap bisa memberikan jaminan 
kesejahteraan hidupnya. Selain daripada itu, ketika suami atau istri 
tidak berdaya karena terserang penyakit tertentu maka 
pasangannya mulai merasa lelah dan enggan untuk menjaga dan 
merawatnya.Bahkan tidak sedikit yang tega menelantarkan 
pasangannya dengan begitu saja. Kalau hal ini terjadi maka 
dapatlah dikatakan bahwa sebenarnya kasih tidak pernah ada di 
dalam kehidupan suami-istri. Hal ini tidak boleh terjadi dalam 
kehidupan keluarga hamba Tuhan.  

  
PENUTUP 

 
Keluarga hamba Tuhan tidak secara otomatis menjamin 

bahwa keluarga tersebut pasti harmonis dan tidak dapat 
mengalami kehancuran, sebagaimana keluarga-keluarga yang 
lain. Fakta menunjukkan bahwa banyak keluarga hamba-hamba 
Tuhan yang mengalami kegagalan dan kehancuran. Untuk dapat 
menciptakan keluarga yang bahagia dan diberkati oleh Tuhan, 
maka pasangan hamba-hamba Tuhan harus mau belajar untuk 
mengerti dan mentaati tentang hakekat pernikahan Kristen yang 
diajarkan oleh Alkitab.  
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Selain daripada itu, pasangan hamba Tuhan harus mau 
mempraktekkan kasih Agape dalam kehidupan keluarga mereka. 
Kasih Agape adalah kasih yang sempurna. Sebagai manusia yang 
tidak sempurna, adalah mustahil bagi pasangan hamba Tuhan 
untuk dapat memiliki dan mendemontrasikan kasih Agape dalam 
kehidupan keluarga mereka. Hanya melalui pertolongan dan 
kekuatan dari Tuhan sendiri mereka akan dimampukan untuk 
melakukannya. Oleh sebab itu, keluarga hamba Tuhan perlu 
selalu memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan agar 
mereka dapat memanifestasikan kasih Agape di dalam kehidupan 
keluarga mereka. Dengan demikian, maka pernikahan mereka 
akan kokoh dan siap untuk menghadapi berbagai badai kehidupan 
sebesar dan sehebat apapun.  

 
Memang tidak mudah untuk mentaati Firman Tuhan. Namun 

sebagai hamba Tuhan harus menjadi panutan dan contoh bagi 
jemaatnya dalam mentaati Firman Tuhan. Ketika keluarga hamba 
Tuhan menjalankan kehidupan keluarganya sesuai dengan Firman 
Tuhan, maka jemaatnya pun akan melakukan hal yang sama. 
Alhasil maka gerejanya akan dipenuhi oleh keluarga-keluarga 
yang diberkati oleh Tuhan yang akan membawa dampak positif 
bagi kehidupan dalam gereja. Ketika keluarga-keluarga diberkati 
maka gereja juga akan diberkati.   
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LAJANG DALAM GEREJA DAN PELAYANAN 

 
 

Mariani Febriana 
 

ABSTRAKSI 
 

Berbagai macam stereotip dan stigma yang diberikan kepada 
para lajang dalam kehidupan sehari-sehari. Tidak tertutup 
kemungkinan penilaian itu juga terjadi di dalam gereja Tuhan. 
Beranjak dari pemikiran Yesus dan Paulus, maka melajang atau 
menikah bukanlah suatu persoalan utamanya. Melainkan 
persoalan penting hari ini adalah apakah  dalam budaya yang 
berorientasi kepada keluarga hari ini, para lajang mendapatkan 
penghargaan dan penerimaan yang berimbang dari gereja 
terhadap diri mereka. Penerimaan berimbang di sini 
diperhadapkan dengan komparasi cara gereja bersikap terhadap 
mereka yang sudah menikah dan kepada para lajang di dalam 
pelayanan dalam suatu kategori tertentu yang menampakkan 
suatu pembedaan yang signifikan.   

 
Sikap pembedaan ini tidak boleh tumbuh subur dalam gereja, 

karena Kitab Suci membuka kesempatan bagi kedua itu ada 
dalam gereja, khususnya dalam melayani Allah. Karena itu, harus 
ada suatu perubahan paradigma cara berpikir gereja terhadap 
para lajang untuk menuju kepada suatu komunitas gereja yang 
transformatif. Perayaan gereja dalam pelayanannya diletakkan 
kepada identitas mereka dalam Kristus dan bukan karena status 
melajang atau menikah atau apapun yang gereja hendak  kenakan 
pada dirinya.  

 
Lajang dalam pelayanan gereja adalah suatu karunia dalam 

hidup gereja dan karena itu gereja harus mendukung dan 
mendorong mereka untuk melakukan suatu karya pelayanan 
yang lebih besar, agar pertumbuhan dari tubuh Kristus 
mencapai tujuan yang dikehendaki oleh Allah.  

 
Kata kunci:  Lajang, Menikah, Pelayanan, Kultur 

Masyarakat, Sikap Gereja.  
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PENDAHULUAN 
 

 Majalah Bahana dalam edisi Agustus 2009 memaparkan  
suatu tema yang sangat unik dengan judul Lajang bukan yang 
Terbuang. Lajang dalam hal ini memang didefinisikan dalam 
berbagai macam arti, yaitu yang sedang menantikan masa 
pernikahan, lajang karena perceraian akibat kematian dan lajang 
yang memang tidak pernah menikah. Dalam artikel ini menyoroti 
soal lajang yang memang tidak pernah menikah dan mengambil 
keputusan untuk tidak menikah karena alasan tertentu. 

   
Artikel ini menjelaskan bahwa menjadi lajang dalam 

pengertian tidak pernah menikah dan mengambil keputusan 
melajang dalam masyarakat yang berkultur tradisional bukanlah 
suatu  hal yang mudah. Ada berbagai macam stigma negatif yang 
diberikan berkaitan dengan kondisi ini, yaitu diantaranya orang 
sulit, tak laku, memiliki hambatan psikologis, suka memilih dan 
bahkan pandangan yang ekstrim diberikan juga, yaitu adanya 
disorientasi seksual. Karena itu kelajangan dalam masyarakat 
tradisional seperti ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak wajar1 
dan sekaligus dianggap sebagai pribadi yang menyimpang secara 
sosial.2 Harapan budaya secara umum tentang pernikahan 
dengan segala keanekaragamannya diterjemahkan ke dalam 
berbagai macam prasangka terhadap para lajang. Sebagai contoh, 
jikalau pernikahan adalah suatu tanda kedewasaan, 
penghormatan dan sukses, maka menjadi lajang itu berarti suatu 
tanda ketidakdewasaan, kesembronoan dan suatu kegagalan.3 

 
Di sisi lain, dalam konteks tertentu ada yang sangat 

meninggikan kelajangan seolah-olah panggilan kelajangan lebih 
tinggi dan lebih suci daripada menikah. Secara khusus dalam 
tradisi asketis yang merendahkan seksualitas sebagai suatu hawa 

                                                 
1  Krisetiawati Puspitasari, “Lajang Bukan yang Terbuang, Bahana, Agustus 
2009, diakses dari http://www.ebahana.com/warta-1156-LAJANG-BUKAN-YANG-
TERBUANG.html, tanggal 13 Februari 2015. 
2  Anne Byrne, “Single Women in Ireland,” Women on Their Own: Interdisciplinary 
Perspective on Being Single, ed. by Rudolf M. Bell and Virginia Yans (London: 
Rutgers University Press, 2008), 22. 
3  Sylvia Creswell, Singleness and the Church, diakses dari 
file:///G:/Singleness%20and%20the%20Church%20Sylvia%20Cresswell.pdf, 
tanggal 15 Februari 2015 
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nafsu yang dilegalkan. Padahal sesungguhnya seks itu adalah 
pemberian Allah yang baik dan pernikahan juga ada dalam 
institusi Allah.4  Jadi dalam hal ini, jikalau pernikahan itu baik, 
maka demikian juga dengan kondisi lajang.  

 
Persoalan yang justru timbul saat ini di mana angka 

kelajangan meningkat khususnya di kota-kota besar justru tidak 
mendapat tanggapan serius dari gereja.  Di dalam hidup gereja 
yang sangat berorientasi kepada hidup keluarga menyebabkan 
banyak para lajang yang tidak mendapat perhatian dan pelayanan 
khusus. Gereja sangat serius memperhatikan mereka yang sudah 
menikah, namun mengabaikan perhatiannya kepada para lajang.5 
Lebih lanjut perlakuan yang berbeda kepada para lajang, 
khususnya para pelayan yang lajang dalam gereja seringkali 
menyebabkan situasi yang tidak menyenangkan. Secara 
emosional pun mereka juga mengalami kondisi isolasi emosional 
dan seringkali tindakannya bisa dicurigai, manakala seorang 
lajang perempuan yang adalah seorang pelayan dalam gereja 
melaksanakan tindakan pelayanan-pelayanan tertentu. Akibatnya, 
depresi dan kesepian menjadi wabah bagi para lajang di tengah 
komunitas beriman.6  

 
Gereja adalah suatu komunitas beriman yang di dalamnya 

para lajang juga melayani dan beribadah dan karena itu 
hendaknya gereja mempromosikan program dan persekutuan 
serta pola-pola relasi yang inkulusif juga bagi para lajang.7  Gereja 
dalam hal ini dapat mengembangkan suatu tindakan yang lebih 
sensitif  terhadap para lajang dengan membangun suatu 
komunitas beriman yang menerima, menumbuhkan, mengasihi 
dan mendukung, sebagai suatu keluarga Allah yang sejati dimana 
semua orang diterima, dikasihi dan didukung secara berimbang. 

 

                                                 
4  Wawancara Albert Hsu dan John Stott dalam Albert Hsu, Singles at the 
Crossroads: A Fresh Perspective on Christian Singleness (Downers Grove, IVP 
Books, 1997) 177. 
5  William Lyon, A Pew for One, Please: The Church and the Single Person (New 
York: Cross Road Book, 1977), 5. 
6  Clyde Ervine, Single in the Church: Eunuchs in the Kingdom, p. diakses dari 
www.biblicalstudies.org.uk/pdf/churchman/119-03_217.pdf, tanggal 13 Februari 
2015. 
7  Ibid.,  218. 
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MENIKAH ATAU TIDAK MENIKAH ADALAH SUATU KEADAAN 
YANG BERIMBANG DALAM KITAB SUCI: SUATU RESPONS 
TERHADAP KETIDAKNYAMANAN SIKAP GEREJA 
TERHADAP PARA LAJANG 

 
Ketidaknyamanan sikap gereja terhadap para lajang dipicu 

oleh suatu praanggapan yang salah bahwa menikah itu adalah 
suatu keharusan karena dikatakan tidak baik kalau manusia itu 
seorang diri saja. Menikah juga dianggap sebagai suatu 
pemenuhan tanggung jawab moral terhadap perintah ilahi untuk 
beranak cucu dan bertambah banyak. Karena itu, dalam pemikiran 
Yahudi, pernikahan adalah suatu kewajiban moral yang absolut 
dan sebagai suatu panggilan hidup yang tertinggi, serta sebagai 
suatu kewajiban moral.  

 
Pemikiran itulah yang ditantang oleh Yesus, yang 

menganggap bahwa panggilan menikah adalah panggilan 
terhormat bila dibandingkan dengan menjadi lajang (Matius 19:12). 
Dalam konteks komunitas Yahudi, tidak menikah dianggap 
sebagai orang yang cacat dan tidak pas secara sosial. Bahkan 
sikap ini menyebar dalam beberapa kultur masyarakat di dunia. 
Bahkan hari ini juga ada suatu stigma yang diberikan kepada para 
lajang, “ singlism,” yaitu suatu istilah yang digunakan oleh Profesor 
psikologi sosial Bella De Paulo untuk menggambarkan prasangka 
terhadap para lajang yang tidak masuk dalam suatu komitmen 
relasi.8 

 
Jawaban Yesus terhadap pertanyaan para Farisi yang 

sangat provokatif mengenai perceraian memberikan pemahaman 
baru bahwa hidup lajang ataupun menikah merupakan suatu 
anugerah Allah, terlepas dari alasan-alasan yang bersifat keakuan 
diri. Jawaban Yesus membuka suatu babak baru dalam kehidupan 
bahwa sebenarnya pernikahan bukanlah suatu keharusan dalam 
kehidupan dan hidup lajang bukanlah suatu hal yang memalukan 
dan yang perlu dikasihani. Masing-masing harus dihargai dalam 
konteks di mana keputusan itu diambil dalam terang kerajaan 
                                                 
8  Charlotte Metcalf, Stigmatised for being single: More women are choosing to 
live alone but they're becoming irritated at being pitied and patronised by their 
married friends, diakses dari http://www.dailymail.co.uk/femail/article-
2070914/Stigmatised-single-More-women-choosing-live-alone.html, tgl 13 
Februari 2015. 
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Allah. Stanley Grenz memberikan gambaran unik tentang Allah, 
entah itu dalam kehidupan dalam pernikahan dan menjadi lajang. 
Grenz menyebutkan bahwa sama seperti hidup dalam pernikahan 
memberikan tanda tentang siapa Allah itu,maka demikian juga 
dalam kehidupan para lajang memberikan tanda tentang realitas 
ilahi yang lain. Grenz mengatakan: 

 
Singleness…constitutes an equally powerful imagery of yet 
another dimension of the divine reality as the One who loves, 
namely, the universal, non exclusive, and expanding nature 
of the divine love…The ‘family’ formed by the love of single  
persons is not the product of the intimate sexual acts shared 
by two people, but arises spontaneously out of a dynamic of 
love that is open beyond exclusive boundaries. As such, the 
less formal bonding of singles reflects  the  openness of the 
divine love to the continual expansion of the circle of love to 
include within its circle those yet outside its boundaries. In 
short, the single life can express the divine reality as 
characterized by a love that seeks relationship (community) 
nonexclusively 9  

 
Dalam tradisi Protestan, karena reaksinya yang sangat keras 

terhadap selibasi dalam Gereja Katholik, hidup pernikahan itu 
sangat ditinggikan. Dalam hal ini dicatat bahwa tidak seorangpun 
yang begitu meninggikan pernikahan dalam sejarah gereja seperti 
yang sudah dilakukan oleh Luther.10  Luther mengatakan,  

 
God has done marriage the honor of putting it into the Fourth 
Commandment,immediately after the honor due to Him, and 
commands, " Thou shalt honor father and mother ". Show me 
an honor in heaven or on earth apart from the honor of God, 
that can  equal this honor! Neither the secular nor the 
spiritual estate has been so highly honored. And if God had 
given utterance to nothing more than this Fourth 
Commandment with reference to married life, men ought to 
have learned quite well from this Commandment  that in 

                                                 
9  Stanley J Grenz,Sexual Ethics: An Evangelical Perspective (Louisville: John 
Knox Press, 1990), 195.    
10 Mark Almlie, Are We Afraid of Single Pastors? Diakses dari 
http://www.christianitytoday.com/parse/2011/january/are-we-afraid-of-single-
pastors.html, tanggal 15 Februari 2015.  
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God's sight there is no higher office, estate, condition and 
work next to the Gospel which concerns God Himself) than 
the estate of marriage.11 

 
Luther mengeluarkan pernyataan sedemikian di tengah 

konteks Abad Pertengahan yang memang menganggap rendah 
pernikahan dan memandang tinggi hidup dalam 
kelajangan/selibasi. Hari ini kelompok Injili justru melakukan hal 
yang berlawanan atau berbalikan dari sikap Abad Pertengahan di 
mana kelompok Injili menganggap rendah kelajangan dan 
menekankan berlebihan pada sisi pernikahan. Hsu mengamati 
bahwa penekanan modern hari ini pada keluarga inti merupakan 
suatu perkembangan dari individualisme Barat dan budaya 
industrialisasi abad ke-19 dan hal ini justru bukan mengikuti pola 
Kitab Suci yang mencakup relasi yang diperluas.12 Sejarah 
mencatat bahwa sangat sulit bagi orang percaya untuk memikirkan 
pernikahan dan kelajangan secara bersamaan adalah baik. 
Sedangkan Kitab Suci memberikan isyarat kepada kita untuk 
melakukan demikian. 

 
Menariknya, sekalipun Kitab Suci membuka pintu bagi 

kehidupan lajang, namun ada banyak mereka dalam tradisi 
Protestan justru tidak membuka pintu yang seimbang bagi para 
lajang.  Bahkan seorang ethisist menyebutkan untuk mengkritisi 
sikap Protestan bahwa keadaan yang tidak menikah itu dalam 
banyak pemikiran orang Protestan dianggap sebagai suatu kondisi 
tidak sehat dan suatu penyimpangan dari yang normal. Akibatnya 
sikap yang diberikan oleh Yesus dan PB khususnya dalam I 
Korintus 7 justru hilang dalam tradisi Katolik dan Protestan, karena 
masing-masing meninggikan satu sisi dari sikap yang diberikan 
oleh Yesus.  Bahkan didukung pula dalam  Era Reformasi sangat 
menekankan cara hidup kristen yang utama adalah pernikahan 
dan keluarga.13 Karena itu sikap ini sudah menjadi cikal bakal 
untuk membentuk banyak pemikiran gereja Protestan dan sikap 

                                                 
11  Hugh Thomson Kerr, A Compend of Luther’s Theology: Martin Luther on 
Marriage and Divorce, diakses dari 
http://www.teleiosministries.com/pdfs/Marriage_Divorce/martin_luther_on_marria
ge_and_divorce.pdf, tanggal 16 Februari 2015. 
12 Hsu, Single at the Crossroads, 45. 
13 Clyde Ervine, Single in the Church, 223. 
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mereka yang sedikit apriori terhadap para lajang. Akibatnya para 
lajang terasing dalam hidup gereja.14 

 
Pemikiran  ini terus merambah masuk ke dalam dunia 

pelayanan gereja. Seharusnya tidak ada perbedaan yang tajam di 
antara seorang pelayan yang lajang dan yang menikah berkaitan 
dengan melayani di suatu gereja. Di samping stigma budaya, di 
sisi lain pemahaman teologis justru semakin memengaruhi sikap 
dan cara pandang gereja terhadap para lajang. Sekalipun 
seharusnya sikap gereja berimbang demikian, namun tidaklah 
demikian dalam dunia nyata, sebagaimana disinyalir oleh Trull dan 
Carter.15 Banyak gereja sedikit ragu memanggil para lajang dalam 
pelayanan karena ada banyak pertanyaan yang bisa timbul, di 
antaranya mengapa tidak menikah atau adanya kecurigaan dari 
para pasangan nikah terhadap para pelayanan yang dilakukan 
oleh mereka yang tidak menikah jikalau pasangannya 
berkonsultasi. Di sisi lain, orang tua juga merasa kuatir untuk 
mempercayakan anak-anak mereka kepada rohaniwan yang tidak 
menikah.  

 
Pengamatan Carter dan Trull pun dapat tidak berlaku di 

beberapa tempat tertentu karena justru gereja lebih suka dan 
cenderung mengambil pelayan yang lajang guna alasan yang 
sangat praktis yaitu menghemat pengeluaran gereja. Pengamatan 
Carter dan Trull dalam hal pengeluaran uang gereja untuk para 
lajang menjadi suatu hal yang menarik untuk dipikirkan. Carter dan 
Trull mengatakan bahwa gereja seharusnya tidak mengharapkan 
seorang pelayan yang lajang menghabiskan waktu lebih banyak 
dalam pelayanan hanya karena alasan mereka lajang.  

  
Gereja seharusnya memanggil orang dalam pelayanan 

berdasarkan dedikasi mereka kepada Kristus dan kemampuan 
untuk melakukan tugas yang dimaksud. Bahkan gereja 
seharusnya tidak memberikan tunjangan kepada para lajang lebih 
sedikit hanya karena mereka lajang dan tidak mempunyai keluarga 
untuk mereka dukung, sementara mereka melakukan tugas yang 
pelayanan yang sama dengan para pelayan yang sudah menikah. 
Apalagi dalam budaya tertentu suatu kondisi menjadi semakin sulit 
                                                 
14 Hsu, Single at the Crossroads, 44. 
15 Joe E. Trull dan James E. Carter, Ministerial Ethics (Grand Rapids: Baker 
Book, 2004), 73. 
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karena bukan hanya statusnya lajang, melainkan juga karena dia 
adalah seorang perempuan.  

 
 Sikap pembedaan ini menjadi semakin menonjol dan perlu 

diwaspadai dalam sistem budaya patriakhat yang menghargai laki-
laki lebih daripada perempuan dan melihat pernikahan  lebih tinggi 
daripada hidup lajang. Dalam konteks Asia, khususnya dalam 
budaya-budaya patriakhat, maka perbedaan ini akan semakin 
menonjol. Sebagai contoh, pembaharuan besar dalam budaya dan 
kultur Tiongkok pada hari ini menuju kepada suatu persamaan 
dalam perlakukan terhadap laki-laki dan perempuan merupakan 
suatu kemajuan besar pada hari ini.  

 
Selama berabad-abad, Tiongkok memperlakukan sistem 

pembedaan yang ketat kepada perempuan. Berbagai upaya 
advokasi dilakukan untuk persamaan hak dan pada hari ini ada 
suatu kemajuan yang pesat dalam persamaan di antara laki-laki 
dan perempuan dan tanpa kecuali akan meluas juga kepada sikap 
kepada para lajang. Ada suatu adagium khusus dalam kultur lama 
Tiongkok, yang disebut sebagai saat yang membahagiakan yaitu, 
sukses, menikah dan memiliki anak laki-laki.16 Artinya menikah 
dianggap sebagai suatu hal yang sangat dinantikan dan karena itu 
dijunjung tinggi. Gereja jikalau tidak mewaspadai hal ini justru 
akan tenggelam ke dalam kultur budaya yang notabene perlu 
ditransformasi oleh pemahaman akan Injil Yesus Kristus. Artinya 
kultur dan budaya tidaklah menjadi prima facie dalam mengatur 
hidup gereja melainkan Kitab Sucilah yang menuntun bagaimana 
seharusnya gereja hidup dan melakukan tugas panggilannya.  

 
Trull dan Carter menyoroti perbedaan dan cara sikap gereja 

yang sangat ambigu ini berdasarkan penilaian yang tidak 
berimbang dalam perlakuan gereja terhadap pelayan yang 
menikah atau yang lajang. Sikap gereja yang tidak nyaman 
terhadap para lajang entah itu dalam bentuk program pelayanan 
yang  sangat berorientasi kepada keluarga dan sikap gereja yang 
tidak berimbang kepada para pelayannya berkaitan dengan 
dukungan gereja terhadap para pelayannya hanya karena 

                                                 
16  Dominique G, Chinese Women’s Life, diakses dari 
http://chinesewomenslife.blogspot.com/2010/10/traditional-role-of-women-in-
china.html, tanggal 13 Februari 2015.  
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menikah atau lajang akan menjadikan suatu kesulitan tersendiri 
dalam pelayanan gereja berhadapan dengan kondisi yang 
dihadapi para hari ini. Hsu menegaskan bahwa kasih obsesif 
kelompok Injili dengan keluarga inti ini sudah meninggalkan para 
lajang dalam isolasi yang menyakitkan.17 Akibatnya banyak para 
lajang meninggalkan gereja. Kepergian para lajang dari gereja 
menyebabkan juga potensi besar dari gereja untuk bertumbuh 
menjadi berkurang karena bisa jadi mereka yang pergi adalah 
mereka yang dapat memberikan kontribusi penting dalam 
pengembangan pelayanan gereja.  

 
SIKAP TRANSFORMATIF GEREJA 

TERHADAP PARA LAJANG 
 

Kembali kepada apa yang diajarkan Kitab Suci kepada 
gereja maka sangat penting di sini untuk dapat memikirkan 
kembali apa yang dapat dilakukan gereja kepada para lajang. 
Pelayanan seharusnya diarahkan kepada menemukan kebutuhan 
sejati dari mereka yang dilayani. Dalam hal ini maka para lajang 
seharusnya didorong untuk membangun nilai-nilai dan gaya hidup 
yang seharusnya. Sebagaimana gereja mengajarkan kemitraan 
dalam pernikahan, maka para lajang pun didorong juga untuk 
membangun kemitraan bersama dengan sesama.18   

 
Memang lamanya melajang membuka suatu gaya tersendiri 

bagi para lajang yang harus diwaspadai yaitu tidak mau bekerja 
sama dengan orang lain karena terlalu mandiri dan hidup sendiri 
dan tidak mau tunduk. Karena selalu memutuskan dengan “saya” 
dan bukan “kita”, maka bahayanya para lajang menjadi sangat 
sentripetal dan menjadi semakin egois.19 Gaya dan cara hidup 
seperti ini jikalau tidak diwaspadai justru akan menghancurkan 
kehidupan para lajang, karena sikap seperti ini akan mengarah 
kepada kesepian, frustrasi dan bahkan isolasi diri. Karena itu 
adanya program pelayanan gereja yang bersifat inklusif dan bukan 
hanya “family oriented” akan menolong para lajang dalam 
mengaktualisasikan dirinya dalam komunitas beriman. 

                                                 
17 Hsu, Single at the Crossroads, 44  
18 Gary R, Collins, ed. It’s Ok to be Single, (Waco: Word Publishers, 1976), 25. 
19 Elva McAllaster, Free to be Single, (New York: Christian Herald Books, 1979),  
81. 



38  Lajang Dalam Gereja dan Pelayanan 
 

 
 

Ervine menyarankan kepada Gereja untuk perlu 
mengembangkan pemahaman terus menerus bahwa apakah 
lajang atau menikah sama-sama menjadi milik dari kerajaan Allah. 
Identitas utama orang percaya bukan soal menikah atau lajang 
melainkan ciptaan baru dalam Kristus. Identitas orang percaya 
juga bukan karena dia putih, hitam atau karena status, jabatan 
atau apapun juga. Melainkan identitas orang percaya adalah umat 
perjanjian Allah. Karena itu gereja harus bertobat dari cara 
pandangnya yang eksklusif yang hanya ditujukan kepada 
pernikahan semata dan mengabaikan kelajangan. Dalam hal 
pelayanan dalam gereja, maka persoalannya bukan soal menikah 
atau lajang melainkan soal dipanggil dan dikaruniai oleh Roh 
Kudus untuk melayani umat apakah berasal dari latar belakang 
yang sama atau yang tidak sama dengan pelayan tersebut entah 
itu dari sisi ras, gender, status pernikahan dan lain-lain.  

 
Gereja perlu mengembangkan sikap transformatif lebih 

lanjut, di antaranya menghormati para lajang dan mendukung 
kebutuhan mereka agar para lajang dapat berperan secara 
maksimal dalam membangun komunitas beriman.20 Para lajang 
terus bertarung dalam ketidaknyamanan, kesepian dan frustrasi 
dalam cara yang unik, bahkan ini terjadi dalam gereja. Creswell 
mencatat dengan mengutip Clarkson bahwa banyak para lajang 
memiliki kedukaan tersendiri dan masalah tersendiri karena tidak 
dipahami oleh dunia di mana dia berada. Banyak dari para lajang 
mengalami kesendirian yang luar biasa dan menjadi bahan 
perhatian yang berlebihan di gereja sehingga kebutuhan mereka 
akan kasih dan persekutuan secara luas diabaikan. Bahkan lajang 
yang tidak pernah menikah memiliki intensitas persoalan semakin 
meningkat karena mengalami rasa sakit  akibat keterasingan, 
kesepian dan marginalisasi yang disebabkan karena mereka 
dianggap mengikuti norma yang tidak wajar dalam jalur penikahan. 
Akibatnya bukan hanya gereja, tetapi juga masyarakat tidak 
mengetahui bagaimana bersikap dengan mereka.21 

 
Seharusnya mereka tidak hidup dalam realitas demikian, 

karena memang tidak baik manusia hidup seorang diri saja. 
                                                 
20 Collins, ed. It’s Ok to be Single, 27. 
21 Sylvia Creswell, Singleness and the Church, diakses dari 
file:///G:/Singleness%20and%20the%20Church%20Sylvia%20Cresswell.pdf, 
tanggal 15 Februari 2015 
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Manusia diciptakan Allah ada dalam persekutuan satu dengan 
yang lain. Karena itu gereja dapat menyediakan suatu kelompok 
lajang, yang di dalamnya mereka menemukan suatu persekutuan 
erat untuk membangun kehidupan bersama.  

 
Memang harus disadari bahwa pelayanan kepada para 

lajang dapat menjadi suatu kesulitan tersendiri berkaitan dengan 
kebutuhan yang beraneka ragam dari para lajang. Meskipun 
demikian gereja tidak dapat mengabaikan kebutuhan tersebut dan 
kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dilayani dalam satu 
metode dan hal ini tidak berarti dibukanya komisi lajang. Yang 
utama di sini adalah apakah gereja melibatkan para lajang dalam 
pelayanan mereka dan bukan hanya pelayanan yang berorientasi 
kepada keluarga. Karena itu pelayanan kepada para lajang ini 
tidak berarti memisahkan mereka keluar dari tubuh Kristus, namun 
menolong mereka bertumbuh dalam perjalanan iman mereka 
dalam suatu cara yang memperkaya keseluruhan dari tubuh 
Kristus.22 

 
Pelayanan kepada para lajang dengan semangat penginjilan 

yang tinggi juga akan bermanfaat bagi gereja dan komunitas lokal. 
Gereja di kota-kota besar harus berpikir dalam cara yang kreatif 
untuk memengaruhi masyarakat yang sangat individualistis dalam 
suatu kerangka kehidupan unit keluarga yang non tradisional. 
Suatu pelayanan kepada para lajang yang sehat dapat 
memberikan suatu tawaran kepada para lajang, yang merasa 
terasing dalam suatu masyarakat yang berorientasi kepada 
keluarga, suatu tempat yang menyenangkan di mana di dalamnya 
para lajang diterima dan dihargai.  

 
MERAYAKAN STATUS KELAJANGAN 

 
Secara umum, sebagaimana Grenz mengatakan di atas 

maka dalam hidup lajang pun ada suatu nilai yang patut dirayakan. 
Eklund mencatat beberapa hal di sini, yaitu: hospitalitas di mana 
mereka dapat melakukan secara leluasa praktek keramah-
tamahan ini. Para lajang memiliki kesempatan yang luas untuk 
                                                 
22 Kris Swiatocho, Why Doesn't My Church Have a Singles Ministry? Diakses dari 
http://www.crosswalk.com/church/pastors-or-leadership/why-doesn-t-my-church-
have-a-singles-ministry.html, tanggal 15 Februari 2015. 
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menumbuhkan keramah-tamahan ini di luar  ikatan dari keluarga 
yang merupakan suatu perwujudan kesaksian dari persaudaraan 
yang dibangun dalam Kristus.  

 
Yount mengajak para lajang untuk merayakan kehidupan 

mereka dengan manfaat besar yang mereka dapat raih di dalam 
hidup. Yount mengatakan, 

 
For starters, the single life awards you more freedom and 
independence.You need answer to no one but yourself, 
avoiding reluctant compromise and emotional conflict. You 
will have to cook and clean for yourself, of course, but you 
alone will choose the menu according to your taste and you 
can set your own standards. You can enjoy the leisure to 
explore new  interests that will make you a more interesting 
person to others and a  better friend.  It is not selfish to do 
things for yourself that you are free to do. What is  selfish is 
to limit someone else’s freedom by tying them to you when 
you cannot reciprocate fully.  Happily, the single life 
guarantees you greater control over your time, which you 
may elect to spend helping others less fortunate than 
yourself.Alternatively, you can spend time advancing your 
career, going back to school, or caring for friends.23 

 
Dorongan Yount untuk para lajang di atas membuka suatu 

kesempatan seluas-luasnya bagi para lajang di dalam 
mengembangkan diri mereka secara lebih positif. Namun di sisi 
lain ada banyak juga para lajang yang bergumul dengan kerinduan 
mereka akan keintiman seksual, komitmen dalam pernikahan atau 
memiliki anak. Namun kelajangan karena keputusan pengabdian 
kudus dalam kerajaan Allah maka menuntut para lajang harus 
belajar mendisiplinkan dirinya dalam cara yang unik untuk 
mengatasi keinginan tersebut. Cara kristiani yang dapat dilakukan 
adalah dengan memfokuskan diri dalam suatu latihan untuk masuk 
kepada keinginan Allah dan ke dalam suatu keterlibatan diri dalam 
pelayanan yang menjadi berkat bagi banyak orang.  

 

                                                 
23 David Yount, Celebrating Single Life: Keys to Successful Living on Your Own 
(Post Road West, Westport, CT: Praeger Publishers, 2009), 5. 
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Bagi para lajang yang  memang tidak memiliki anak secara 
biologis, maka kehidupan mereka menggambarkan suatu 
kesaksian kristen tertentu kepada gereja yang dilahirkan baru dan 
masuk ke dalam keanggotaan gereja melalui baptisan. Keluarga 
mereka adalah anggota kerajaan Allah meskipun mereka tidak 
melahirkan anak. Dalam suatu budaya di mana  muncul suatu 
ungkapan bahwa anak adalah masa depan dari dunia kita, maka 
para lajang tidak memiliki hal ini dalam hidup mereka. Namun 
kondisi ini justru  mendorong para lajang untuk berdiri di atas 
menara iman  bahwa suatu hari nanti akan ada kebangkitan, dan 
jikalau mereka dikenang maka keluarga dari gereja itulah yang 
mengenang mereka.  

 
Dalam hal ini, maka para lajang tidak usah sungkan untuk 

meminta bantuan, karena kecenderungan para lajang adalah 
sangat mandiri. Mereka harus belajar melayani satu dengan yang 
lain dengan penuh kasih tanpa mengeluh, dan karena itu 
menjadikan tubuh Kristus itu saling berkait dalam hidup gereja dan 
akhirnya gereja dapat memenuhi misinya. (Gal. 5;13; I Pet 4:9). 
Para lajang dalam hal ini masuk dan terlibat di dalamnya 
melampaui keluarga inti, suku, tingkat sosial, gender dan 
kelompok-kelompok tertentu (Gal.3:28) di dalam membuat 
ketersediaannya hidup mereka kepada sesama.  

 
LAJANG DALAM PELAYANAN MEREKA 

 
Pelayanan dan kelajangan  keduanya dapat menjadi berkat, 

namun  waspadalah juga karena sebagai pelayan yang lajang, ada 
beberapa karakteristik pelayanan dan kelajangan yang jika 
digabungkan dapat menjadi tanah yang subur untuk 
mendisiplinkan keinginan-keinginan yang jikalau tidak ditangani 
akan memperbudak hati mereka dan menuntun kepada akibat 
yang berbahaya dalam kehidupan dan pelayanan.   

 
Seorang pribadi yang sudah dipisahkan oleh Allah untuk 

melayani umat-Nya adalah seorang pribadi yang dipanggil untuk 
suatu tugas yang mulia. Tugas ini hanya dapat dipenuhi dengan 
setia dan sebagai suatu pelayanan publik yang dilakukan maka hal 
ini tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan privatnya karena 
pelayanan publik ini merupakan suatu aliran bagian dari 
kehidupan privat. Pelayanan privat di sini adalah  kehidupan yang 
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dihidupi di tempat di mana orang lain tidak melihat, yaitu suatu 
kehidupan di antara pelayan itu sendiri dan Allah. Ini adalah 
tempat di dalam kehidupan di mana pelayanan yang berhasil itu 
akan dimenangkan atau justru mengalami kehilangan.  

 
Seorang pelayanan yang dipisahkan bagi Allah ditentukan di 

tempat ini.  Dalam kaitan ini, seorang pelayan yang adalah lajang 
dan tantangan dari kelajangan itu bertemu. Dalam situasi ini, 
beban, keterasingan, pencobaan, dan kesulitan-kesulitan yang lain 
sering kali meningkat dalam intensitasnya.  Dengan memahami 
kesulitan ini maka akan menolong para lajang dalam pelayanan 
mereka mengatasi hal ini dan akibatnya mereka dapat melayani 
umat Allah dengan baik.  

 
Satu keuntungan dari para lajang dalam pelayanan mereka 

adalah bahwa mereka dapat berkonsentrasi lebih kepada 
pelayanan mereka sebagai anggota dari tubuh Kristus, mereka 
juga diperlengkapi dengan karunia untuk melayani tubuh Kristus. 
Banyaknya preferensi dari gereja untuk mengambil pelayanan 
para lajang demi penghematan memang menjadi suatu tantangan 
bagi para pelayan yang menikah hari ini. Namun alasan efisiensi 
ini juga terkadang mengabaikan kesensitifan terhadap pelayanan 
bagi para lajang.  

 
Karena para lajang tidak memiliki pasangan tidak berarti 

gereja dapat menuntut yang berlebihan kepada mereka karena 
secara pribadi juga mereka membutuhkan ruang privasi diri.24 
Memang tuntutan dari jemaat terhadap pelayan yang lajang sering 
kali berbeda dari tuntutan yang diberikan kepada pelayan yang 
sudah menikah. Dalam hal ini jemaat sering kali berharap bahwa 
para lajang ini dapat melakukan banyak hal. Mereka berasumsi 
bahwa pendeta lajang ini memiliki kemampuan dan ketersediaan 
untuk datang dan melakukan banyak pelayanan. Namun di sisi 
lain, para lajang membutuhkan waktu untuk membangun hidupnya 
secara pribadi.  

 

                                                 

24 Carolyn A. Crawford, “Ministry From A Single Perspective: Assets And 
Liabilities,” The Journal of Pastoral Care. 42:2 (Summer 1988): 117-123 
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Seorang lajang dapat dipakai Allah secara luar biasa untuk 
memberikan inspirasi bagi banyak orang, di antaranya John Stott 
yang dikenal pada hari ini. Kelajangan itu sendiri bukanlah suatu 
masalah, namun gereja perlu terus mendorong dan merangkul 
para lajang ini dan pelayanan yang mereka lakukan. Bahkan kita 
perlu merayakan lebih efektif lagi karunia kelajangan ini bagi umat 
Allah dalam pelayanan yang sudah mereka lakukan dalam segala 
usia. Grenz menasihati gereja dan para lajang demikian,  

 
In the Church today we need single men and women of 
profound spiritual depth who, out of the  resources of their 
own interior life with the Lord, live as other Christs in the 
world and radiate that  power to a population hungry for true 
Christian formation. Singles do have a mission in life to fulfill, 
a  special yet foundational task fashioned for them by God. 
No matter how narrow or expansive their  circumstances, no 
matter how limited or gifted their ability, they can and must 
radiate a meaning no other person can give to the world in 
present and future times. And this meaning, this task, is to 
reflect the expansive love of the Redeemer, who wills that all 
share in the  eschatological community of male and female 
that even now may be found in proleptic fashion in the 
church.  Single Christians, therefore, who because of their 
abstinence from genital sexual expression are often " in 
touch "with their affective sexuality, have a unique ministry of 
love to offer in service to the Lord within the fellowship of the 
community of Christ.25 

 
Merayakan pelayanan yang dilakukan para lajang di dalam 

gereja menjadi hal yang sangat penting. Menyadari kelebihan dan 
kekurangan dari kelajangan ini, maka agar supaya pelayanan dari 
para lajang ini menjadi efektif, maka ada beberapa wilayah yang 
harus diperhatikan sebagaimana disarankan oleh Alex Harrison.26  

 
Saran yang diberikan adalah agar para lajang mengingat 

mengapa mereka dipanggil oleh Allah. Panggilan ini untuk 

                                                 
25 Grenz, Sexual Ethics, 196 
26 Alex Harrison, How to Serve God as a Single: Singles do play a major role in 
God’s Church, diakses dari https://www.pcog.org/articles/248/how-to-serve-god-
as-a-single, tanggal 15 Februari 2015. 
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melakukan secara utama pekerjaan Allah untuk bertumbuh dan 
berkembang secara rohani. Para lajang memang memainkan 
peran penting dalam gereja Allah, dan sekaligus menjadi aset 
penting bagi gereja dalam pengembangan pelayanan. Dalam hal 
ini, maka para lajang harus memastikan mereka terlibat penuh 
dalam persekutuan dan semua aktivitas pelayanan yang mungkin 
dilakukan tanpa harus mengorbankan kebutuhan privasi diri.  

 
Para lajang juga harus menghormati sesama lajang yang lain 

karena memang masing-masing memiliki kepribadian yang 
berbeda. Dalam hal ini, maka mereka harus memperhatikan cara 
mereka berbicara dan memberikan pendapat tentang sesama 
mereka, serta diharapkan mereka mengembangkan semangat 
positif satu dengan yang, tetap percaya diri dan mempertahankan 
kehidupan damai sejahtera satu dengan yang lain, khususnya 
dalam relasi dan persahabatan satu dengan yang lain (band. Kol. 
3:12-15). Yang pantas juga untuk dipikirkan dalam merayakan 
pelayanan ini adalah agar para lajang menghargai keluarga rohani 
mereka. Ada suatu upah yang besar dalam keluarga rohani ini 
(band. Mat. 19:29). Carilah kesempatan untuk melayani sesama 
dan layanilah mereka dalam kapasitas diri sebagai seorang lajang.  

 
Dalam konteks pelayanan ini, maka para lajang harus tetap 

menjaga standar hidup secara moral dan rohani dengan benar, 
baik dalam percakapan, berbusana dan dalam tindakan. Dalam 
hal ini, maka izinkan Allah selalu berkarya dan mempersiapkan diri 
anda untuk tunduk kepada kehendak-Nya. Jikalau para lajang 
merasakan suatu sindrom kesepian, maka benamkan diri anda ke 
dalam pekerjaan Allah. Menjadi sepi bisa jadi karena sering kali 
para lajang hanya memfokuskan terlalu banyak pada diri sendiri. 
Hindari hal ini dengan masuk ke dalam pekerjaan Allah yang lebih, 
yang sudah dipercayakan kepada anda.   

 
Jadilah puas karena kelajangan ini karena menjadi lajang 

adalah suatu batu lompatan, suatu seri pengalaman dalam 
perarakan kehidupan iman. Belajarlah hidup sampai pada tahap 
penuh dalam kelajangan itu dan jangan membandingkan diri 
dengan orang lain (II Kor. 10;12). Allah sedang mengembangkan 
karakter penting dalam kelajangan itu juga, baik secara fisik 
maupun secara rohani. Allah sudah memanggil para lajang dalam 
pelayanan-Nya, dan apapun keadaan para lajang ini, mereka 
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harus berserah kepada tujuan Allah yang tertinggi dan besar. Para 
lajang adalah penting juga di hadapan Allah. Jadi jangan abaikan 
pelayanan mereka.  

 
KESIMPULAN 

 
Kehadiran para lajang dalam gereja dan pelayanan hari ini 

secara jumlah dapat meningkat, khususnya di kota-kota besar, 
dapat menjadi suatu tantangan tersendiri dalam pelayanan gereja. 
Gereja terpanggil dalam cara-cara yang lebih kreatif untuk 
melayani mereka dan mengembangkan suatu pelayanan gereja 
yang bersifat inklusif dan bukan hanya pelayanan yang bersifat 
eksklusif yang hanya berorientasi kepada keluarga semata. 

 
Perubahan sikap gereja yang transformatif ini dilandasi oleh 

cara dan sikap Yesus yang berimbang kepada realitas para lajang 
dan mereka yang sudah menikah, yang sama-sama nyata dalam 
komunitas umat Allah yang diselamatkan dan yang melayani Dia.  
Para lajang yang melayani umat Allah hendaknya mendapatkan 
sikap yang berimbang dari gereja sebagaimana mereka 
memperlakukan pelayan yang sudah menikah. Sikap berimbang 
ini penting sebagai wujud ketaatan mereka kepada Yesus Kristus 
yang sudah membangun tataran komunitas yang baru dalam 
kerajaan-Nya. Gereja Yesus Kristus seharusnya memberikan 
teladan bagaimana seharusnya suatu komunitas itu hidup dan 
saling melayani secara benar di dalamnya.  

 
Di sisi lain, hendaknya para lajang merayakan kehidupan 

yang benar dalam komunitas umat beriman dan mereka yang 
terpanggil dalam melayani gereja mengerjakan itu dengan suatu 
semangat panggilan kehidupan yang tinggi seperti yang sudah 
diberikan teladan oleh Kristus, Paulus dan para lajang dalam 
sejarah yang sudah memberikan hidup mereka untuk melayani 
Allah melalui Gereja-Nya.  

Dei Sub Numine Viget  
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HAMBA TUHAN DAN PENSIUNNYA1 
 

Iskandar Santoso 
 
 

ABSTRAKSI 
 
Pada saat seorang hamba Tuhan masuk ke masa pensiun, 

segera  kepadanya dihadapkan kepada situasi yang benar-benar 
baru. Hal ini berarti adanya kebutuhan untuk  melakukan 
penyesuaian diri dengan baik  dan ini sesuatu yang tidak mudah, 
bahkan  kegagalan dalam penyesuaian diri bisa berakibat buruk 
pada yang bersangkutan yang dapat berimbas pada orang-orang  
yang ada di sekelilingnya. Ada kecenderungan dari hamba Tuhan 
pensiunan untuk mengisi waktu luangnya yang cukup banyak itu 
dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat rekreasi, sosial atau yang 
bisa menambah kebutuhan hidup. Memang semua ini boleh saja 
dilakukan, bukan saja karena itu sesuatu yang dahulu tidak 
sempat dilakukan pada saat menjadi hamba Tuhan aktif, tetapi 
juga merupakan kebutuhan. Namun perlu diingatkan bahwa 
seseorang menjadi hamba Tuhan adalah didasari oleh panggilan 
dari Tuhan untuk melakukan pelayanan, sehingga biarpun ikatan 
secara kelembagaan gereja sudah tidak ada lagi, namun ikatan 
dengan Tuhan  beserta kewajibannya itu tetap ada tidak berubah, 
sebab panggilan Tuhan kepadanya juga tidak berubah, ia berlaku 
seumur hidup. Oleh sebab itu semua yang direncanakan hamba 
Tuhan pensiunan dan apapun yang akan dilakukan tidak boleh 
menjauh dari panggilan Tuhan tersebut, kapanpun, dalam situasi 
apapun dan di manapun. 

 
Kata kunci :Hamba Tuhan, Pensiun, Pensiunan, Lansia, 

Perubahan, Penyesuaian Diri, Relasi, Panggilan.            
 

PENDAHULUAN 
 
Pensiun adalah kata yang akrab sekali di dunia kerja, arti 

pensiun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online 
adalah: “Tidak bekerja lagi karena masa tugas sudah selesai”, 
namun bagi orang yang bekerja sebagai hamba Tuhan yang 
                                                 
1 Di sini hamba Tuhan yang pensiun akan disebut dengan hamba Tuhan 
pensiunan atau hamba Tuhan emeritus, dua istilah yang akan dipakai bergantian. 
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pekerjaannya adalah pelayanan, pengertian tersebut dapat 
menimbulkan kerancuan sikap dan tindakan. Oleh sebab itu bagi 
hamba Tuhan, pensiun harus dipahami bahwa yang sudah selesai 
bukan tugasnya, tetapi posisinya dalam struktur  organisasi, 
sedangkan tugasnya tetap melekat pada dirinya, yaitu pelayan 
Tuhan yang melayani pekerjaan-Nya beserta dengan segala suka 
dan dukanya.2 Oleh sebab itu hamba Tuhan yang pensiun kecuali 
diberi gelar emeritus bagi pria dan emerita bagi perempuan 
mereka tetap boleh memakai predikat sesuai posisi yang telah 
disandangnya sebagai pelayan Tuhan, seperti Pendeta atau 
Evangelis/Guru Injil.3 

 
Berbicara mengenai pensiun, berarti berbicara tentang 

sesuatu yang berkaitan dengan orang yang berusia tua atau orang 
dewasa lanjut atau yang biasa disebut orang lanjut usia yang 
disingkat lansia. Sangat tidak mudah berbicara mengenai lansia, 
sebab mereka itu sangat beragam dan tentunya kebutuhannya 
juga bermacam-macam, sebagai contoh, ada lansia yang merasa 
memang sudah tua, tetapi ada yang merasa masih dalam usia 
pertengahan, namun ada juga yang merasa masih muda. 4  Riset 
di USA kepada orang usia diatas 80 tahun: 53 % mengakui 

                                                 
2 Isu tentang hamba Tuhan pensiun memang masih dipertanyakan apakah 
Alkitabiah atau tidak, sebab Alkitab tidak berbicara dengan jelas tentang 
pensiunnya hamba Tuhan. Alkitab hanya singgung sedikit tentang orang Lewi 
yang bekerja  melayani mulai usia 25 tahun, kemudian berhenti lakukan 
pelayanan rutin di usia 50 tahun, namun tetap boleh membantu pelayanan (Bil. 8: 
23-26), apakah ini bisa dipakai sebagai argumentasi penetapan usia pensiun?, 
penulis tidak membahasnya dalam makalah ini, sebab perlu ada diskusi 
tersendiri. Karena ketidak-jelasan argumentasi alkitabiah ini, maka ada 
denominasi gereja yang menetapkan usia dan syarat pensiun, namun tidak 
mengharuskan hamba Tuhannya pensiun, namun ada juga yang mengharuskan 
pensiun dengan menetapkan batas usia pensiun dengan memakai alasan praktis, 
yaitu agar terjadi regenerasi atau agar yang muda diberi kesempatan tampil dan 
alasan praktis lain.  
3 Emeritus diartikan: pensiun dengan hormat dan boleh memakai gelar 
kedudukannya.  John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Ingris Indonesia, 
P.T. Gramedia, Jakarta, 1987, hal.211.  Alkitab tidak menyinggung tentang 
pemberian gelar emeritus/emerita, namun 1 Tim. 5: 17 bisa menjadi dasar 
Alkitabiahnya dalam pemberian penghormatan secara khusus kepada hamba 
Tuhan. 
4  Penulis  termasuk yang tidak merasa sudah tua, di mana sekarang berusia 68 
tahun, namun status pensiun mengingatkannya bahwa dia bukan orang muda 
lagi, namun sudah tua, sehingga harus berperilaku sebagai orang yang sudah 
tua, bukan orang muda.  
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mereka telah tua, 36 % berpikir mereka masih usia pertengahan, 
11 % merasa mereka masih muda.5 Masing-masing punya 
kebutuhan yang berbeda, pastinya penanganannya pada masing-
masing mereka juga berbeda.  

 
Hal lain yang tak kalah kompleksnya yaitu  rentang  usia 

pensiun yang identik dengan rentang usia tahapan dewasa lanjut , 
di mana rentang usia ini sangat lebar, sekitar 60 tahun, yaitu dari 
usia 60 tahun sampai dengan usia 120 tahun. Fakta ini tentu 
menambah kesulitan dalam membicarakan mengenai pensiun, 
apalagi upaya menanganinya, sebab dengan tahapan usia yang 
beragam, penanganan juga akan berargam. Kebutuhan dan  
problem usia 60 tahun berbeda dengan usia 70 tahun, akan beda 
lagi dengan yang berusia 80 tahun, apalagi dengan mereka yang 
berusia 90 tahun keatas, perbedaan kebutuhan dan problem 
mereka jauh berbeda. Kenyataan seperti ini mengindikasikan 
keharusan pada penangannan yang begitu beragam, sehingga 
membicarakan tentang lansia jauh lebih sulit dan kompleks dari 
tahapan usia lain, seperti kanak-kanak, remaja, pemuda dan 
sebagainya. 

 
Oleh sebab itu membicarakan kehidupan pensiun hamba 

Tuhan itu tidak sederhana sebab terlalu beragam dan terlalu 
banyak liku-liku kehidupan yang dijalani dan yang bisa terjadi. 
Liku-liku ini kecuali terjadi dalam hidup hamba Tuhan itu sendiri, 
juga pihak lain, seperti keluarga, masyarakat lingkungannya, 
gereja dan banyak lagi yang lain. Agar tidak terlalu melebar, maka 
makalah ini tidak akan mengulas semua liku-liku hidup tersebut, 
melainkan  hanya beberapa hal yang relevan dengan tujuan 
penulisan ini, yaitu hamba Tuhan dan pensiunnya, yaitu 
bagaimana dia bisa mengisi hari-harinya secara baik dengan tetap 
berfungsi sebagai hamba Tuhan. 

 
RELASI YANG BAIK TERHADAP DIRI SENDIRI 

 
Perkara besar yang dihadapi oleh para lansia adalah 

terjadinya perubahan dalam dirinya yang cukup mencolok, baik 
secara fisik, maupun yang non fisik, seperti mental, intelektual dan 

                                                 
5 Tim Stafford, As Our Years Increase (Grand Rapids, Michigan: Zondervan 
Publishing House, 1990), 15.  
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sebagainya, sesuatu yang bisa membuat kepribadian maupun 
kejiwaan berada dalam masalah yang berat, sehingga 
kemungkinan akan membuat dia tak mampu menjalani masa 
tuanya dengan baik, bahkan bisa depresi yang dapat berujung 
pada bunuh diri.6 Bagi lansia tak terkecuali bagi hamba Tuhan 
pensiunan, relasi yang baik dengan diri sendiri, orang lain dan 
dengan Tuhan  akan  sangat  menolong mereka menjalani  
kehidupan masa tuanya dengan baik. 

 
Bagian ini tidak membahas semua bentuk relasi, namun 

hanya akan membahas relasi yang baik dengan diri sendiri,  relasi 
ini sering diabaikan, padahal perannya sangat penting dalam 
kemampuan membangun relasi-relasi yang lain, bahkan dalam 
menjalankan kehidupannya yang baik secara menyeluruh. Untuk  
membentuk relasi yang baik dengan diri sendiri ada dua hal yang 
dapat diketengahkan: 

 
Mempunyai Konsep Diri Yang Tepat 

 
Seperti dikatakan diatas bahwa pensiun itu berkaitan dengan 

usia tua atau lanjut, dimana  sering juga diidentikkan dengan serba 
kehilangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, 
kehilangan kecantikan, kehilangan keperkasaan, kehilangan 
kesehatan  dan kehilangan-kehilangan yang lain. Keadaan yang 
tak menguntungkan ini ditambah lagi dengan pendapat klise yang 
sangat merusak, yang  diperkuat oleh media elektronik, biarpun 
dia tidak secara langsung menekankan keburukan orang yang 
sudah tua, tetapi dalam iklannya maupun dalam sinetron-sinetron 
yang ditayangkan, inti  beritanya adalah: yang kuat, indah, cantik, 
gagah , perkasa, energik, pandai, adalah mereka yang  muda. 
Promosi yang buruk ini ditambah lagi dengan sering adanya sikap 
buruk dari orang lain atau masyarakat terhadap para lansia7, maka 
tidak jarang para lansia sendiri biarpun ada yang melihat masa 
pensiun sebagai berkat, tetapi juga tak kurang banyak yang 
menganggap sebagai kutukan.8  

 

                                                 
6 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan – Suatu Pendekatan Sepanjang 
Rentang Kehidupan (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1980), 384-385. 
7 John W. Santrock, Life-Span Development (Jakarta: Penerbit Erlangga), 240. 
8 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, 381. 
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Oleh sebab itu mempunyai konsep diri yang tepat sangat 
penting,  banyak orang tua yang punya masalah dengan masa 
tuanya, antara lain dengan kesehatan disebabkan merasa diri 
tidak berharga.9 Seseorang  tidak boleh  melihat dan menilai diri 
hanya sebatas pengamatan, perasaan, atau pendapat dari orang 
lain/masyarakat, namun harus seperti apa yang dilihat dan dinilai 
oleh Allah. Dialah yang paling berwenang dan paling tepat dalam 
membuat penilaian, sebab Allah adalah pencipta seluruh alam 
semesta dan segala isinya, di mana  dari mulai seseorang berada 
di dalam kandungan sampai dia berusia lanjut, itu semua adalah  
bagian dari penciptaan.  

 
Alkitab memberitakan bahwa, semua ciptaan Tuhan adalah 

baik, secara khusus setelah penciptaan manusia, Allah 
mengatakan sungguh amat baik10 (Kej. 2:31), pernyataan ini 
muncul disebabkan  manusia itu diciptakan segambar dengan 
Allah. Ini pernyataan penting yang dapat membawa para lansia 
untuk merefleksikan dirinya, sehingga dapat membantu 
menemukan makna diri yang sangat perlu disadari oleh mereka, 
mengapa? Karena mereka dalam posisi tergoda untuk 
mengidentikkan diri sebagai orang yang tidak lagi berharga dan 
bermanfaat, dengan demikian  perasaan  bahwa hidupnya tidak 
lagi punya makna akan berkembang secara kuat. 

 
Karena manusia diciptakan segambar dengan Allah, 

termasuk lansia, maka  kebenaran ini  memberi arti bahwa, 
kehidupan manusia mempunyai kemuliaan dan nilai atau harga 
disepanjang usianya, termasuk pada saat seseorang memasuki 
usia lanjut. Status mulia kaum lansia ini disinggung berulang kali 
dalam berita Alkitab, bahkan ada yang dikatakan dalam bentuk 
perintah, misalnya: “Engkau harus bangun berdiri dihadapan orang 
ubanan dan engkau harus menaruh hormat..”(Im. 19: 32).  

 
Oleh sebab itu menjadi lansia tidak berarti pengurangan atau 

kehilangan nilai sebagai manusia ciptaan Allah yang sangat baik 
itu, sebab sebagai seorang manusia,  dia  adalah ciptaan 
segambar dengan Allah dan tidak pernah ditarik kembali atau 
                                                 
9 James Dobson, Hide or Seek (Old Tappan, New Jersey: Fleming H. Revell 
Company,1979), 38. 
10 Formasi ini menjadikan manusia terpisah dari ciptaan Allah yang lain, sehingga 
dia mempunyai nilai dan kemuliaan yang khusus (Maz. 8: 5-6) 
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diralat saat seseorang menjadi tua. Bahkan saat seseorang tak 
mampu bersosialisasi dengan baik, karena tidak mempunyai 
kemampuan sosial yang baik, misalnya dalam mengikuti diskusi 
atau supel bergaul, dia tetap mempunyai nilai sebagai individu, 
Les Carter menegaskan:  “We forget that our value as individuals 
does not hinge on social skills, but on God love for us.”11  
Kenyataan semacam ini perlu disadari baik-baik oleh lansia itu 
sendiri maupun masyarakat, sehingga para lansia meletakkan diri 
dan diletakkan dalam posisi yang seharusnya  seperti dilihat dan 
dimaksudkan oleh Allah.  

 
Ingat,  Alkitab tidak mengatakan manusia memiliki gambar 

Allah, di mana  bila itu adalah milik maka gambar Allah itu 
memang dapat hilang, tetapi manusia itu sendiri adalah gambar 
Allah12, sehingga gambar Allah dan kemuliaannya  tidak dapat 
hilang atau luntur oleh apapun juga, termasuk  masa tua. Maka 
sangat tidak Alkitabiah apabila harkat dan nilai manusia diukur dari 
usianya, termasuk dari kesehatan fisiknya, sehingga dapat 
disimpulkan, usia lanjut tidak mengurangi apa yang Allah telah 
berikan, di mana kemuliaan dan nilai setiap individu semata-mata 
intrinsik segambar Allah. 

 
Penerimaan Terhadap Diri Sendiri 

 
Perubahan yang terjadi pada lansia berbeda dengan yang 

terjadi pada kanak-kanak atau remaja, mereka makin cantik, 
makin kuat, sehingga perubahan tersebut akan menjadi 
kebanggaan, namun perubahan pada lansia kebanyakan adalah 
penurunan, baik secara fisik maupun non fisik, sehingga 
segalanya tampak menjadi lebih buruk, kulit berkeriput, kesehatan 
menurun dan sebagainya. Oleh sebab itu muncul banyak 
pendapat yang klise di masyarakat, yaitu tua itu jelek, loyo, pikun, 
ketinggalan zaman dan sebagainya13.  Secara sadar atau tidak, 
pendapat klise tersebut adalah cerminan dari sikap penolakan dari  
masyarakat terhadap eksistensinya para lansia. Celakanya, 
banyak  lansia yang entah terpengaruh pandangan tersebut atau 

                                                 
11 Les Carter, Mind Over Emotions (Grand Rapids, Michigan: Baker Book House,  
1985), 112. 
12 Fred Van Tatenhove; Evangelical Perspective, Aging, Spirituality, and Religion 
(Minneapolis: Fortress Press, 1995), 420.    
13 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, 381-382. 
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tidak, namun mereka juga memandang diri mereka jelek dan tidak 
lagi berharga atau dengan kata lain, banyak lansia yang 
penerimaan diri rendah. 

 
 Dengan situasi diri seperti ini, maka para lansia tersebut 

bukan saja tidak bisa menjalani kehidupan pensiun atau masa tua 
secara baik, namun mereka berpotensi menjadi pembuat problem, 
sehingga kemungkinan besar akan menjadi beban, bahkan 
gangguan bagi masyarakat, gereja dan keluarga. Oleh sebab itu 
penerimaan diri dari seorang hamba Tuhan pensiunan yang 
notabene adalah lansia adalah merupakan kebutuhan penting bagi 
kehidupannya sendiri, keluarga, gereja dan masyarakat. 
Muryantinah mengungkapkan: “sikap penerimaan diri itu 
ditunjukkan oleh pengakuan seseorang terhadap kelebihan-
kelebihannya sekaligus menerima kelemahan-kelemahannya 
tanpa menyalahkan orang lain dan mempunyai keinginan yang 
terus menerus untuk mengembangkan diri”.14Tampak jelas betapa 
pentingnya faktor penerimaan diri menjadi bagian dalam 
kehidupan manusia, termasuk hamba Tuhan pensiunan. 

 
Jadi penerimaan diri merupakan kebutuhan mutlak yang 

tidak dapat digantikan oleh apapun, khususnya bagi lansia, sebab 
dengan penerimaan diri, seseorang akan memiliki tingkat 
kemampuan dan kemauan untuk hidup  dengan segala 
karakteristik memang ada pada dirinya sendiri, bukan yang dimiliki 
orang lain. Oleh sebab itu dia akan menjadi individu yang tidak 
akan bermasalah dengan diri sendiri dan akan berefek  juga tidak 
bermasalah dengan orang lain, ditambah lagi dia akan bisa hidup 
berfokus bukan kebelakang, namun pada apa yang ada didepan, 
dan yang perlu dihadapi dan dikembangkan. Ada dua hal yang 
perlu diketengahkan untuk bisa menciptakan sikap penerimaan 
diri: 

 
Mengasihi Diri Sendiri 

 
Perintah kedua dari hukum kasih adalah ”kasihilah 

sesamamu, seperti  dirimu sendiri“ (Mat. 22: 39). Mengasihi dirimu 
sendiri ini merupakan perintah Alkitab kepada semua umat 
                                                 
14 Muryantinah Mulyo Mulyo Handayani, dkk, Efektifitas Pelatihan Pengenalan 
Diri Terhadap Peningkatan Penerimaan Diri dan Harga Diri (Jurnal Psikologi, 
Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1998), no.2.  
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manusia, termasuk para pensiunan hamba Tuhan atau lansia 
entah kaya- miskin, sehat–sakit, atau siapapun dia. Memang 
banyak orang yang menolak mengasihi diri sendiri, maka 
mengasihi diri sendiri yang diperintahkan oleh Alkitab tidak boleh 
dimengerti  seperti yang  yang biasa diterima oleh masyarakat 
secara umumnya,yaitu  kasih yang mementingkan diri sendiri, 
kasih yang memanjakan diri sendiri atau hidup hanya bagi diri 
sendiri, ini adalah kasih  yang bisa  diidentikkan dengan  kasih 
Narcisisme, yaitu kasih yang destruktif, kasih yang berpotensi  
merusak diri sendiri, merusak orang lain, merusak hubungan 
dengan sesama dan merusak hubungannya dengan Tuhan. 

 
Di sini juga bukan dikatakan ‘kasihilah sesamamu manusia 

lebih dari pada dirimu sendiri’, tetapi ‘kasihilah sesamamu manusia 
seperti dirimu sendiri’, jadi artinya jelas, bahwa, seseorang 
diperintahkan mengasihi sesama dengan sepenuhnya apa yang 
ada padanya, seperti dikatakan Frederick Dale Bruner dalam 
mengomentari kalimat “kasihilah sesamamu manusia seperti 
dirimu sendiri” : “The phrase’ as yourself’ in the second command, 
then, is simply another way of saying what the words ‘with all that 
you are’ said in the first command: Throw yourself into personal 
encounters.”15 

 
 Oleh sebab itu kasih kepada diri sendiri yang diperintahkan 

Alkitab adalah kasih yang bukan kasih yang egois dan destruktif 
dalam berelasi dengan sesama manusia, namun justru menjadi 
dasar untuk seseorang bisa membina relasi sehat dengan sesama  
dan mengasihi sesama manusia, atau dapat dikatakan dalam 
kalimat negatif, yaitu seseorang tidak akan bisa berelasi baik dan 
mengasihi orang lain, bila dia tidak mampu mengasihi diri sendiri. 

 
Dengan mampu mengasihi diri sendiri seperti yang 

dimaksudkan Alkitab, barulah kehidupan seseorang itu memiliki 
makna, dia bisa berbagi hidup pada sesama dan dia akan menjadi 
berkat. Oleh sebab itu mengasihi diri seperti yang diperintahkan  
Alkitab itu sangat penting, yang dalam bahasa psikologis dapat 
disebutkan  dengan istilah sikap penerimaan diri. Satu sikap yang 

                                                 
15 Frederick Dale Bruner,Mathew, A Commentary, Volume 2 (Word Publishing, 
Dallas), 798. 
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sangat positif dan konstruktif, yang akan membawa hamba Tuhan 
pensiunan itu menjalani hidupnya dengan baik dan penuh makna. 

 
Menyadari Penerimaan Sepenuhnya  Oleh  Allah  

 
Hamba Tuhan emeritus, kemungkinan memandang dirinya 

buruk, karena seperti disinggung diatas dia memang mengalami 
banyak kehilangan, seperti kecantikan, status, mungkin juga 
kesehatan  dan sebagainya, lalu menilai diri  seperti pendapat 
masyarakat pada umumnya, yaitu serba buruk seperti yang sudah 
disinggung  diatas. Penilaian ini salah, mengapa? Sebab bagi 
Allah dia tetap sama. Sejak semula dia dicipta sebagai pribadi 
yang berharga, sampai tua nilai ini tidak berubah, sehingga Allah 
penciptanya tetap menerima mereka seperti apa adanya, mereka 
tetap dipelihara dan tetap dikasihi. Alkitab berkata: “Sampai masa 
tuamu Aku tetap Dia dan sampai masa putih rambutmu Aku 
menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau 
menanggung kamu terus; Aku mau memikul kamu dan 
menyelamatkan kamu” ( Yes. 46: 4). Jadi tidak ada yang dirubah 
oleh Allah dalam perlakuannya terhadap mereka yang sudah tua, 
dimana hal ini mengindikasikan, bahwa dalam pandangan Allah,  
muda atau tua tetap amat baik dan berharga, bahkan Allah 
memberikan perlakuan yang khusus kepada  orang yang usia 
lanjut, misalnya dengan menggendong para lansia, ini sebagai 
simbol kedekatan dan kasih sayang yang sangat besar. 

 
Alkitab juga  menyatakan bahwa berumur panjang itu adalah 

karena pemberian anugrah Allah,  “Dengan panjang umur akan 
Kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya 
keselamatan dari pada-Ku” (Maz.91:16)16.  Orang bisa berusia 
lanjut itu adalah karena mereka berumur panjang, menurut Firman 
Tuhan mereka mendapat hadiah atau karunia dari Allah, di mana 
karunia Allah itu selalu sesuatu yang  baik dan berharga,  tidak 
semua orang dapat memiliki atau mengalami.  Semua ini 
menunjukkan dengan jelas  bahwa orang berusia lanjut bukan 
orang buangan yang layak diremehkan, baik oleh orang lain 
maupun oleh diri sendiri, namun mereka adalah individu yang 
punya nilai, baik bagi Allah maupun bagi  masyarakat  dan gereja 
serta diri sendiri. 

                                                 
16 Lihat 1 Raj.3: 14; Ams.10:27. 
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Kebenaran ini tampak lebih jelas lagi dalam Allah 

memerintahkan kepada orang-orang muda untuk menaruh respek 
kepada orang berusia lanjut, “Engkau harus bangun berdiri 
dihadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat 
kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu; 
Akulah Tuhan” (Im. 19: 32)17  

 
Jadi Alkitab mengangkat sesuatu yang indah, baik, berharga, 

terhormat  menjadi predikat bagi para lansia.  Hal ini penting untuk 
disadari oleh semua pihak, khususnya para lansia itu sendiri, 
maka sangat keliru bila ada  orang lanjut usia yang tidak bisa 
menerima diri seperti apa adanya, apalagi berangan-angan 
menjadi muda kembali  seperti disinyalir oleh Elizabeth B. Hurlock, 
18 mereka mempunyai angan-angan ingin  menjadi muda kembali, 
karena beranggapan muda itu menarik dan lebih baik dari pada 
tua. Namun Allah telah mengingatkan dan ingin menyadarkan, 
bahwa orang ubanan itu mempunyai nilai khusus yang tidak 
dimiliki orang golongan usia yang lain, dan ini dinyatakan dengan 
jelas dalam bagian ayat Alkitab yang sudah dikutib di atas.   

 
Dapat disimpulkan bahwa Allah tidak pernah merendahkan 

dan menolak kehadiran ciptaan yang adalah umat-Nya siapapun 
dia. Khusus untuk para lansia Allah memberi penghormatan dan 
memerintahkan orang muda menghormati mereka. 

 
 Apabila Allah menerima  lansia dengan tangan terbuka 

demikian lebar, maka tak layak apabila lansia sendiri menolak, 
khususnya kepada hamba Tuhan pensiunan diingatkan agar 
melihat diri sebagai dilihat Allah, sehingga jangan  melihat diri 
sendiri sebagai buruk dan tidak bisa menerima keberadaannya.   

 
Memelihara Minat 

 
Minat atau ketertarikan adalah bagian dari kehidupan 

manusia, tanpa ini kehidupan yang baik tidak dapat terwujud, 
misalnya bila seseorang tidak berminat untuk hidup, maka 
kehidupan yang baik tidak dapat terwujud, sebab dia akan menjadi 

                                                 
17 Lihat Ams. 23: 22; 1 Tim. 5:1,2. 
18 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, 385. 
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orang yang apatis, tidak perduli terhadap apapun, bahkan 
berpotensi cenderung mengakhiri hidupnya sendiri.  Ada berbagai 
macam minat dalam kehidupan manusia, ada yang bersifat 
konstruktif, misalnya membantu kemanusiaan, namun ada juga 
yang bersifat destruktif, misalnya, minat terhadap narkoba. 
Makalah ini akan mengulas minat yang memang  bisa konstruktif, 
tetapi juga bisa destruktif, tergantung bagaimana memanfaatkan, 
seperti yang akan dibahas di sini, yaitu: minat terhadap uang, 
minat belajar dan minat berkarya. 19 

  
Minat Terhadap Uang 

 
Manusia modern tidak dapat hidup normal tanpa hadirnya 

uang,  sistim barter sudah lama berlalu. Untuk kebutuhan makan 
perlu uang, untuk kebutuhan bepergian perlu uang, untuk 
kebutuhan berpakaian perlu uang, bahkan untuk bergereja pun 
juga butuh uang, jadi uang adalah materi yang tidak bisa 
diabaikan.  

 
Hamba Tuhan juga membutuhkan uang, bahkan 

pengeluaran untuk membayar biaya kebutuhan bagi hamba Tuhan  
aktif cukup besar,   misalnya, kebutuhan keluarga, kebutuhan 
makan sehari-hari,  kebutuhan transportasi, membayar keperluan 
memelihara status sosial atau bersosialisasi20 dan banyak 
kebutuhan  yang lain lagi.  Jadi kebutuhan hamba Tuhan itu 
sangat kompleks sehingga kebutuhan akan uang cukup besar. 

 
 Namun berbeda bagi hamba Tuhan emeritus, mereka 

biarpun tetap membutuhkan uang, namun tidak terlalu besar. Hal 
ini kemungkinan disebabkan karena pengeluaran untuk memenuhi 
kebutuhan tidak sekompleks dahulu lagi semasa, masih aktif,21 
misalnya pengeluaran untuk menjaga status sosial  bukan lagi 
prioritas, keharusan membeli barang tertentu sudah berkurang, 
                                                 
19 Bentuk minat berjumlah banyak sekali, namun dalam anggapan penulis 
minimal tiga macam minat ini harus ada pada setiap orang yang pensiun agar 
kehidupannya masih bisa berlangsung dengan baik.   
20 Pakaian harus rapi dan layak pakai, hadir dalam banyak pertemuan di dalam 
dan di luar gereja, biaya buat hidangan ringan bagi tamu/anggota yang datang ke 
rumah minimal minuman, sumbangan uang duka, dan seterusnya. 
21 Makalah ini mengasumsikan bahwa hamba Tuhan emeritus yang di bahas  
kesehatannya normal, di mana pembatasan ini dilakukan agar pembahasan tidak 
melebar kemana-mana, sehingga arah tulisan bisa  jelas. 
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seperti membeli pakaian resmi  untuk pelayanan, dan secara rata-
rata  keinginan sebagai lansia melakukan pembelian barang-
barang tertentu juga sudah reda, sehingga perilaku konsumtif 
sudah berkurang atau sudah berhenti. Oleh sebab itu pengeluaran 
keuangan adalah untuk sesuatu yang memang di butuhkan, bukan 
sekedar yang menarik atau yang diinginkan. Oleh sebab itu 
biasanya orientasi  minat mereka dalam kaitan dengan keuangan 
adalah, asalkan bisa mandiri dan bisa memenuhi kebutuhan 
mendasar, itu sudah cukup. Hal ini berarti terpenuhinya kebutuhan 
sandang, pangan dan papan, sehingga dengan demikian mereka 
tidak menjadi beban bagi orang lain, saudara mereka, dan anak 
cucu mereka.  

 
Minat belajar 

 
Baik sadar atau tidak sadar setiap orang pernah belajar dan 

perlu selalu belajar, sebab belajar itu kegiatan yang sangat 
manusiawi. Belajar itu mempunyai arti yang luas, yaitu suatu 
kegiatan dan proses, yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan rasio dan fisik yang dilaksanakan dengan membaca,  
latihan maupun pembiasaan yang diserap dan diterapkan untuk 
mengembangkan kualitas hidup yang lebih baik. Seperti 
ditegaskan oleh Alkitab,  orang percaya harus belajar melakukan 
pekerjaan baik. Jadi  hidup yang berkualitas baik tidak dapat 
terjadi secara otomatis, namun harus melalui suatu proses, yaitu  
belajar.22 

 
Bagaimana dengan hamba Tuhan pensiunan atau lansia, 

apakah masihkah  relevan? Justru belajar merupakan kebutuhan 
penting bagi lansia, seperti dikatakan Ernest Loessner,      

 
Ada banyak hal yang menyebabkan orang tidak dapat 

menyesuaikan diri pada masalah-masalah ketuaan dan kehidupan 
pada hari tua, antara lain tidak mempunyai kegiatan di luar rumah, 

                                                 
22 Titus 3: 14 atau secara implisit seperti “….hiduplah sebagai anak-anak 
terang….dan ujilah yang berkenan kepada Tuhan” (Ef.5: 8,9) di mana untuk 
mempunyai kemampuan menguji, jemaat harus terus menerus belajar hidup 
sebagai anak-anak terang. 
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hidup dengan mengenang masa lampau dan tak berminat belajar 
lagi.23  

 
Oleh sebab itu minat belajar merupakan salah satu 

kecenderungan yang tidak boleh tidak ada bagi seseorang di 
masa tuanya. Memang belajar sering dihubungkan hanya dengan 
orang–orang muda, sebab mereka dianggap orang-orang ada 
dalam golongan usia pertumbuhan atau perkembangan. Namun 
dalam penelitian, seperti yang dilakukan oleh Erik H. Erikson24, 
ternyata perkembangan terjadi dalam semua orang disetiap fase 
umur, sehingga dia namai hasil surveinya Siklus Perkembangan 
Hidup, yang dibagi dalam delapan tahap.25 

 
Jadi menurut Erikson perkembangan hidup berlangsung di 

semua golongan usia, sehingga penurunan kekuatan dan 
kesehatan fisik tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan bahwa 
lansia itu kelompok orang-orang yang sudah tak bisa apa-apa, 
apalagi kemampuannya mempelajari sesuatu. Dalam penelitian  
John Horn, memang di satu sisi  lansia mengalami penurunan 
seperti dalam segi fisik, juga intelengensi cair, namun di sisi lain 
bagi lansia inteligensi kristal meningkat.26 sehingga tidak benar 
apabila ada orang yang mengatakan bahwa faktor usia 
mempengaruhi kemampuan belajar seseorang, apalagi yang 
punya pandangan bahwa lansia itu jompo, rapuh, tak perlu berlatih 
dan belajar sebab memang tidak mampu dan tidak ada gunanya 
belajar. Pandangan semacam ini salah kaprah dan merugikan 
semua pihak, di mana banyak potensi yang ada pada lansia akan 
di sia-siakan, sebab pandangan semacam itu  lebih merupakan 
mitos daripada realita.    
                                                 
23 J. Omar Brubaker & Robert E. Clark, Memahami Sesama Kita (Malang: 
Penerbit Gandum Mas, 1984), 117.  
24  Erik H. Erikson, Identitas dan Siklus Hidup Manusia (Jakarta: Penerbit  PT 
Gramedia, 1989), 209-216. 
25 1. Oral Sensoris:Kepercayaan dasar vs Kecurigaan dasar; 2. Maskular-
anal:Otonomi vs rasa malu dan bimbang; 3. Lokomotor-genital:Inisiatif vs Rasa 
bersalah’ 4. Latensi:Kerajinan vs Perasaan rendah diri; 5. Pubertas & 
Adolensi:Identitas vs Kebingungan tentang peran; 6.Kedewasaan tahap I: 
Keintiman vs Isolasi; 7. Kedewasaan:Generatif vs Stagnasi; 
8.Kematangan:Keutuhan vs Keputusasaan. 
26 Ada dua macam intelegensi: 1. Intelegensi Kristal (berdasar pengalaman 
belajar, seperti bahasa) meningkat, 2. Intelensi cair (kemampuan mempersepsi 
dan manipulasi informasi) menurun. K. Warner Schaie & Sherry L. Willis, Adult 
Development and Aging, Harper Collins Publishers, New York, 1991, p.402-403.  
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 Prof. R. Boedhi  Darmojo, Guru Besar Fakultas Universitas 
Diponegoro Semarang mengatakan: tubuh manusia mengalami 
degeneratif, termasuk otakpun mengalami penyusutan, tetapi 
kapasitas kemampuannya terbukti tidak mengalami penurunan.27     
Kepala Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa dari Universitas Gajah Mada, 
Prof. Dr. dr. Soewandi MPH SpKJ(K), juga mengatakan hal 
serupa, beliau  mengatakan, bahwa banyak orang berusia 70 
tahun yang kemampuan belajarnya masih sebaik remaja usia 17 
tahun.28 Dan dalam pengamatan penulis, banyak lansia yang 
memiliki minat belajar, mereka  tampak lebih hidup dari pada 
mereka yang cenderung untuk menjalani masa tuanya hanya 
ongkang-ongkang di rumah tanpa melakukan apapun, atau hanya 
habiskan waktu dengan menonton televisi.29  Orang lanjut usia bila 
mau belajar secara kontinyu, dia akan memiliki banyak kelebihan 
yang  menguntungkan, antara lain:  

 
• Mempunyai wawasan yang luas dan terus bertambah 
• Mampu mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman 
• Senantiasa memperoleh informasi dan pengetahuan yang 

baru. 
• Hidup terasa indah dan  tidak membosankan 

 
Oleh sebab itu, perlu dimengerti, bahwa proses belajar  

harus terus berlangsung, karena memang proses belajar itu  tidak 
terikat dengan jangka waktu  tertentu. Ada istilah ‘belajar seumur 
hidup’, sebab proses belajar seharusnya  terjadi selama pribadi 
tersebut masih hidup, entah itu lansia muda, lansia tua atau lansia 
tertua.30 Maka minat belajar hamba Tuhan pensiunan yang berusia 
berapapun tidak boleh kendor belajar, iklim dan kesukaan belajar  
perlu selalu dipelihara dengan sebaik-baiknya. 

 
  

                                                 
27 www. Kompas.com/health/news/0203/26/011528.html 
28 Soewandi, http://suarapembaruan.com/news/2002/03/13/Kesra/kes03.html 
29 Ini sesuai dengan apa yang pernah disaksikan oleh penulis, namun tidak etis 
bila disebutkan siapa dan di mana. 
30 Ada tiga tahapan lansia secara kronologis: lansia muda (65-74 th), lansia tua 
(75-84 th) dan lansia tertua (85-…) 
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Minat Berkarya 
 

Hamba Tuhan masuk ke masa pensiun dengan berbagai 
macam alasan,31 alasan dari  hamba Tuhan untuk masuk masa 
pensiun punya pengaruh besar terhadap kemampuan 
penyesuaian diri,  dan dalam mereka mengisi masa pensiunnya. 
Di sini dibahas dua golongan orang dalam memasuki  masa 
pensiun, yaitu orang yang pensiun karena terpaksa dan yang 
sukarela. 

 
Pensiun Karena Terpaksa 

 
 Seorang hamba Tuhan masuk masa pensiun dengan 

terpaksa biasanya karena  dia merasa masih kuat dan bisa 
bekerja serta menikmati pekerjaannya, sehingga tetap ingin 
bekerja melayani, namun  aturan organisasi gereja  mengharuskan 
dia pensiun, dengan demikian dia terpaksa melepaskan jabatan 
dan pekerjaan pelayanan yang  biasa dilakukannya setiap hari. 
Orang–orang demikian biasanya akan merasakan kehilangan 
sangat dalam, apalagi hamba Tuhan, yaitu sesuatu yang sangat 
berharga dalam hidupnya, seperti pekerjaan yang sudah 
mendarah daging dan status sosial.  

  
Penulis melihat banyak orang yang saat dalam posisi aktif 

bekerja begitu energik, namun setelah pensiun dia mengalami 
depresi,32 dan tidak jarang dia begitu drop, tampak lesu. Dia akan 
menjadi orang yang bukan saja tidak mampu berkarya, namun 
tidak berdaya dan dalam beberapa kasus, orang-orang semacam 
ini tidak lama lagi akan jatuh sakit dan meninggal.  

 

                                                 
31 Ada denominasi gereja yang mengharuskan hamba Tuhannya pensiun 
berdasar usia, seperti Gereja Kristus Tuhan, pensiun pada usia 60 tahun (Tata 
Gereja dan Peraturan Khusus GKT Bab V, Pasal 100), namun ada juga yang 
biarpun menetapkan batas usia dan syarat pensiun, namun membebaskan para 
hamba Tuhannya menentukan sendiri kapan mereka mau berstatus pensiun 
seperti yang berlaku di Gereja Pemberita Injil (Tata Gereja Gepembri, Bab.VII, 
pasal 16). 
32 Suatu gangguan suasana hati, di mana penderita merasa sangat tidak 
bahagia, bosan hidup, rasa tidak berharga, kesedihan yang mendalam, bila 
berkelanjutan penderita punya kecenderungan bunuh diri. Melvin A. Kimble, ed,  
Aging, Spirituality, and Religion (Minneapolis: Fortress Press, 1995), 137. 
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Oleh sebab itu mempersiapkan hamba Tuhan memasuki 
masa pensiun itu sangat penting, sehingga mereka sungguh-
sungguh sudah  persiapkan diri untuk pensiun dan mampu 
melakukan penyesuaian diri dengan baik, sehingga  memasuki 
masa pensiun dengan kondisi kejiwaan dan mental  stabil dan 
sehat.   

 
Apabila hamba Tuhan masuk masa pensiun, namun dia 

mampu melakukan penyesuaian diri dengan baik dengan situasi 
barunya, maka biarpun pekerjaan dan aktifitas lama memang tidak 
akan kembali bahkan kemungkinan mendapat pekerjaan 
pengganti juga kecil sekali,33 namun dengan kondisi kejiwaan dan 
mental individu yang baik dan sehat,  dia akan mampu bersikap 
positif,34 minat untuk hidup baik dan minat berkaryapun tak akan 
pernah pupus dan dia akan mampu mengisi waktu yang ada 
dengan baik dan bermanfaat. Dengan demikian pensiunnya  
hamba Tuhan tersebut bukan sesuatu yang  mencelakakan, tetapi 
berkat. Berkat bagi diri sendiri,  bagi keluarga, bagi masyarakat 
dan bagi gereja.  

 
Pensiun  Karena  Sukarela 

 
Pensiun tidak senantiasa menjadi sesuatu yang menakutkan 

atau tidak disukai, banyak orang yang sudah berangan-angan dan 
berharap masuk masa pensiunnya atau justru sengaja 
memensiunkan diri sebab mempunyai tujuan tertentu, misalnya, 
ingin punya cukup waktu untuk mengerjakan sesuatu yang 
dianggap penting, namun tertunda karena waktunya habis untuk 
menekuni pekerjaan formal yang sedang diemban pada saat 
masih aktif bekerja. 

 
 Memang dengan pensiun entah terpaksa atau sukarela, 

mereka tetap akan masuk dalam situasi yang baru dan asing, 
namun bagi mereka yang pensiun secara sukarela, ada 
keuntungan yaitu kehadiran masa pensiun bukan sesuatu  yang 
tidak dikehendaki atau membangkitkan penyesalan. Dia akan 

                                                 
33 Rata-rata di dunia ini lowongan kerja lebih diperuntukkan bagi orang muda 
bukan yang lanjut usia. Elizabeth, 415 
34 “Ketika Allah mendidik seseorang, Ia tidaklah mengirimkannya ke sekolah 
kasih karunia melainkan ke sekolah keterpaksaan” – John C. Maxwell, Sikap 101, 
(Interaksara, Batam Centre, 2004), 38. 
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menyambut masa pensiun dengan tangan terbuka, sehingga  
penyesuaian diri dengan situasi baru dan dalam mengisinya akan 
lebih mudah dilakukan. Di mana fokus perhatian dan pikiran bukan  
ke belakang mengenang masa lalunya  yang justru akan memicu  
sikap yang negatif,  seperti penyesalan, kekecewaan dan 
sebagainya, namun ke masa depan, ada optimisme dan semangat 
hidup tetap terjaga baik.35  

 
Dua kunci penting dari hamba Tuhan emeritus untuk mampu 

menjalani kehidupan  masa pensiunnya dengan baik:  
 

Kemampuan Untuk Hidup Dengan Penuh Rasa Syukur. 
 
Dalam hidup ini tak terlepas dari kesedihan, kesulitan, jatuh 

sakit, kegagalan, kekecewaan, namun Allah memerintahkan setiap 
umat-Nya untuk senantiasa bersyukur “Mengucap syukurlah 
dalam segala hal, sebab inilah yang dikehendaki Allah di dalam 
Kristus Yesus bagi kamu”.36 Di sini Tuhan  melalui Paulus 
perintahkan umat-Nya bersyukur dalam segala situasi (bukan 
karena situasi), termasuk dalam situasi pahit, sulit, dan 
sebagainya, di mana ini situasi yang sering akrab dengan lansia, 
juga pada hamba Tuhan pensiunan, biarpun dia masuk masa 
pensiun dengan didasari kemauannya sendiri.  

 
Siapa Paulus? Dia adalah rasul Yesus Kristus, sebagai  

hamba Tuhan  dia menjalani  kehidupan yang penuh penderitaan 
seperti Kristus Tuhannya, tetapi dia tetap bisa menyuarakan 
kehendak Tuhannya, seperti  kutipan ayat di atas,  di suratnya 
yang lain, yaitu surat kepada jemaat di Filipi, dikatakan dengan 
nada yang sama, “Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan! Sekali 
lagi kukatakan: Bersukacitalah ……jangan hendaknya kamu kuatir 
tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal 
keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan 
ucapan syukur.”37 Perlu dicatat Paulus mampu memelihara 
sukacita dalam hatinya, biarpun dia berada di dalam penjara Filipi 
dalam posisi dipasung bersama Silas dan ditambah dengan 
penderitaan-penderitaan lain. Di dalam tangan orang-orang 
semacam inilah Tuhan percayakan  harta sorgawi untuk dikelola. 
                                                 
35 J. Omar Brubaker, hal.119 
36 1 Tesalonika 5: 18; lihat juga Filipi 4:7 
37 Filipi 4: 4-6 
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Memang Paulus saat itu masih dalam usia pertengahan, 
belum masuk ke masa lansia, namun penderitaan dan kesulitan 
yang dihadapi tidak lebih ringan dari penderitaan maupun 
kesulitan yang dihadapi lansia, kecuali penderitaan karena 
dipenjara dan sering disesah, dia juga hadapi kesulitan secara 
fisik.38 Jadi kesulitan dan penderitaan demi penderitaan bertubi-
tubi dihadapinya, bahkan kemungkinan lebih hebat dari pada yang 
dihadapi kebanyakan manusia di dunia ini tak terkecuali lansia, 
sehingga bagian Firman Tuhan diatas sangat relevan untuk 
siapapun termasuk hamba Tuhan pensiunan. 

 
Oleh sebab itu tampak jelas orang yang mampu mengucap 

syukur adalah orang selalu belajar memanage pengalaman dan 
perasaannya, sehingga pengalaman sepahit apapun akan 
memberikan makna tersendiri, bukan berujung pada keluh kesah 
berkepanjangan. Minimal pengalaman “pahit” tersebut justru dapat 
menumbuhkan rasa empati kepada orang lain yang mempunyai 
pengalaman  sama.  

 
Hidupnya akan bisa lebih bermakna, sebab dengan berbekal 

rasa empati , dia akan termotifasi  untuk membantu orang lain 
yang membutuhkan. Memang Allah sering memakai kesulitan, 
untuk membentuk karakter seseorang agar menjadi indah dan 
bermakna, maka diperintahkan kepada semua orang percaya 
untuk senantiasa mengucapkan syukur. Pengucapan syukur 
bukan suatu posisi yang dapat ditawar menawarkan. 

           
Kemampuan Untuk Memandang Masa Pensiun Secara Positif 

 
Pensiun berarti mulai masuk masa yang serba terbatas, 

keuangan terbatas, kekuatan terbatas, kesempatan dan 
kemampuan melakukan sesuatu terbatas, mungkin penglihatan 
juga terbatas dan keterbatasan-keterbatasan lain. Namun bila 
memandang semua itu dengan pandangan positif, keterbatasan 

                                                 
38 Ada dugaan bahwa mata Paulus kurang baik (Galatia 4: 13-15, 6: 11)  dan 
kesehatan fisiknya tidak baik karena terkena penyakit, menurut William Barclay, 
duri bisa dipahami sebagai pasak yang dibolak baik dalam daging yaitu semacam 
demam malaria yang parah sekali, di mana rasa sakit yang ditimbulkan bagaikan 
’bara panas membara yang ditusukkan menembus dahi’ yang sakitnya luar biasa 
(2 Kor. 12: 7). William Barclay, Duta bagi Kristus (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 
1980), 5.    
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tidak akan menghalangi kita dalam menikmati hidup masa pensiun 
dan bergerak serta dalam berkarya.  

 
Seorang rohaniwan, Victor M. Parachin39 memberi contoh 

dari Ralph, seorang berusia 72 tahun yang mempunyai masalah 
dengan penglihatan yang menyulitkan dia dalam mengemudikan 
mobilnya, maka dengan sukarela kembalikan Surat Ijin 
Mengemudinya dan mobil dijual, sehingga tidak memiliki mobil 
lagi. Mula-mula dia sangat sedih, namun kembali optimis, setelah 
menyadari bahwa dengan tidak punya mobil sendiri akan terjadi 
penghematan banyak uang. Dia tak perlu bayar asuransi, tak perlu 
ke bengkel perbaiki mobil, tak perlu beli bahan bakar minyak dan  
ganti oli dan banyak pengeluaran lain yang terkait dengan 
pemakaian dan perawatan mobil. Andaikata hendak bepergian dia 
dapat menggunakan kendaraan umum atau taksi, sehingga tetap 
dapat beraktifitas . 

 
Dengan sikap yang positif ini  biarpun penglihatan 

bermasalah, dan tak mampu lagi mengemudikan mobil namun 
tidak menjadi penghambat, tidak menjadikan hidup dan 
aktifitasnya berhenti, dia tetap hidup dan berkarya. Ralph bukan 
hamba Tuhan, maka mereka yang  hamba Tuhan tentu 
diharapkan bisa lebih baik, minimal sama dengan orang tersebut, 
yaitu  mampu  memandang masa pensiunnya dengan pandangan 
positif.             

 
Menempatkan Diri Dalam  Posisi Yang Tepat 

 
Orang sering mengatakan,” membuat itu mudah, tetapi 

merawat itu susah,” ini kata-kata  yang sangat tepat, termasuk 
tepat dalam kaitan dengan pensiunnya hamba Tuhan.  
Melaksanakan upacara emeritasi hamba Tuhan untuk masuk 
masa pensiun itu mudah, hanya perlu berani sedikit repot dan 
keluar sejumlah uang untuk biayanya, namun ‘what next?’ 
bagaimana selanjutnya?40 Ini tidak mudah, dua hal yang akan 
dibahas, pertama hamba Tuhan pensiunan sebagai hamba Tuhan 
dan  hamba Tuhan pensiunan   sebagai anggota jemaat. 

 

                                                 
39 Victor M. Parachin, Rumah Tangga & Kesehatan,  edisi 07, 2007, hal.20. 
40 Sebab pensiun bukan akhir dari penugasan sebagai hambanya Tuhan.  
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Hamba Tuhan Pensiunan  Sebagai  Hamba Tuhan 
 
Hamba Tuhan yang pensiun menerima kehormatan dengan 

memperoleh gelar emeritus atau emerita, jadi  predikat  sebagai 
hamba Tuhan tetap melekat, ditambah dengan gelar  
kehormatan41 Oleh karena itu fungsi selaku hamba Tuhan tetap 
berlangsung seumur hidup, sehingga dia boleh berkhotbah, 
memimpin upacara pemakaman secara gerejani, bila hamba 
Tuhan itu seorang pendeta, dia boleh memimpin sakramen42 dan 
bentuk pelayanan lainnya.   

     
Dengan demikian semua bentuk pelayanan di gereja 

maupun yang di luar gereja, dia boleh laksanakan seperti hamba 
Tuhan yang masih aktif, asalkan gereja atau institusi Kristen 
tertentu mengundangnya guna melaksanakan pelayanan. Jadi  
baginya  fungsi  sebagai hamba Tuhan tidak ada perubahan, sama 
seperti hamba Tuhan yang masih aktif. Mengapa? Sebab pada 
dasarnya menjadi hamba Tuhan adalah panggilan khusus43 dari 
Tuhan, dan panggilan tersebut diyakini tidak dicabut, inilah alasan 
mengapa peredikat dan fungsinya sebagai hamba Tuhan tetap 
berlaku seumur hidup.  

 
Oleh sebab itu biarpun hamba Tuhan pensiunan adalah 

seorang yang  sudah tidak terikat dengan aturan–aturan formal 
organisasi gereja seperti saat masih aktif atau dengan kata lain dia 
orang yang bebas, termasuk bebas bekerja apa saja sesuai 
dengan yang disukai. Namun pekerjaan dan kegiatan yang 
ditekuni tak boleh terlepas dari predikat yang disandangnya, yaitu 
hamba Tuhan.  
                                                 
41 Sebutan: Pendeta Emeritus atau Penginjil/Guru Injil Emeritus 
42 Ini berlaku di Gereja Kristus Tuhan dan beberapa denominasi lain, namun ada 
juga denominasi gereja yang mengijinkan semua hamba Tuhan melaksanakan 
sakramen.     
43 Berdagang  adalah panggilan, menjadi karyawan juga panggilan dan profesi-
profesi yang lain juga panggilan, namun saat berhenti kerja karena pensiun, 
semua yang biasa dikerjakan juga berhenti  (1 Kor. 7: 20f), menjadi hamba Tuhan 
juga panggilan, suatu panggilan yang harus dipahami secara khusus, istilah 
khusus ini bukan dalam arti  tingkat panggilan lebih tinggi, namun harus 
dipahami, bahwa dia sebagai orang yang terpanggil untuk melakukan pekerjaan 
Tuhan, pekerjaan pelayanan yang terkait langsung dengan karya keselamatan 
dari Kristus, suatu pekerjaan yang diemban secara permanen oleh orang Kristen, 
apalagi hamba Tuhan, sehingga tidak ada yang boleh menghentikan kecuali oleh 
Tuhan itu sendiri.   
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Pemahaman seperti ini sering dilupakan atau tidak 

dimengerti  dengan baik, sehingga ada hamba Tuhan yang 
melakukan kegiatan dan melakukan jenis pekerjaan yang tidak 
tepat dengan posisinya sebagai hamba Tuhan.  Langkah yang 
salah ini sering disebabkan kesalahan persepsi tentang hamba 
Tuhan, yaitu dilihat semata-mata sebagai satu profesi, sehingga 
begitu pensiun, difahami profesinya sudah usai  atau berhenti, dan 
sama seperti profesi-profesi lain  dengan demikian dia sama sekali 
tidak lagi merasa terikat dengan profesi tersebut.44 

 
Pemahaman semacam ini harus diperbaiki supaya seorang 

hamba Tuhan  dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan 
panggilannya  seumur hidup, bukan hanya  pada saat masih aktif 
saja. Pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan hamba Tuhan tidak 
boleh lepas dari tugas panggilannya, biarpun setelah pensiun dia 
menjadi orang yang bebas melakukan pekerjaan dan kegiatan 
seperti yang disukainya.    

 
Oleh sebab itu biarpun dia orang yang bebas, tetapi tidak 

bebas menentukan apa yang  harus dikerjakan dan apa yang 
harus dilakukan. Misalnya, seorang hamba Tuhan setelah pensiun 
dia menjadi pedagang,  tentu saja tidak ada aturan yang 
melarangnya, baik secara aturan gereja atau Negara, namun 
masalahnya adalah, apakah dia mampu menjalankan tugas 
panggilannya  sekaligus dengan menjadi pedagang? Apa dan 
siapa yang dia promosikan dengan mati-matian setiap hari,  
Kristus atau  barang dagangannya?  dan apa yang digumuli dan 
dipikirkan setiap hari, mencari jiwa terhilang atau uang dan 
keuntungan? Betapa janggalnya apabila seseorang bertanya: Pak 
Pendeta sekarang harga beras berapa? Harga cabe berapa?  
Waktunya akan habis untuk urusan bisnis, urusan mencari untung, 
lalu di mana Kristus yang seharusnya disaksikannya? Di mana 
berita keselamatan yang harus dia beritakan? 

 
Gaylord Noyce mengatakan, “Ketika pendeta berjualan 

sepatu atau mengerjakan praktik hukum, maka warga jemaat 
merasa rikuh memohon bantuan pendeta walaupun telah 
                                                 
44 Penulis saat memperbaiki mobil di satu bengkel, pemilik bengkel menanyakan 
tentang pensiun penulis, lalu segera  menyinggung tentang kehidupan pendeta 
gerejanya yang pensiun, dia katakan, setelah pensiun malah tidak baik.   
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diberitahukan bahwa mereka dapat menghubunginya setiap 
waktu” 45  Memang Gaylord berkata ini dalam konteks hamba 
Tuhan yang masih aktif, namun efek yang sama akan terjadi 
apabila hamba Tuhan pensiunan sibuk dengan berdagang atau 
lakukan pekerjaan lain yang akan membuat fungsinya sebagai 
hamba Tuhan sangat terganggu.  

 
Ada satu hal lagi yang perlu diangkat, yaitu kecenderungan  

hamba Tuhan yang pensiun untuk menghabiskan waktunya untuk 
lakukan traveling atau wisata kesana-kemari, ada juga yang  
menghabiskan hari-harinya untuk terus hanya menekuni hobbi  
dan banyak hal lain, dengan kata lain  sisa hidupnya akan 
dihabiskan hanya untuk bersenang-senang. Memang kegiatan ini 
juga tidak ada yang salah, sebab tidak ada yang  keliru dan tidak 
ada larangan sama sekali melakukan segala hal yang disukai, 
hamba Tuhan yang sudah pensiun itu bebas dan boleh melakukan 
apa saja yang disukai dan diinginkan. 

 
Masalahnya adalah, mampukan hamba Tuhan tersebut tetap 

menjalankan hidup beserta kegiatannya dengan senantiasa 
beridentitas sebagai hamba Tuhan, karena biarpun seorang  
hamba Tuhan  itu pensiun, yang  berarti dia telah berhenti atau 
dihentikan dari pekerjaan pelayanan secara formal,  tetapi mereka  
tetap  hamba Tuhan dengan  tugas utamanya yang  tidak pernah 
dihentikan atau diubah, yaitu melaksanakan tugas panggilan, 
melayani pekerjaan Tuhan. Kisah dalam Lukas 12:18-21 dapat 
menjadi peringatan yang baik. Ada seorang (kaya) yang 
berencana menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dan 
ini dimungkinkan sebab didukung dengan harta yang jumlahnya 
besar, tetapi Yesus sebut  orang tersebut  bodoh, mengapa? 
Sebab, bukan saja  rencana dan keinginannya  berantakan serta 
sia-sia, namun Alkitab katakan dia orang yang tidak kaya 
dihadapan Allah, mengapa? Sebab fokus hidup adalah 
kesenangan semata (v.19,21).  

  
Satu contoh yang perlu direnungkan baik-baik bagi hamba 

Tuhan yang pensiun, memang di satu sisi  dia berhenti  sendiri 
atau dihentikan dari pelayanan formal, namun di sisi lain seorang 

                                                 
45 Gaylord Noyce, Tanggung Jawab Etis Pelayan Jemaat (Jakarta: PT BPK 
Gunung Mulia, 1997), 103-104. 
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hamba Tuhan tidak boleh sampai pada satu titik, dimana dia 
hanya berfokus pada kesenangan diri semata, yang hanya bersifat 
sementara dan egois, namun dia perlu ‘kaya di hadapan Allah’ 
yaitu kehidupan dan semua kegiatannya harus dalam kehendak 
Tuhan, bukan kehendaknya sendiri, yang bagi hamba Tuhan 
berarti dia harus selalu berada pada jalur hidup yang Tuhan sudah 
posisikan dan pastikan baginya, melayani pekerjaan Tuhan. 
Namun perlu diingatkan  bagi hamba Tuhan, bahwa apabila dia 
memang sungguh-sungguh orang yang terpanggil menjadi hamba-
Nya oleh Tuhan, maka hanya dengan melayanilah dia akan 
menemukan kesenangan dan kepuasan yang sejati.  

 
Ini contoh dari dua kecenderungan kemungkinan 

direncanakan atau dilakukan dalam mengisi hari-hari pensiun 
seseorang, termasuk hamba Tuhan, dan tampak di sana  betapa 
pentingnya hamba Tuhan yang pensiun selalu harus selektif dalam 
memilih dan melakukan jenis pekerjaan atau kegiatannya. Dengan 
menjadi Hamba Tuhan pensiunan bukan berarti dia orang bebas 
dalam arti sebebas-bebasnya, dia adalah hamba Tuhan, dia 
adalah doulos Tuhan, dia adalah hamba miliknya Tuhan, Tuhan 
adalah tuannya, kepada Dialah dia harus mengabdi sampai 
selamanya. Oleh sebab itu tugas panggilan Tuhan selalu harus 
menjadi prioritas dan penuntun bahkan pengikat untuk setiap sikap 
dan langkahnya. 

 
Memang semua ini mudah dikatakan, namun tak mudah 

dilakukan, hal ini disebabkan karena hamba Tuhan juga masih 
membutuhkan adanya kegiatan untuk mengisi hari-harinya, 
dimana waktu  luangnya terlalu banyak, sehingga sering begitu 
membosankan, di samping itu juga ada yang membutuhkan 
penghasilan tambahan untuk menutup kebutuhan hidupnya, yang 
serba pas itu dan banyak kebutuhan yang lain.  Namun kesetiaan 
pada Tuhan adalah di atas segalanya dan hal ini sebagai 
konsekuensi dari kesediaannya  menjadi hamba-Nya Tuhan, dan 
alangkah bahagianya bila Tuhan mengatakan pada hamba-Nya:” 
Baik  sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan 
setia..”(Mat. 25: 21, 23)  
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Hamba Tuhan Pensiunan  Sebagai Anggota Jemaat  
 
Hadirnya hamba Tuhan pensiunan dalam berjemaat ada 

kemungkinan menjadikan anggota jemaat maupun hamba Tuhan 
yang pensiun masing-masing  dalam posisi sulit. Ditinjau dari 
aspek jemaat, mereka mungkin mengalami kesulitan sebab harus 
merubah apa yang dahulu mereka biasa lakukan bersama hamba 
Tuhan yang sekarang sudah pensiun  itu  dengan sikap dan 
perilaku  baru yang sangat  berbeda dengan semasa hamba 
Tuhan tersebut masih aktif. Hamba Tuhan yang baru yang 
menggantikan posisi dia yang pensiun juga alami kesulitan, 
khusus dalam menempatkan diri sebagai gembala dan pimpinan 
jemaat lokal,  khususnya bila masih mengikuti perasaan sebagai 
orang timur, yaitu ewuh-pakewuh (rasa sungkan) terhadap mereka 
yang senior, sehingga kemungkinan dalam beberapa hal  dia  
tidak dapat melangsungkan pekerjaan pelayanan dengan baik. 

 
Jadi masalah yang muncul cukup kompleks apabila dilihat 

dari aspek jemaat, hamba Tuhan baru dan hamba Tuhan 
pensiunan itu sendiri, namun  sesuai dengan tema, makalah ini 
hanya akan memberikan beberapa poin berkenaan hamba Tuhan 
pensiunan dan persoalannya dalam kaitan dengan posisinya 
dalam jemaat lokal: 

 
a. Hamba Tuhan yang pensiun adalah hamba Tuhan yang  telah 

berhenti sebagai pelayan aktif, sekarang  dia adalah  anggota 
jemaat lokal, bukan lagi gembala jemaat. 

b. Hamba Tuhan tersebut menerima tanda penghormatan 
dengan gelar emeritus. Hal ini terkait dengan penghargaan 
karena pengabdiannya yang telah dilakukan, biasanya 
ditetapkan setelah minimal  melayani  selama 10 tahun dan 
dinilai pelayanannya baik.46 

c. Hamba Tuhan yang pensiun boleh melayani semua bentuk 
pelayanan gerejani apabila diminta oleh pengurus atau majelis 
gereja . 

d. Dahulu dia adalah gembala dan pemimpin gereja,sekarang 
digembalakan dan dipimpin hamba Tuhan yang 
menggantikannya, sekaligus yuniornya, namun dia harus 
respek terhadap penggantinya tersebut.        

                                                 
46 Contoh dari Tata Gereja Gepembri Bab VII, pasal 16: 1 



Jurnal Theologi Aletheia Vol.17 No.8, Maret 2015     73 
 

 
 

e. Dahulu biasa berbicara dalam jemaat dengan lantang dan 
penuh otoritas, sekarang berbicara tanpa otoritas. 

 
Jadi hamba Tuhan pensiunan sungguh-sungguh dihadapkan 

kepada situasi yang baru, sangat  kontras dengan situasi 
sebelumnya,khusus di masa transisi kepemimpinan, bahkan 
perubahan yang terjadi adalah perubahan yang cepat, di mana 
pagi hari hamba Tuhan pensiunan (masih belum diupacarakan 
pensiun) masih memegang kendali jemaat, masih sebagai 
gembala jemaat atau pemimpin jemaat dengan segala wewenang 
yang melekat padanya, namun ketika sore hari dilaksanakan acara 
emeritasi, saat itu juga semua yang sebelumnya  masih melekat 
padanya langsung lenyap, menguap, baik status sebagai gembala, 
sebagai  pemimpin jemaat beserta dengan segala wewenang yang 
menyertainya dan menjadi anggota jemaat biasa. Oleh karena 
hamba Tuhan tersebut dihadapkan kepada situasi sama sekali 
baru dengan cepat, mau tak mau dia harus melakukan 
penyesuaian diri dengan cepat pula, namun itu suatu penyesuaian 
diri yang tidakmudah dengan efek bawa orang lain atau jemaat 
juga dalam situasi penyesuaian yang juga tidak mudah 

 
Oleh sebab perlu sekali (khusus dalam masa transisi 

pergantian posisi gembala jemaat) adanya  buku penuntun, yang 
memberi tuntunan  bagaimana seharusnya sikap yang layak dari  
hamba Tuhan yang baru, dan bagaimana sikap jemaat sebagai 
satu keluarga Allah dalam kaitan dengan situasi baru yang terjadi 
dalam jemaat lokal akibat adanya masa transisi pergantian 
gembala jemaat  dan yang paling penting adalah bagaimana sikap 
yang baik dari hamba Tuhan pensiunan dalam kehidupan jemaat 
dalam posisinya yang mendua, yaitu sebagai hamba Tuhan non 
aktif dan sebagai anggota jemaat.  

 
Namun biar bagaimanapun juga kepada hamba Tuhan 

pensiunan  perlu diingatkan, bahwa situasi baru memang 
menyulitkan, tetapi tidak seharusnya membuatnya hidup terus 
dalam kebingungan dan frustrasi. Sebaliknya  situasi baru  bisa 
mendorong dia masuk ke wilayah baru, dengan adanya wilayah 
baru, ini memungkinkan dia  menemukan hal-hal baru maupun 
kebiasaan-kebiasaan yang baru. Selanjutnya  akan ada 
kemungkinan terciptanya relasi-relasi  yang baru dan  ini akan 
membuatnya mendapat kesempatan mempelajari kemampuan-
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kemampuan baru, sehingga  semua ini akan dapat menambah 
makna baru dalam hidupnya, baik untuk diri sendiri, maupun orang 
lain, seperti bagi jemaat dan hamba Tuhan penggantinya. 

 
KESIMPULAN 

 
Kehidupan dalam masa pensiun bisa mempunyai makna 

negatif atau positif, ini tergantung siapa  dan bagaimana menjalani  
masa pensiunnya, memang bagi hamba Tuhan emeritus/emerita 
yang ideal ialah mensyukuri kebaikan Tuhan kepadanya, dimana 
pensiun merupakan bukti yang jelas akan kebaikan Tuhan 
tersebut, dia diberi oleh Tuhan kemampuan menyelesaikan 
pekerjaan pelayanannya  formalnya dengan baik. 

 
Pekerjaan pelayanan formal yang sudah dilaksanakan dan 

diselesaikan adalah masih babak pertama, sekarang dia masuk ke 
babak kedua dan ini adalah babak terakhir dari pekerjaan 
pelayanannya, dimana yang akan menyatakan selesai bukan lagi 
majelis atau siapapun, namun Tuhan sendiri yang akan 
menentukan kapan harus mengakhiri pekerjaan pelayanannya di 
dunia ini.47  

 
Oleh sebab itu pertanggungjawaban atas pekerjaan 

pelayanan bukan lagi pada pihak gereja atau majelis gereja atau 
yang lebih tinggi yaitu sidang sinode, melainkan langsung pada 
Tuhan sendiri. Dengan demikian pekerjaan pelayanan yang dia 
laksanakan sebenarnya lebih sederhana, sebab tidak usah melalui 
birokrasi organisasi , namun kemungkinan lebih sulit,  sebab dia 
harus mampu menjadi manager bagi diri sendiri dan mampu 
mendisiplin diri.  

 
Pemazmur 71 juga alami pergumulan berat semasa tuanya, 

namun ketekadan pemazmur untuk menjadikan hidupnya tetap 
punya makna dan produktif untuk terus memberitakan Pribadi dan 
karya Tuhan yang agung.  Kerinduan pemazmur ini dapat menjadi 
motivator pada hamba Tuhan yang biarpun sudah pensiun,  
hidupnya tetap dalam alur panggilan pelayanan yang Tuhan 
berikan, dan produktif. Pemazmur berseru pada Tuhan: 

 

                                                 
47 2 Tim. 4: 6-8. 
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Ya , Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan 
sampai sekarang 
aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib; juga sampai 
masa tuaku 
dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, 
supaya aku 
memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-
Mu kepada 
semua orang yang akan datang.48 
 
Pemazmur  rindu agar di masa tuanya, dia  tetap merupakan 

orang yang  produktif dengan terus menjadi pemberita  tentang 
Pribadi dan perbuatan yang besar dari  Tuhan.49 Memang dia 
utarakan rasa ketakutannya, tapi bukan terhadap masa tua itu 
sendiri, melainkan terhadap ketiadaan penyertaan Tuhan.  Oleh 
sebab itu ia memohon agar jangan sampai Tuhan 
meninggalkannya, karena dia tahu tanpa penyertaan Tuhan bukan 
saja hidupnya tanpa harapan, melainkan  dia tidak akan 
mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk  melakukan 
pemberitaan berkenaan dengan Allah dan karya Tuhan yang 
agung itu pada banyak orang, baik yang satu generasi dengannya 
maupun  kepada generasi di bawahnya , seperti yang biasa 
dilakukan sejak masa muda. 

 
Jadi dalam melayani pekerjaan Tuhan tidak pernah ada kata 

pensiun,  dan ketekadan pemazmur perlu menjadi ketekadan para 
hamba  Tuhan emeritus, yaitu pensiun bukan hanya masa untuk 
rileks dan bersenang-senang, namun masa yang diisi dengan 
kerinduan menjadi hamba Tuhan yang setia, dengan selalu  mau 
hidup mengandalkan pertolongan Tuhan sampai akhir, sehingga 
dapat berkata seperti Paulus hamba-Nya yang setia itu:  

 
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah 

mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang 
telah tersedia bagiku mahkota yang akan dikaruniakan kepadaku 
oleh Tuhan.50 
 

                                                 
48 Mazmur 71: 17-18 
49 Bandingkan 1 Pet. 2: 9 
50 2 Tim. 4: 7-8a 
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ANALISA NARASI TENTANG RELASI DAUD DENGAN 
ABSALOM DALAM 2 SAMUEL 13-19 

 
Gumulya Djuharto 

 
 

ABSTRAKSI 
 

Penelitian terhadap relasi Daud dengan Absalom menjadi 
pelajaran berharga terkait relasi orang tua dengan anak, 
khususnya relasi seorang ayah dengan anak laki-lakinya. Setelah 
membaca teks seputar Daud dan Absalom, penulis diyakinkan 
bahwa masalah relasi yang tidak terjalin konstruktif di antara 
keduanya diakibatkan oleh hilangnya komunikasi langsung dua 
arah di antara mereka berdua. Hilangnya jenis komunikasi seperti 
itu coba dilengkapi oleh narator melalui berbagai cara. Pertama, 
menampilkan peran Absalom terhadap Tamar pasca pemerkosaan 
yang dilakukan Amnon, yang sebenarnya lebih tepat bila peran 
tersebut dilakukan oleh Daud sebagai ayah kandung Tamar : 
memahami permasalahan yang terjadi dan perasaan Tamar; 
menolong Tamar melewati masa sulit dan membelanya; 
memberikan ketenangan emosional kepada Tamar. Kedua, 
menampilkan ketidakpekaan Daud terhadap permintaan-
permintaan Absalom yang berujung pada pembunuhan terhadap 
Amnon. Penulis melihat jika Daud memenuhi permintaan untuk 
hadir dalam acara pengguntingan bulu domba, pertumpahan 
darah tidak akan terjadi. Ketiga, melalui nasihat tidak langsung 
dari perempuan Tekoa melalui rekayasa kasus yang sebenarnya 
mengandung tindakan-tindakan penting yang seharusnya 
dilakukan Daud, antara lain: menjadi penengah di tengah konflik 
yang terjadi; mencegah agar konflik tidak makin meluas; 
menyelesaikan masalah dengan bijak; menyampaikan kata-kata 
yang menenangkan hati; dan memberikan teladan hidup. Penulis 
melihat semuanya ini adalah pemaparan tentang sisi melankolis 
Daud yang justru melemahkan kepemimpinan Daud, khususnya 
kepemimpinan dalam keluarga. Ironisnya, melalui pemaparan 
relasi dengan anak buah dan rekan-rekannya, Daud justru 
menampilkan sisi melankolis, yang bukan melemahkan, melainkan 
justru memperkuat sisi kolerik kepemimpinan Daud. Akhirnya, 
penulis melihat bahwa semua tragedi di tengah keluarga Daud 
seharusnya dapat diselesaikan dan tidak makin melebar apabila 
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Daud meneladani mentalitas Ahimaas yang bertindak bukan untuk 
memuaskan pribadi tertentu, atau bukan untuk mendapatkan 
keuntungan, atau bahkan bukan untuk mendapatkan posisi 
penting atau penghargaan orang lain melainkan kerinduan yang 
besar untuk menyatakan kebenaran yang bila semuanya ini 
dilakukan dengan bijaksana, dia akan menjadi pemimpin yang 
tidak pernah menggadaikan kebenaran yang diyakininya. Bahkan, 
dia berpotensi menjadi pemimpin yang menjadi agen perubahan 
bagi orang-orang dan lingkungan sekitarnya. 

 
Kata kunci :  Relasi orang tua dengan anak, Sisi melankolis dan 
  kolerik Daud, Kepemimpinan Daud, Kebijaksanaan  

 
PENDAHULUAN 

 
Sekilas terlihat bahwa narasi dalam 2 Samuel 13-191 tentang 

relasi Daud dengan Absalom tercatat cukup panjang. Namun 
sesungguhnya, narasi tentang relasi keduanya lebih terlihat seperti 
serpihan-serpihan kecil dalam keseluruhan narasi yang cukup 
panjang. Tidak tercatat komunikasi berupa kutipan langsung (atau 
tidak langsung) dalam bentuk percakapan di antara keduanya. 
Yang ada adalah komentar satu pihak (entah Daud atau Absalom) 
terhadap pihak lainnya (entah Absalom atau Daud). Bahkan 
penulis melihat begitu banyak tindakan reflektif yang dilakukan 
pihak lain, misalnya Absalom, yang seharusnya dilakukan oleh 
Daud, demikian juga sebaliknya. Bahkan juga tindakan reflektif 
yang dilakukan pribadi lain di luar Daud atau Absalom, yang 
                                                 
1 Saya mengikuti Conroy, yang dikutip oleh P. Kyle McCarter, Jr., “Plots, True or 
False” dalam Interpretation 35/4 (Oktober 1981) 363, yang mengatakan bahwa 2 
Samuel 13-20 adalah unit literatur tersendiri yang berawal dan berakhir pada 
relasi Daud dan Absalom yang bertujuan memberitahukan kepada publik tentang 
peristiwa yang bersifat pribadi di kalangan kerajaan dan apa tindakan Daud 
sebagai raja. Tetapi penulis tidak setuju bahwa ini pasti bertujuan membela 
Daud. Bahkan penulis meyakini bahwa meskipun unit ini adalah bagian dari unit 
yang lebih besar, yang dikenal sebagai Succession Narrative (yaitu narasi yang 
menunjukkan kelanjutan suksesi dari Daud kepada Salomo), tidak serta merta 
diartikan bahwa itu selalu propaganda mendukung kebijakan pihak kerajaan. 
Dalam providensia Allah, saya yakin penulis mencatat semuanya itu juga sebagai 
peringatan tentang efek berantai dosa yang tidak diselesaikan dengan cara yang 
baik, meskipun suksesi kepemimpinan dari Daud ke Salomo tetap dapat terjadi, 
khususnya karena janji tak bersyarat Tuhan dalam Perjanjian Tuhan dan Daud 
dalam 2 Samuel 7. Tetapi mengingat pasal 20 tidak menceritakan kisah Daud 
dan Absalom, penulis tidak membahasnya dalam tulisan ini.    
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seharusnya dilakukan oleh Daud atau Absalom. Dengan kata lain, 
penulis melihat dan mengajukan presuposisi bahwa dalam narasi 
2 Samuel 13-19 tidak terdapat relasi konstruktif di antara Daud 
dan Absalom. Dan analisa terhadap teks-teks dalam 2 Samuel 13-
19 berusaha membuktikan presuposisi di atas. 

 
ANALISA NARASI 2 SAMUEL 13-20 

 
ANALISA 2 SAMUEL 13:20-22 

 
2 Samuel 13:20-22 merupakan reaksi tentang akhir tragis 

sebuah kisah percintaan satu pihak dan terlarang. Penulis melihat 
reaksi-reaksi itu disusun dalam bentuk kiasmus sebagai berikut: 

 
A. Reaksi Absalom terhadap Tamar (ay. 20) 
 

B.    Reaksi Daud terhadap Amnon (ay. 21) 
 
A’.     Reaksi Absalom terhadap Amnon (ay. 22) 
 
Berdasarkan bentuk kiasmus di atas, terlihat bahwa reaksi 

Daud seharusnya menjadi pusat perhatian pembaca. Namun 
setelah membaca teks ini (ay. 20-22), pembaca patut kecewa 
karena reaksi Daud terlalu minim; jauh tertinggal dengan reaksi 
Absalom yang ditampilkan dalam teks dalam struktur yang 
mengapit reaksi Daud. Menilik penyebutan “Absalom bin Daud” 
dan “Amnon bin Daud” dalam 13:1, patut diduga bahwa narator 
ingin menggiring pembaca kepada peran dan kepemimpinan Daud 
sebagai ayah dari Absalom dan Amnon. Sayangnya selain 
kemarahan2, peran dan kepemimpinan Daud sebagai seorang 

                                                 
2 Rata-rata catatan kemarahan yang dicatat dalam Alkitab segera disertai 
tindakan tertentu (lihat Kej. 4:5; 30:2; 31:35; Kel. 4:14; Ayub 19:11; Mzm. 37:1; 
Ams. 24:19; Yes. 41:11; 45:24). Kemarahan (atau penyesalan, yaitu kemarahan 
di dalam hati) tanpa tindakan nyata tercatat dalam Kej. 45:5 tentang komentar 
positif Yusuf bahwa mungkin saja di antara saudara-saudaranya ada yang 
menyesali tindakan mereka membuang Yusuf setelah peristiwa itu terjadi, tetapi 
tidak dapat berbuat apa-apa. Kondisi seperti inilah yang mungkin terjadi pada 
Daud: ia marah terhadap apa yang terjadi, tetapi ia tidak mampu berbuat apa-
apa. Danna Nolan Fewell dan David M. Gunn, Gender, Power and Promise 
(Nashville, TN: Abingdon, 1993) 145, menyebutkan bahwa ketidakhadiran 
nyanyian keluhan Daud seperti waktu Absalom terbunuh, misalnya: “Oh anak 
perempuanku, Tamar, anak perempuanku, anak perempuanku Tamar! Oh 
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ayah sama sekali tidak tampak sehingga narator mengakhiri narasi 
tentang relasi Amnon dan Tamar dengan nada negatif, dengan 
tidak disebutkannya peran Daud sebagai seorang ayah yang 
mengayomi anak-anaknya. Diane Jacobson menyebut “David … is 
most present through his absence.”3 Artinya, kehadiran Daud 
dalam teks ditunjukkan melalui ketidakhadirannya sebagai ayah 
yang melindungi anak-anaknya. Sekali lagi teks 2 Samuel 13 
menyiratkan hal ini. Sementara Absalom dan Amnon disebutkan 
sebagai anak Daud, tidak satu kalipun penyebutan Tamar disertai 
dengan ungkapan “Tamar, anak Daud” melainkan “Absalom bin 
Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya 
Tamar” (ayat 1). Ini menyiratkan bahwa Absalomlah yang menjadi 
seperti ayah bagi adiknya, Tamar, dan bukan Daud. Jacobson 
menyimpulkan bahwa “David, who has eyes for so many other 
women, has no eyes at all for his own daughter.”4 

 
Meneliti lebih jauh bentuk kiasmus di atas, penulis meyakini 

bahwa narator sedang membuat refleksi tentang “ketidakhadiran 
Daud”5 melalui kehadiran tokoh lainnya, dalam hal ini Absalom. 
Bila motif balas dendam Absalom terkait Tamar digantikan dengan 
motif yang benar, ada beberapa cara Absalom menangani kasus 
Tamar, yang ternyata tidak dilakukan Daud: 

 
1. Memahami permasalahan yang terjadi dan perasaan yang 

dialami Tamar. Pertanyaan Absalom dalam bahasa Indonesia 
terlihat sedikit lebih vulgar (“Apakah Amnon, kakakmu itu, 
bersetubuh dengan engkau?”) dibandingkan dengan 
terjemahan dari bahasa Ibrani (“Apakah Amnon kakakmu telah 
bersama-sama dengan engkau?”) yang menurut Alter adalah 

                                                                                                              
seandainya aku tidak mengirimkan engkau ke rumah anak lelakiku, Oh Tamar, 
anak perempuanku, anak perempuanku,” menunjukkan bahwa kemarahan Daud 
hanyalah ungkapan frustrasi terhadap tingkah laku Amnon. Baruch Halpern, 
David’s Secret Demons (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2001) menambahkan 
bahwa ketidakmampuan Daud bertindak karena dia sendiri telah melakukan dosa 
yang mirip dengan Amnon yaitu berzinah dengan Batsyeba.    
3 Diane Jacobson, “Remembering Tamar,” dalam Word & World 24/4 (Fall 2004) 
355.   
4 Jacobson, 355.  
5 Teks menyajikan penghilangan (omission) yang biasa dikenal dengan teknik “ 
gapping ” untuk menunjukkan ketidakhadiran peran Daud dalam situasi yang 
krusial ini. Tentang penghilangan dan “ gapping,” lihat Tremper Longman III, 
“Literary Approaches to Biblical Interpretation,” in Foundations of Contemporary 
Interpretation (ed. Moises Silva; Grand Rapids, MI: Zondervan, 1996), 154.   
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penggunaan gaya bahasa eufemisme (dengan penggunaan 
kata-kata yang lebih halus dan tidak langsung) menggantikan 
kata “ memperkosa ”, yang dipahami sebagai usaha hati-hati 
Absalom dalam memperlakukan adik perempuannya yang 
hancur hatinya dengan lembut agar tidak bertambah sakit 
hatinya.6 Peran ini seharusnya juga dilakukan oleh Daud tetapi 
sayangnya itu tidak pernah terjadi. Anne Apple menyebutkan 3 
buah pengandaian dalam kasus Amnon dan Tamar, dan salah 
satunya terkait dengan peran lingkungan sekitar yang tidak 
permisif terhadap tindakan kekerasan seksual seperti yang 
dialami oleh Tamar.7 Faktanya, tidak ada catatan tentang Daud 
yang mendatangi dan mencoba menghibur Tamar seperti yang 
dilakukan oleh Absalom. Ini menunjukkan tindakan permisif 
Daud terhadap apa yang dilakukan oleh Amnon, yang 
menghasilkan “ bola liar ” yang akhirnya ditangkap oleh 
Absalom. Sayangnya, Absalom menenangkan Tamar bukan 
untuk meredakan masalah, tetapi meredakan situasi untuk 
sementara waktu, dan menunggu momen yang tepat untuk 
membalaskan sakit hati adiknya kepada Amnon. 

 
2. Menolong Tamar melewati masa sulit dan membela Tamar. 

Frase “dan sekarang, adik perempuanku, buatlah (dirimu) diam 
(karena) itu adalah kakakmu” bersama-sama dengan frase 
“jangan terlalu memikirkan perkara itu” yang secara literal 
berarti “jangan menaruh/menetapkan (hal itu) di hatimu”8 
merupakan nasihat agar Tamar tidak membiarkan perkara itu 
terus menetap di dalam hatinya. Dengan kata lain, jangan 
membiarkan rasa sakit di hati terus menyakiti hidupnya secara 
keseluruhan. Kalau dilihat secara seksama, khususnya dalam 
ungkapan “itu adalah kakakmu”, ini seharusnya lebih tepat 

                                                 
6 Robert Alter, The David Story: A Translation with Commentary of 1 and 2 
Samuel (New York, NY: W. W. Norton, 1999), 270, memakai kata “tear-stained, 
disheveled sister” (adik perempuan yang rambutnya berantakan [karena] 
tangisan yang susah sekali untuk dihilangkan/dihentikan) untuk kondisi Tamar, 
sedangkan perlakuan Absalom digambarkan dengan “delicacy of feeling” 
(perasaan yang sangat lembut atau nyaman).  
7 Anne Apple, “The Rape of Tamar,” dalam Journal for Preachers 36/2 (Lent 
2013) 38. Dua pengandaian lainnya adalah “ seandainya Yonadab memberikan 
nasehat yang baik” dan “seandainya Amnon tidak pura-pura sakit”.    
8 Kata ytiyviîT' berasal dari kata dasar tyvi yang berarti “to set, appoint ”. Lihat 
Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs, Hebrew and English Lexicon 
of the Old Testament (Peabody, MA: Hendrickson, 1996), 1011.  
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diucapkan oleh Daud karena statusnya sebagai ayah bagi 
Tamar, Amnon, dan bahkan Absalom. Namun sekali lagi 
terbukti bahwa Daud tidak hadir dalam situasi emosional yang 
kritis, yang dialami oleh Tamar, anak perempuannya. Dengan 
mengamati lebih dalam kata “diam” yang juga bisa berarti 
“keep still, be silent, keep inactive, let someone do something 
without objection” (tetap diam, menjadi tidak bersuara, tetap 
tidak aktif, membiarkan seseorang melakukan sesuatu tanpa 
penolakan),9 dapat dipahami bahwa Absalom sedang 
menasihati Tamar untuk tidak melakukan sesuatu yang 
merusak atau destruktif, baik terhadap dirinya sendiri maupun 
terhadap Amnon. Tetapi kalau menilik komentar di ayat 22 
tentang sikap diam Absalom tetapi disertai kebencian terhadap 
Amnon, dapat disimpulkan bahwa Absalom mencegah Tamar 
melakukan sesuatu yang destruktif karena Absalomlah yang 
akan mengambil alih tindakan yang diperlukan untuk 
meredakan atau menghilangkan rasa sakit di hati Tamar. Dan 
di dalam narasi selanjutnya jelas terlihat: bahkan setelah 2 
tahun, kebencian dan dendam di hati Absalom tidak pernah 
pudar. Jadi, tindakan diam Absalom hanyalah cara untuk 
menunggu waktu dan saat yang tepat untuk melakukan balas 
dendam.10 Seharusnya, bila kepemimpinan Daud eksis di 
tengah keluarganya, pasti ada catatan tentang teguran atau 
hukuman tertentu terhadap Amnon dan bukannya 
pembunuhan seperti yang dilakukan Absalom. Jelas terlihat di 
sini bahwa ketidakhadiran seorang pemimpin terkait dengan 
tanggung jawab kepemimpinannya, dalam konteks ini adalah 
kepemimpinan di dalam keluarga, harus dibayar dengan 
sangat mahal. Ketidakhadiran seorang pemimpin pasti akan 
digantikan oleh orang lain.11 Namun, apabila penggantian itu 

                                                 
9 William L. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 
Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1988) 118. 
10 David Daube, “Absalom and The Ideal King”, dalam Vetus Testamentum 48/3 
(Juli 1998) 317, berpendapat bahwa usaha Absalom membunuh Amnon hanya 
akan terlaksana kalau Amnon merasa dirinya aman dan tidak dikejar-kejar 
sehingga dia tidak membutuhkan penjagaan khusus. Itulah sebabnya Absalom 
membiarkan 2 tahun berlalu tanpa ada kejadian apa-apa demi menghilangkan 
kecurigaan.  
11 Alter, 271, membandingkan kisah ini dengan kisah pemerkosaan Dina oleh 
Sikhem yang juga menunjukkan ketidakhadiran Yakub, yang tidak bertindak apa-
apa, yang akhirnya membuat Simeon dan Lewi, anak-anak Yakub itu sendiri, 
yang bertindak melakukan balas dendam terhadap Sikhem.   
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didasari oleh motif yang tidak benar seperti yang terjadi dalam 
kasus Absalom, 12 maka pasti akan terjadi kerusakan atau 
minimal ketidakstabilan relasi di antara mereka semua. 

 
3. Melakukan evakuasi sementara untuk memberikan 

ketenangan emosional kepada Tamar. Terjemahan Indonesia, 
“Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom, kakaknya itu, seorang 
diri” (ayat 20) bisa memberi kesan tindakan mengisolasi diri 
dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Tapi berdasarkan 
terjemahan Ibraninya, “Dan Tamar tinggal dan mengungsi (to 
be desolate,13 to be remove from the contact with people14) di 
rumah Absalom, kakaknya” tidak ditemukan kata “seorang diri” 
yang memberi kesan mengisolasi diri. Ini lebih tepat dipahami 
sebagai tindakan evakuasi atau pengungsian, bukan tindakan 
mengisolasi diri tanpa kehadiran seorangpun. Kalaupun ada 
usaha menghindari kontak dengan orang lain, itu pastilah 
tindakan awal dan sementara sifatnya, yang berguna untuk 
menjauhkan korban dari bahaya dan kerusakan yang lebih 
parah, seperti terlihat pada tindakan pengungsian pada 
umumnya, misal pengungsian karena bencana alam, dan 
sebagainya.      

      
ANALISA 2 SAMUEL 13:23-39 

 
Dalam bagian ini, pengarang (narator) memakai sudut 

pandang temporal untuk menciptakan “suspensi” atau kejutan-

                                                 
12 Lihat analisa Daube, 315, 317, yang mempertanyakan sikap diam Daud 
terhadap Amnon terkait kasus Tamar (dia memakai kata “absolute unmoved”) 
dan mengkaitkan dengan fakta bahwa Amnon adalah anak pertama dan calon 
penggantinya (putra mahkota). Ini diperkuat tambahan teks LXX: “ dia tidak 
mengguncang jiwa (maksudnya: mempertanyakan, menekan, atau bahkan 
memberikan hukuman tertentu terhadap) Amnon anaknya karena dia 
mencintainya sebab dia adalah anak pertamanya ”. Ini semacam motif merelakan 
kebenaran tidak ditegakkan demi mengamankan suksesi. Di sisi lain, Absalom 
juga memiliki ambisi merebut status sebagai putra mahkota [tentang hal ini lihat 
komentar Roy Battenhouse, “The Tragedy of Absalom: A Literary Analysis” dalam 
Christianity and Literature, vol. 31 no. 3 (Spring 1982) 53].    
13 Menurut The American Heritage Dictionary, 2nd College Edition, s.v. kata 
“desolate” berarti “to rid or deprive of inhabitants” (menarik diri dari lingkungan).  
14 Holladay, 376. Tetapi, penulis tidak mengikuti bentuk pasif dalam 
terjemahannya karena penulis lebih memilih untuk mempertahankan bentuk aktif, 
dan  bukan pasif.    
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kejutan kepada pembacanya.15 Ini tampak dalam pendahuluan di 
ayat 23, “Sesudah lewat dua tahun, Absalom mengadakan 
pengguntingan bulu domba ….” Kalau menilik pernyataan di akhir 
ayat 22 yang memakai sudut pandang psikologis di mana narator 
mengetahui dan menyampaikan kepada pembaca (biasa disebut 
narator “yang maha tahu”)16 tentang kebencian Absalom terhadap 
Amnon, seharusnya ayat 23 akan dimulai dengan kalimat 
semacam ini: “Sesudah lewat dua tahun, ada kesempatan bagi 
Absalom untuk membalaskan dendamnya kepada Amnon ….” 
Faktanya, teks dimulai dengan pernyataan umum tentang 
pengguntingan bulu domba yang merupakan sebuah peristiwa 
besar semacam perayaan dan pesta.17  

 
Tentang dialog Absalom dan Daud, terlihat ada pengulangan 

tindakan dalam pola berurutan sebagai berikut: 
 

a. Permohonan Absalom yang pertama: mengundang raja  dan 
para pegawai (ay. 24) 
b. Penolakan Daud yang pertama: jangan semua pergi (ay. 

25a) 
c. Desakan Absalom yang pertama (ay. 25b) 

d. Penolakan kedua dan restu dari Daud (ay. 25c) 
a’. Permohonan Absalom yang kedua: mengundang Amnon (ay. 

26a) 
b’. Penolakan Daud yang ketiga: untuk apa Amnon pergi? 

(ay. 26b) 
c’. Desakan Absalom yang kedua (ay. 27a) 

d’. Izin dari raja (ay. 27b) 
 

Berdasarkan struktur di atas, penulis melihat beberapa 
catatan penting terkait relasi Absalom dengan Daud, ayahnya: 

 
1. Ada 2x permohonan Absalom yang ditolak 3x. Kembali 

ditemukan kesan kuat bahwa Daud tidak peka baik terhadap 
situasi yang terjadi maupun terhadap apa yang dipikirkan dan 
dirasakan Absalom. Permohonan Absalom yang pertama 
tampak dalam pemakaian frase an"ï-hNEhi yang diartikan “lihatlah, 

                                                 
15 Longman III, 148.  
16 Ibid.  
17 Lihat Alter, 271.  
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sekarang.” Terkait apa yang dipikirkan Absalom, penulis 
melihat 2 kemungkinan berdasar pemakaian frase an"ï-hNEhi 
tersebut. Pertama, itu adalah ungkapan meminta perhatian 
yang urgen mengingat kurangnya perhatian Daud terhadap 
Absalom (dan Tamar) dibandingkan terhadap Amnon.18 Kedua, 
itu adalah undangan basa basi Absalom karena sadar raja 
tidak terlalu peduli kepadanya, dengan harapan 
menyampaikan permohonan kedua yang menjadi tujuan 
utamanya. Logikanya menurut Alter, penolakan pertama yang 
memang sudah diantisipasi, akan memberikan urgensi lebih 
besar terhadap permohonan kedua.19 Dengan kata lain, Daud 
diperhadapkan pada perasaan serba salah apabila terus 
menerus menolak permohonan Absalom. Apapun 
kemungkinannya, Daud melewatkan kesempatan memperbaiki 
keadaan yang memburuk. Apabila dia menerima undangan 
Absalom dan pergi bersama para perwiranya, akankah terjadi 
pembunuhan terhadap Amnon? Ini dapat melunturkan 
perasaan pilih kasih atau diperlakukan berbeda di hati 
Absalom dan Tamar (bila merujuk pada kemungkinan 
pertama) atau mencegah secara alami tindakan Absalom yang 
anarkis dengan membunuh Amnon sekaligus tidak memberi 
ruang pada perasaan bersalah karena terus menolak 
permohonan Absalom (bila merujuk pada kemungkinan 
kedua). 

 
2. Mengacu pada kemungkinan pertama di atas, penting untuk 

disadari bahwa orang yang merasa tidak diperhatikan akan 
meminta perhatian dengan cara yang kekanak-kanakan dan 
cenderung destruktif. Ini terjadi kemudian pada Absalom terkait 
dengan relasi dengan Yoab. Dalam rangka meminta perhatian 
Yoab, Absalom membakar ladang Yoab (14:28-32). 
Berdasarkan kemungkinan ini, tindakan anarkis Absalom 
dipahami sejajar dengan penolakan Daud atau lebih tepatnya, 
ketidakpekaan Daud terhadap sinyal minta perhatian dari 
Absalom. Ini semakin memicu dan memantapkan hasrat 
Absalom untuk membunuh Amnon, yang bukan hanya 
dipandang sebagai rival untuk posisi calon pengganti raja 

                                                 
18 Perhatikan bahwa Amnon langsung dikunjungi saat dia berpura-pura sakit (ay. 
6) sedangkan Tamar (dan Absalom) tidak dikunjungi dan diperhatikan.  
19 Alter, 272.  
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melainkan juga rival yang merebut kasih sayang Daud dari 
dirinya. 

 
3. Mengacu pada kemungkinan kedua sesuai pendapat Alter di 

atas, maka kembali ditemukan pembalikan peran: seharusnya 
Daud yang lebih tahu dan lebih memahami Absalom; tetapi 
faktanya, Absalomlah yang lebih memahami tabiat ayahnya! 
Ini sungguh ironis, khususnya karena pemahaman Absalom 
terhadap ayahnya justru menjadi alat untuk menemukan celah 
dan melakukan tindakan yang menyakiti hati ayahnya. Karena 
Absalom memahami tabiat ayahnya maka ia memakai taktik 
yang sama dengan taktik Amnon20: sama seperti Amnon 
berhasil menipu Daud sehingga menyuruh Tamar menemui 
Amnon, demikian pula Absalom memakai taktik permohonan 
dan desakan hingga membuat Daud mengizinkan Amnon pergi 
ke tempat Absalom! Secara gramatika, ini dapat dilihat dari 
pemakaian artikel an" pada ketiga permohonan tersebut (satu 
oleh Amnon dan dua oleh Absalom). Artinya, ada 
penyimpangan penggunaan permohonan yang bersifat segera 
namun dalam nuansa positif, menjadi alat untuk memuluskan 
rencana busuk mereka masing-masing.  

 
4. Apapun kemungkinannya, teks menunjukkan adanya unsur 

prolepsis, yaitu semacam nubuatan atau pertanda 
(foreshadowing), untuk menjelaskan peristiwa yang akan 
terjadi atau tindakan yang akan dilakukan pada satu waktu 
tertentu.21 Pemakaian kata #r"p.YI yang berasal dari kata dasar 
#r;P' sebanyak 2x dan diterjemahkan “mendesak” dalam bahasa 
Indonesia digunakan pertama kali dalam Kej. 38:29 tentang 
kelahiran anak kembar Yehuda oleh Tamar (nama yang sama 
dengan adik Absalom! Incidental atau intentional?). Anak yang 
lebih kecil justru menerobos dan keluar terlebih dahulu 
sehingga diberi nama “Peres” yang berarti “menekan” atau 
“menerobos”. Berdasarkan prinsip penyebutan pertama di 
mana sebuah kata memiliki arti yang tetap sama atau memiliki 

                                                 
20 Bandingkan juga dengan pendapat Alter, 272.  
21 Tentang prolepsis, lihat David R. Bauer dan Robert A. Traina, Inductive Bible 
Study (Grand Rapids, MI: Baker, 2011) 146. Bauer dan Traina melihat prolepsis 
pada teks yang menginterupsi cerita, tetapi sesungguhnya prolepsis juga bisa 
terjadi pada pemakaian kata tertentu yang bermakna ganda seperti terlihat dalam 
analisa di atas. 
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benih kebenaran yang akan dikembangkan dalam penyebutan 
berikutnya,22 dapat diyakini bahwa kata #r;P' pada dasarnya 
berarti “(tindakan) menekan.” Jadi, desakan Absalom terhadap 
Daud adalah semacam prolepsis yang sengaja dimasukkan 
oleh narator sebagai pertanda bahwa tindakan-tindakan 
Absalom makin lama makin menjadi suatu tekanan bagi Daud, 
yang akhirnya (di pasal 15) membuatnya menyerah 
(sementara) dan memilih untuk keluar dari istana, dan 
bukannya melawan pemberontakan Absalom. Sama seperti 
desakan-desakan kecil yang tidak ditanggapi dan diantisipasi 
dengan tepat23 akan mengakibatkan tekanan-tekanan besar di 
masa mendatang yang memicu pengambilan keputusan 
secara tidak tepat, demikian juga “angin” masalah-masalah 
kecil di tengah keluarga Daud yang tidak tertangani dengan 
baik24 akan menjadi bencana atau badai besar di kemudian 
hari. 

 
Nuansa suspensi (ketegangan) dalam cerita ini terasa makin 

kental dengan penyajian karakter (characterization) 2 tokoh 
dengan karakter yang kompleks (round character). Yang pertama, 
tentang karakter Absalom. Dalam ayat 24-27, karakter Absalom 
lebih digambarkan dalam posisinya sebagai seorang anak yang 
merengek-rengek (meminta dan memohon sampai dikabulkan) 
kepada ayahnya. Tetapi segera setelah dikabulkan, gambaran 
karakternya berubah 180˚. Ayat 28 menunjukkan bahwa Absalom 
dengan tegas memerintahkan anak buahnya untuk bertindak 
dengan berani dan gagah perkasa dan membunuh Amnon tanpa 
takut. Perubahan karakter ini jelas terlihat dengan pemakaian 
frase an" Waår> dimana kalau sebelumnya interjection (kata seru) an" 
menunjukkan permohonan semacam “I beg you” (saya memohon 
padamu), dalam bagian ini berarti “emphatic do” (penekanan untuk 

                                                 
22 Lihat Kevin J. Conner dan Ken Malmin, Interpreting the Scriptures (Terj. Emma 
Maspaitella; Malang: Gandum Mas, 2004) 113.    
23 Kembali narator memakai teknik penghilangan (omissions) terkait pertanyaan 
Daud, “ Untuk apa atau mengapa dia (Amnon) pergi denganmu?” yang tidak ada 
jawabannya dan “ dikalahkan ” oleh desakan Absalom.  
24 Terjemahan Indonesia, “diizinkannyalah Amnon….” (ay. 27) kurang jelas. 
Bahasa Ibrani memakai kata xl;Ûv.YI yang berarti “ dia (Daud) telah mengirim 
Amnon….” Ini menunjukkan bahwa Daud telah mengambil keputusan, tetapi 
sayangnya keputusan yang diambil kurang atau tidak bijaksana.  
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melakukan sesuatu) sehingga menjadi semacam perintah25 dan 
dapat diterjemahkan “Do see!” (Lihatlah dengan sungguh-
sungguh!). Karakter Absalom kembali berubah dan tidak 
menunjukkan sikap berani dan gagah seperti yang 
diperintahkannya kepada anak buahnya. Setelah anak-anak raja 
berhasil melarikan diri dan pasti akan melaporkan peristiwa itu 
kepada Daud, dia justru melarikan diri. Yang kedua terkait karakter 
Yonadab. Setelah sebelumnya Yonadab digambarkan sebagai 
tokoh yang cerdik tapi licik (pasal 13), dalam bagian ini Yonadab 
justru menjadi informan utama yang memberikan informasi valid 
atas apa yang terjadi pada anak-anak Daud: bahwa hanya Amnon, 
dan bukan semua anak Daud, mati dibunuh oleh Absalom (ay. 32). 
Menurut Hill, sejak semula Yonadab berkonspirasi dengan 
Absalom untuk menyingkirkan Amnon sebagai Putera Mahkota 
(dan “The Next King”) dengan mengorbankan Tamar.26 Penulis 
tidak setuju terhadap wacana mengorbankan Tamar oleh 
Absalom, mengingat perhatian besar yang dilakukan Absalom 
paska peristiwa pemerkosaan oleh Amnon. Menurut hemat 
penulis, cukup dipahami ada gerakan-gerakan sporadis antara 
berbagai pihak, minimal di pihak Absalom dan di pihak Yonadab, 
yang ingin menggoyang posisi Amnon sebagai Putera Mahkota. 
Tentang Yonadab, ini dibuktikan oleh pengetahuannya bahwa 
bukan semua anak raja, melainkan hanya Amnon yang terbunuh, 
sebelum anak-anak raja itu datang dan memberitahukan apa yang 
telah terjadi.27 Artinya dia memiliki informasi dari orang penting 
yang hadir pada acara pengguntingan bulu domba tersebut dan 
memiliki kepentingan tertentu yang tidak disebutkan dalam teks. 
Karena tidak ada tanda sedikitpun tentang relasi Yonadab dengan 
Absalom, teori konspirasi Absalom dan Yonadab penulis anggap 
terlalu spekulatif. Cukup untuk dipahami bahwa Yonadab, yang 
dianggap sebagai orang yang berhikmat (mungkin cerdik tetapi 
licik), memahami situasi yang berkembang, dan khususnya 
bahasa tubuh Absalom yang menyimpan dendam terhadap 
Amnon. Fakta ini justru kembali menegaskan kekurangan Daud 
yang tidak memahami apa yang sesungguhnya dirancang oleh 
Absalom, anaknya. Ini terbukti melalui analisa karakter Daud 

                                                 
25 Lihat penjelasan P. Jouon dan T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew 
(Roma, Italia: GBP, 2006), 322.    
26 Andrew E. Hill, “A Jonadab Connection in the Absalom Conspiracy?” dalam 
JETS 30/4 (December 1987), 389.  
27 Sama dengan pendapat Hill, 390.  
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dalam teks yang cenderung digambarkan sebagai karakter datar 
(flat character) karena sejak semula tidak dapat mencium gelagat 
buruk Absalom. Daud terlihat hanya mengikuti arus: setelah 
sempat sedikit mempertanyakan alasan mengundang Amnon, 
Daud hanya menuruti saja; saat mendengar rumor semua anak 
raja meninggal, Daud kembali langsung percaya tanpa mengecek 
kebenarannya; setelah anak-anak raja kembali dan menangis 
karena tragedi Amnon, Daud kembali mengikuti dan menangis 
dengan suara keras.  

 
Penulis menyimpulkan bahwa sisi melankolis Daud sangat 

mendominasi teks ini, bahkan sampai pasal berikutnya: 
mengoyakkan pakaian dan berbaring di lantai (ay. 31); menaruh 
pikiran dalam hatinya (ay. 33; ungkapan yang mirip dengan 
nasihat Absalom kepada Tamar di ay. 20); menangis dengan amat 
keras (ay. 36); berduka cita berhari-hari lamanya (ay. 37); tidak 
lagi marah (ay. 39; harus dipahami dalam konteks “ kemarahan 
dalam hati ” karena tidak ditemukan langkah-langkah strategis 
seperti usaha menangkap Absalom, dan sebagainya); kesedihan 
hatinya … telah surut (ay. 39); dan puncaknya di 14:1, “hati raja 
merindukan Absalom….” Sisi melankolis yang terungkap di pasal 
ini menunjukkan sisi melankolis yang melemahkan kepemimpinan 
Daud, yang membuatnya tidak berdaya. Ini tampak dalam 
komentar dan perintah Absalom yang terkesan dipakai narator 
untuk membandingkan dengan sisi melankolis yang melemahkan 
Daud tersebut. Komentar Absalom kepada anak buahnya supaya 
jangan takut atau jangan ragu-ragu bertindak terhadap Amnon 
dapat dipahami sebagai keteguhan hati untuk melakukan sesuatu 
(meskipun dalam konteks negatif) yang dapat dibandingkan 
dengan ketidakhadiran keteguhan hati Daud dalam menghadapi 
belitan masalah di antara anak-anaknya. Demikian pula dengan 
pemakaian kata  kerja hw"c' sebanyak 2x dalam bentuk Piel perfek 
menunjukkan kemantapan hati Absalom (meskipun sekali lagi 
dalam konteks negative) untuk memberikan perintah yang kuat, 
yang akan dilaksanakan oleh anak buahnya. Sekali lagi ini 
dibandingkan dengan ketiadaan perintah dari Daud dalam 
mengatasi masalah. Perbandingan seperti itu kembali akan 
ditemukan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya antara sisi 
melankolis yang melemahkan kepemimpinan Daud (pasal 14) 
yang dibandingkan dengan sisi melankolis yang justru 
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menguatkan kepemimpinan Daud di tengah krisis (pasal 15 dan 
selanjutnya).       

    
ANALISA 2 SAMUEL 14 

 
Pasal 14 melanjutkan penggambaran sosok Daud dengan 

sisi melankolis yang melemahkan diri dan kepemimpinannya. 
Pasal ini dimulai dengan pengamatan Yoab bahwa “hati raja 
merindukan Absalom” yang secara literal diterjemahkan “hati raja 
ada pada Absalom”. Secara alami, frase ini menandakan bahwa 
pikiran raja sepenuhnya tertuju pada Absalom sehingga tidak ada 
ruang untuk memikirkan yang lain. Namun menurut Camp, entah 
persoalan harga diri ataukah status hukum (mengingat Absalom 
adalah pembunuh Amnon, anak Daud) yang menghalangi Daud 
untuk menemui atau memanggil pulang Absalom.28 Artinya, secara 
konsisten Daud “terkunci” dalam posisi dilematis atau serba 
salah29 terkait rangkaian masalah seputar relasi dengan anak-
anaknya sehingga membuatnya tidak dapat mengambil tindakan 
atau keputusan yang tepat. Dan dia membutuhkan peran seorang 
Yoab untuk dapat menolongnya keluar dari posisi dilematis 
tersebut. Tetapi ironisnya, bahkan setelah Absalom kembali 
dengan bantuan Yoab, Daud justru tetap memperlakukan Absalom 
seperti orang yang diasingkan! Berdasarkan perkataan-perkataan 
hikmat perempuan dari Tekoa yang dipengaruhi secara kuat oleh 
Yoab, ada beberapa rangkaian tindakan bijaksana yang 
seharusnya dilakukan Daud, tetapi ternyata tidak dilakukannya. 

 
1. Menjadi penengah di tengah konflik yang terjadi. Dalam 

perumpamaannya, perempuan dari Tekoa menyebutkan 
bahwa “tidak ada yang memisahkan” (ay. 6). Kata 
“memisahkan” memakai kata dasar lc;n" yang berarti 
“melepaskan, membebaskan”. Jadi, yang diharapkan adalah 

                                                 
28 Claudia V. Camp, “The Wise Women of 2 Samuel: A Role Model for Women in 
Early Israel? dalam CBQ 43/1 (January 1981), 14. Penulis memahami frase 
“…prevents David from acting at once…” sebagai “…menghalangi Daud 
bertindak sekaligus…” yaitu “merindukan/memikirkan dan mendatangi atau 
memanggil pulang.” 
29 Dalam ulasannya (book review) terhadap buku Larry L. Lyke (King David with 
the Wise Woman of Tekoa), Bernard S. Jackson memaparkan posisi Daud yang 
dilematis, apakah dia harus membunuh Absalom (melalui perintah kepada anak 
buahnya), memanggil Absalom pulang ke Yerusalem, ataukah membiarkannya 
tetap berada di pengungsian [lihat analisanya dalam JSOT 79 (June 1998) 123].   
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memisahkan untuk melepaskan atau membebaskan mereka 
dari konflik yang terjadi. Tetapi karena tidak ada yang 
memisahkan, maka terjadilah konflik berkepanjangan yang 
membelenggu mereka, khususnya dendam berkepanjangan di 
hati Absalom.30 

 
2. Mencegah agar konflik tidak makin meluas.31 Meskipun tidak 

diceritakan secara rinci tentang reaksi para istri dan anak-anak 
Daud beserta keluarga mereka masing-masing, ada 
kemungkinan konflik yang tidak diselesaikan akibat 
pembunuhan Amnon oleh Absalom minimal memicu gonjang-
ganjing32 di antara keluarga besar Daud. Tidak ada ketegasan 
di pihak Daud seperti pemanggilan, penangkapan, atau 
pengarahan pasti memicu setiap pihak berpikir untuk 
melakukan apa yang benar menurut pendapat mereka masing-
masing. Dalam konteks situasi seperti inilah mengapa akhirnya 
Yoab (di pasal 18) tanpa ragu membunuh Absalom, yang jelas 
merupakan ketidak-taatan terhadap perintah Daud, yang 
dianggap terlanjur tidak tegas dalam menangani kasus 
Absalom. 

 
3. Menyelesaikan masalah dengan bijak. Kata-kata perempuan 

Tekoa, “Oleh karena tuanku mengucapkan perkataan ini (yaitu 
jaminan raja bahwa tidak ada pembunuhan terhadap si 
pembunuh, ay.11b), maka tuanku sendirilah yang bersalah 
dengan tidak mengizinkan pulang orang yang telah 

                                                 
30 Halpern, 42-43, menggambarkan Absalom sebagai “ viper ” (ular berbisa). 
Artinya, seperti ular yang mengendap-endap menunggu waktu yang baik untuk 
melaksanakan dendamnya kepada Amnon. Halpern menghitung bahwa Absalom 
rela menanti selama 11 tahun hingga akhirnya melaksanakan misi lamanya untuk 
membunuh Amnon.  
31 Ini tampak dalam kata-kata perempuan Tekoa di ay. 11, yang menurut John 
Joseph Owen, Analytical Key to the Old Testament, vol. 2: Judges – Chronicles 
(Grand Rapids, MI: Baker, 1992), 335, diterjemahkan: ‘Biarlah raja meminta 
pertolongan pada Tuhan, Allahmu, dari makin banyaknya penuntut tebusan darah 
(yang) membunuh dan janganlah anakku dimusnahkan.” Jadi diharapkan ada 
keputusan strategis dan kepastian hukum demi mencegah ketidakpuasan/ 
dendam yang makin meluas sehingga saling merugikan dan saling menyakiti.   
32 Karena bersifat perumpamaan yang cenderung hiperbolik, kata-kata “ seluruh 
kaum keluarga bangkit melawan …” (ay. 7) tidak harus dimengerti harafiah 
tentang adanya unjuk rasa keluarga terhadap Absalom. Jadi minimal terjadi 
gonjang-ganjing dan pemikiran di antara anggota keluarga raja tentang apa yang 
harus dilakukan sebagai respons terhadap kasus Absalom.  
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dibuangnya (lihat ay. 13) harus dipahami sebagai tindakan 
“menggantung masalah”. Di satu sisi, tidak ada tindakan jelas 
dan tegas terhadap kejahatan yang dilakukan; di sisi lain, 
hukuman dengan waktu tak terhingga telah dijatuhkan secara 
tidak langsung, yaitu pembiaran terhadap Absalom yang tetap 
ada di pembuangan. Rupanya tindakan pembiaran inilah yang 
menjadi senjata Daud karena bahkan setelah Absalom 
dipanggil pulang, Absalom tidak diperkenankan bertemu raja 
sampai 2 tahun lamanya (ay. 24, 28). Jadi, terlihat ada urutan 
penanganan masalah yang salah. Seharusnya, Daud 
memanggil pulang Absalom, dan bertemu dengannya untuk 
membicarakan masalahnya, lalu memberikan disiplin atau 
hukuman tertentu dalam jangka waktu tertentu, serta akhirnya 
memberikan pemulihan, seperti yang ditegaskan dalam kata-
kata perempuan Tekoa: “…tetapi Dia (Tuhan) merancang 
supaya seorang yang terbuang jangan tinggal terbuang dari 
pada-Nya” (ay. 14). Penulis menyetujui penerjemahan 
Kronholm, “… (tetapi Dia) memikirkan rencana untuk tidak 
membuang orang yang telah terusir daripada-Nya” dengan 
pemahaman bahwa tindakan membuang berasal dari subyek 
yang sama, yaitu Tuhan dan orang Israel (dalam hal ini Daud) 
secara bergantian.33 Artinya, sama seperti Tuhan yang 
mungkin saja “mengusir” (dalam konteks: menghukum) 
seseorang tetapi tetap tidak akan membuang (yaitu: memberi 
kesempatan untuk bertobat) demikian pula halnya dengan 

                                                 
33 T. Kronholm, “xd;n",” dalam Theological Dictionary of the Old Testament, vol. IX 
(eds. G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren, dan Heinz-Josef Fabry; Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1998), 237. Meskipun demikian penulis lebih menyetujui 
pendapat Martin G. Klingbeil, “hxD,” dalam New International Dictionary of Old 
Testament Theology and Exegesis, vol. 1 (eds. Willem A. VanGemeren; Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 1997), 933 yang didukung Holladay, 69, yang 
menyamakan xxD = hxD sehingga menganggap kata xD:îyI berasal dari kata dasar 
hxD sedangkan kata xD"(nI berasal dari kata dasar xd;n". Menurut Klingbeil, 932, kata 
dasar xx;D' berarti “ be pushed down, be thrust down, be cast out “ (terdorong 
hingga jatuh atau terlempar keluar) sehingga menurut Holladay, 69, mengandung 
konotasi “ be dispossessed ” (tercabut hak kepemilikannya), sedangkan kata 
dasar xd;n" menurut Owen, 336, berarti “ be banished ” (terusir). Kesimpulannya, 
tidak ada intensitas atau peningkatan hukuman: dari terusir kemudian tercabut 
hak kepemilikannya (atau sungguh-sungguh terlempar atau terbuang sama 
sekali). Seharusnya tetap ada kesempatan bagi mereka yang terusir (atau: 
melarikan diri) untuk dapat pulang kembali setelah bertobat tanpa kehilangan hak 
kepemilikannya seperti contoh perumpamaan anak yang hilang (Lukas 15:11-32).  
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manusia: Daud sebagai raja memiliki hak untuk menghukum 
Absalom karena kesalahannya, tetapi bukan dengan motivasi 
menghancurkan hidupnya melainkan dengan harapan agar 
Absalom berubah dan bertobat. 

 
4. Menyampaikan kata-kata yang menenangkan hati. Harapan 

perempuan dari Tekoa ini secara literal berbunyi demikian: 
“…biarlah perkataan tuanku raja akan menjadi tempat 
peristirahatan….”34 Kata “peristirahatan” juga dipakai dalam 
Yes. 28:12-16 terkait anjuran Tuhan yang ditolak para 
pemimpin Yerusalem yaitu agar mereka masuk ke tempat 
perhentian agar disegarkan dari kelelahan mereka dan tempat 
perhentian itu adalah Sion, lambang kehadiran Allah di Israel. 
Sedangkan Mazmur 23:2 menjanjikan ketenangan (quietness) 
terhadap tiap pribadi yang mau dibimbing Allah. Terkait peran 
Daud sebagai pemimpin, adalah penting baginya untuk datang 
ke tempat perhentian di hadapan Tuhan agar mendapatkan 
ketenangan, dalam arti mendengar dan akhirnya memahami 
apa yang benar dan yang jahat35 dan mengalami penyertaan 
Tuhan36 sehingga dapat bertindak secara tepat. Terhadap 
Absalom, seharusnya Daud berupaya menenangkan hati 
Absalom yang mengembara. Tindakan menenangkan hati 
bukan hanya diartikan menolong yang ketakutan, cemas, 
kuatir agar menjadi tenang, tetapi terutama membimbingnya 
untuk menemukan dan hidup dalam kebenaran (yang ditandai 
dengan kemampuan membedakan apa yang baik dan apa 
yang jahat). Absalom terlihat ketakutan seperti terlihat dalam 
usaha melarikan diri setelah membunuh Amnon (13:37) dan 
pasrah kalau Daud memberikan hukuman mati kepadanya 
(14:32) tetapi semuanya justru berbalik menjadi sikap 
perlawanan terhadap Daud karena tidak adanya kemampuan 
untuk membedakan apa yang benar dan apa yang jahat di 
pihak Absalom dan tidak adanya usaha pendekatan untuk 
menenangkan hati dan menyampaikan kebenaran di pihak 
Daud. 

                                                 
34 Brown, Driver, dan Briggs, 630.   
35 Secara literal, “ membeda-bedakan apa yang baik dan jahat ” (ay. 17) 
diterjemahkan “ dapat mendengar yang baik dan yang jahat ”.  
36 Secara literal, “ dan TUHAN Allahmu menjadi bersama-sama dengan tuanku 
raja ” penulis pahami sebagai pembuktian kehadiran Allah dalam hidupnya, 
bukan tindakannya yang menentukan Tuhan hadir atau tidak.  
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5. Memberikan teladan hidup. Segera setelah dialog dengan 

perempuan Tekoa, narator menyebutkan keputusan Daud 
yang meminta Absalom pulang tetapi tidak mau bertemu 
dengannya (ay. 24) yang segera disusul dengan deskripsi 
kegagahan Absalom (ay. 25). Terkait kegagahan Absalom, 
perlu diperhatikan komentar Macwilliam tentang kecantikan 
laki-laki yang biasa dihubungkan dengan kekuasaan 
sementara Macwilliam lebih menghubungkan dengan “nasib” 
yang harus dibayar Absalom karena dosa Daud.37 Penulis 
tidak setuju dengan pendapat ini karena terkesan 
mengandaikan apa yang dialami Absalom sepenuhnya 
kesalahan Daud. Penulis lebih melihat ini sebagai kegagalan 
Daud mengajarkan dan “mentransfer” imannya kepada anak-
anaknya, termasuk Absalom. Ini khususnya tampak dalam 
komentar tentang kegagahan rambut Absalom yang fenomenal 
yang mengawali ketenarannya sebagai putera raja tetapi juga 
diakhiri dengan kematian Absalom yang berawal dari 
tersangkutnya rambut Absalom yang panjang pada sebuah 
pohon. Jadi narator memakai gaya bahasa alusio untuk 
membandingkan rambut panjang Absalom yang dipotong 
dengan domba yang dipotong bulunya untuk menegaskan 
bahwa fokus Absalom pada sisi lahiriah justru membawanya 
ke dalam kehancuran. Tetapi di sisi lain, tidak ditemukan 
catatan tentang nasihat Daud kepada Absalom agar tidak 
bersandar pada kekuatan lahiriah, padahal konsep itulah yang 
membuat Daud menjadi raja mengingat Tuhan menolak semua 
anak Isai lainnya, yang secara lahiriah terlihat lebih kuat 
daripada Daud!38 Penolakan Daud untuk bertemu Absalom (ay. 
24) dilihat narator memicu konsep pementingan diri pada 
penampilan dan kekuatan lahiriah (ay. 25)39 yang sejajar 

                                                 
37 Stuart Macwilliam, “ Ideologies of Male Beauty and the Hebrew Bible ”, in 
Biblical Interpretation 17 (2009) 265, 282, 285. 
38 Lihat pendapat Fokkelman yang dikutip tetapi ditolak oleh Macwilliam, 282, 
yang mungkin didasari anggapan bahwa kegagalan Absalom sepenuhnya adalah 
kesalahan Absalom. Dalam pengertian yang paling esensi, justru penulis setuju 
bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri dan 
bukan menyalahkan lingkungan atau orang sekitarnya. Tetapi di sisi lain, 
kelemahan Daud juga turut memberikan sumbangsih bagi kegagalan Absalom.  
39 Konsep pementingan diri ini mengkristal pada pembuatan monumen 
peringatan diri oleh Absalom (lihat 18:18). Tentang hal ini, Absalom beralasan 
bahwa ini perlu dilakukan mengingat dia tidak memiliki anak laki-laki. Padahal, 
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dengan penerimaan normatif dan bukan penerimaan karena 
relasi paternal (yaitu kerinduan ayah yang ingin bertemu 
anaknya, lihat ay. 33) yang dilihat narator langsung memicu 
usaha pemberontakan di hati Absalom (15:1ff).40  

 
ANALISA 2 SAMUEL 15-17 

 
Berbeda dengan pasal 13 yang memakai sudut pandang 

temporal dengan segala unsur suspensinya, pasal 15 memakai 
sudut pandang spatial dengan narator ada di mana-mana 
(omnipresent) untuk melaporkan pikiran dan tindakan tokoh-tokoh 
penting di dalam cerita ini.41 Dan berbeda dengan pasal 14, pasal 
15 menampilkan sisi melankolis Daud yang justru memperkuat diri 
dan kepemimpinannya di saat krisis. Ada beberapa gaya bahasa 
yang dipakai narator. Pertama, gaya bahasa penghilangan 
(omissions): …demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang 
Israel.” Pertanyaannya, mencuri dari siapa? Ini sengaja 
dihilangkan justru untuk menimbulkan pertanyaan di hati pembaca. 
Minimal ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Absalom 
mencuri hati orang-orang Israel dari Daud, raja mereka yang sah. 
Menurut Holladay, itu terkait dengan berpindahnya kesetiaan 
(loyalty) orang Israel dari Daud kepada Absalom.42 Kemungkinan 
kedua, Absalom telah mencuri hati orang-orang Israel dari 
kebenaran. Mereka telah dibutakan sehingga melihat secara 
sekilas dan hanya berdasarkan anggapan dangkal bahwa perkara 
mereka tidak dipedulikan oleh pihak kerajaan. Ini lebih mengarah 

                                                                                                              
menurut 14:27, dia memiliki 3 anak laki-laki. Tentang hal ini penulis lebih setuju 
dengan pendapat Alter, 307, yang hanya menyebutkan bahwa kemungkinan 3 
anak laki-laki Absalom mati muda sehingga namanya dibiarkan tidak dicatat, dan 
menolak spekulasi Halpern, 387, bahwa Daud membunuh ketiga anak Absalom 
pada waktu Absalom melarikan diri ke Gesur untuk mengatasi pemberontakan. 
Pendapat Halpern kurang dapat diterima mengingat pada masa Absalom 
melarikan diri, belum ada usaha pemberontakan dari Absalom dan raja sangat 
merindukan Absalom meskipun juga marah (tanpa tahu apa yang harus 
dilakukan) terhadap apa yang dilakukan Absalom. 
40 Alter, 282, menyebut pemakaian kata benda “raja” dan bukan nama Daud 
sendiri menunjukkan bahwa penerimaan Daud lebih bersifat formal atau tata cara 
kerajaan dan bukan penerimaan didasarkan relasi ayah dan anak, sehingga 
makin mengecewakan Absalom secara pribadi dan mendorong niatnya untuk 
melakukan pemberontakan.  
41 Longman III, 148.  
42 Holladay, 63. 
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pada kondisi “termakan hasutan Absalom”.43 Padahal jelas dalam 
banyak kasus, raja Daud mendengarkan keluhan dan masalah 
masyarakat, termasuk dalam kisah perempuan Tekoa yang 
semula dianggap Daud sebagai masalah keluarga perempuan 
tersebut. Kedua, gaya bahasa ironi: sementara relasi Absalom, 
anak Daud, sepenuhnya berseberangan dengan Daud di pasal ini 
melalui persepakatan gelap yang dilakukannya, relasi Daud 
dengan Itai yang baru datang dan bergabung dengannya,44 juga 
relasi dengan teman-teman Daud lainnya, terlihat begitu solid. 
Mereka berani berkorban untuk mendukung Daud yang sedang 
mengalami masa sulit. Apakah Daud menjadi pola seorang 
pemimpin yang begitu dekat dengan para pendukung dan anak 
buahnya sementara relasinya dengan anggota keluarganya sendiri 
terlihat berseberangan? Di sini terlihat kaitan erat antara sisi 
melankolis Daud berupa perhatian kepada anak buahnya dengan 
sikap anak buahnya yang setia. Relasi erat keduanya justru 
memperkuat kepemimpinan Daud di masa sulit. Ketiga, gaya 
bahasa alusio: penyebutan “ 600 orang ” dan “ sejak di Gat ” (2 
Sam. 15:18) menunjuk pada pengungsian terdahulu Daud ke 
negeri Filistin, tepatnya di kota Gat yang dipimpin oleh raja Akhis 
(lihat 1 Sam. 27:2ff). Kalau dirunut ke belakang, kemungkinan 
besar ini adalah orang-orang yang mendatangi Daud di gua 
Adulam dan yang diterima dengan baik oleh Daud tanpa 
mempedulikan latar belakang mereka (lihat 1 Sam. 22:1ff). 
Menarik untuk ditekankan bahwa kedatangan orang-orang 
tersebut di gua Adulam disebutkan dengan kedatangan dan 
partisipasi keluarga Daud. Jadi inilah yang hilang dalam hidup 
Daud. Jika dalam fase awal hidupnya, kolaborasi teman-teman 
dan keluarga mendapat perhatian dari dan memberikan dukungan 
kepada Daud, di masa selanjutnya justru hubungan keduanya 

                                                 
43 Kesimpulan penulis didasari analisa tindakan-tindakan Absalom yang sangat 
“intentional” atau sangat memiliki motif untuk menjauhkan rakyat dari Daud: 
“setiap pagi berdirilah Absalom…” (ay. 2); “…setiap orang yang memiliki 
perkara…dipanggil Absalom (ay. 2); “…dari pihak raja tidak ada seorangpun…” 
(ay. 3); “Sekiranya aku diangkat…setiap orang…boleh datang kepadaku…” (ay. 
4); “Apabila seseorang datang mendekat…diulurkannyalah tangannya, 
dipegangnya orang itu dan diciumnya (ay. 5); “…diperbuat Absalom kepada 
semua orang Israel…” (ay. 6). Halpern, 363, menyimpulkan bahwa Absalom 
menjanjikan “ everything to everyone ”. 
44 Alter, 286 menyebut nama Itai (yT;ai) sangat mirip dengan preposisi yTiai yang 
berarti “ bersama dengan aku”, yang menurut para ahli (Garsiel, Polzin, dan lain-
lain) berfungsi sebagai simbol kesetiaan (sikap loyal) Itai kepada raja.  
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jelas terpisah, khususnya terkait dengan Absalom: Daud hanya 
didukung oleh teman-temannya. Bahkan mulai pasal 15 dan 
seterusnya, keluarga Daud hanya disebut saja tanpa deskripsi dan 
koneksi lebih lanjut di antara mereka, misal memberi dukungan 
saat Daud susah, dan seterusnya (lihat 16:2; 19:5, 41). Dalam 
banyak teks, hanya disebutkan raja Daud tanpa rincian “beserta 
keluarganya” misal dalam 15:30 ketika “Daud mendaki bukit Zaitun 
sambil menangis….” Dalam ayat itu disebutkan seluruh rakyat ikut 
sedih bersama-sama Daud, tetapi tidak disebutkan secara 
langsung bahwa keluarganya juga turut sedih. Ini bukan berarti 
mereka tidak ada di sana atau tidak turut bersedih, tetapi ini 
menunjukkan peran mereka yang makin minimal di tengah krisis 
yang dialami Daud. Satu-satunya catatan tentang relasi Daud 
dengan gundik-gundiknya justru menyebutkan bahwa mereka 
terasing sampai hari mati mereka (20:3). Terakhir, catatan Daud 
dalam relasi dengan keluarga hanya dicatat terkait pergantian 
kepemimpinan kepada Salomo (1 Raja-raja 1-2). 

 
Berbeda dengan Daud, kesetiaan kepada Absalom terlihat 

instan dan tidak berakar kuat. Dalam tahap awal, mereka yang 
mendukung Absalom adalah para undangan yang pergi ke Hebron 
tanpa curiga dan tidak tahu apa-apa tentang rencana Absalom 
(ay.11). Meskipun langsung disebutkan bahwa makin banyak 
rakyat yang memihak Absalom (ay.12), tetapi menurut hemat 
penulis keberpihakan rakyat pada Absalom lebih didasari rasa 
takut daripada unsur loyal dan setia. Ini terbukti dengan tangisan 
rakyat sewaktu Daud dan rombongan mengungsi dan melarikan 
diri dari Absalom (ay.23). Itulah sebabnya mengapa rakyat setelah 
kematian Absalom langsung berpikir untuk mengembalikan 
jabatan raja kepada Daud, padahal sebelumnya rakyat telah 
mengurapi Absalom menjadi raja (19:10). Bahkan orang-orang 
terdekat Absalom seperti Ahitofel, ternyata taat demi menunaikan 
misi pribadinya sehingga segera setelah penolakan nasihatnya 
oleh Absalom, Ahitofel langsung bunuh diri (17:23). Sebagai 
tambahan, fakta tentang peran penting mata-mata Daud, Yonatan 
dan Ahimaas, yang berhasil lolos dan menyampaikan pesan 
penting kepada Daud serta menentukan arah strategi Daud 
menunjukkan soliditas kesetiaan orang-orang di sekitar Daud, baik 
yang dekat maupun yang jauh (ada di lokasi tempat Absalom 
berada). Sebaliknya, pengejaran Yonatan dan Ahimaas oleh 
orang-orang Absalom berhenti segera setelah mereka mengetahui 
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bahwa Yonatan dan Ahimaas berhasil lolos, tanpa ada kelanjutan 
cerita, misalnya laporan kepada Absalom agar ada strategi 
alternatif terhadap kondisi terkini yang dihadapi.45 

 
Menarik untuk diamati bahwa dalam situasi krisis yang 

sedang dihadapi, kepemimpinan Daud, yang sebelumnya terlihat 
sangat lemah terkait relasi dengan anak-anaknya, juga terlihat 
sangat kuat dan efektif. Terlihat bahwa ada relasi kuat antara sisi 
melankolis Daud yang begitu peduli terhadap anak buahnya dan 
sisi kolerik Daud yang begitu strategis dalam menentukan rencana 
selanjutnya46 sehingga pembaca mendapat kesan bahwa strategi 
Daud ini sedemikian kuat dan efektif serta pasti akan memberikan 
hasil yang positif. Sebelumnya terkesan Daud gagal memimpin 
anak-anaknya dengan tegas karena terkesan terlalu sayang 
kepada anak-anaknya. Namun dalam bagian ini ditekankan bahwa 
kasih sayang dan perhatian yang benar, seperti yang ditunjukkan 
Daud kepada anak buahnya, justru memperkuat dan bukan 
memperlemah kepemimpinan Daud. 

 
Selanjutnya dalam pasal 16-17, kembali narator 

menggunakan sudut pandang temporal untuk menambah efek 
suspensi di hati pembaca,47 khususnya terkait dengan ungkapan-
ungkapan Daud yang pada saat itu belum mengetahui akhir 
petualangannya, apakah jabatan raja akan direbut oleh orang lain 
atau dikembalikan kepadanya.48 Menarik untuk dicatat bahwa di 
pasal 16, ada catatan tentang sisi religius Daud yang sempat 
hilang dan tidak dicatat sama sekali terkait dengan responss Daud 
menghadapi masalah yang menimpa anak-anaknya, khususnya 
                                                 
45 Lihat perbedaan kedua kelompok ini dalam 2 Sam. 17:20-21. Setelah 
mengetahui buronannya lolos, orang-orang Absalom “ pulang …ke Yerusalem.” 
Tidak ada tindakan lainnya. Sementara setelah Yonatan dan Ahimaas lolos, 
nasihat mereka mengakibatkan Daud dan rombongan langsung bergerak 
menyeberangi Sungai Yordan.  
46 Daud minimal begitu peduli pada Itai, Husai, serta kelompok Zadok dan 
Abyatar di 15:19-22, 24-29, 32-37.  
47 Untuk studi lebih lanjut, lihat Jan Fokkelman, Di Balik Kisah-kisah Akitab 
(Jakarta: BPK, 2008), 183-89, khususnya tentang unsur ketegangan di seputar 
nasihat Ahitofel dan Husai.  
48 Lihat analisa Halpern, 366, yang membuka kemungkinan bagi konspirasi 
antara Absalom dengan kaum Israel atau penduduk bagian Utara, seperti yang 
muncul dalam ungkapan Ziba terkait harapan Mefiboset (meskipun itu belum 
tentu benar dan mungkin sekali karangan Ziba sendiri): “Pada hari ini kaum Israel 
akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku” (16:3).  
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seputar Amnon, Tamar, dan Absalom. Total terdapat 3 doa atau 
harapan Daud di hadapan Tuhan (2x dalam pasal 15 dan 1x di 
pasal 16). Yang pertama berupa doa penyerahan penuh, apakah 
Tuhan akan melakukan yang baik (yaitu: dikenan Tuhan) atau 
yang tidak di dalam hidupnya (15:25-26). Yang kedua berupa doa 
permohonan: “Gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya 
TUHAN” (15:31). Dan yang terakhir berupa harapan Tuhan 
membalas apa yang buruk yang dilakukan Simei terhadapnya 
dengan apa yang baik, yang akan meredakan kesengsaraan yang 
sedang dialami (16:12). Kalau diperhatikan, terdapat nuansa 
menanjak di dalam ketiga doa yang disebutkan. Artinya, 
kesadaran dan keberanian untuk percaya penuh pada Tuhan, 
apakah Tuhan dapat melakukan apa yang baik atau mengijinkan 
yang tidak baik terjadi, menjadi momen pembangunan fondasi 
imannya sehingga dia dapat bangkit dari keterpurukan dan 
menggapai harapan baru di dalam Tuhan. Nuansa suspense 
menegaskan bahwa Daud tidak tahu akhir petualangannya, tetapi 
iman kepada Tuhan membawanya maju dan melangkah menuju 
masa depan dan harapan baru. Harapan baru itu minimal 
ditunjukkan melalui penanganan terhadap pemberontakan yang 
dilakukan oleh Seba tanpa menimbulkan gejolak baru di dalam 
pemerintahan Daud (lihat pasal 20).             

 
ANALISA 2 SAMUEL 18-19 

 
Pasal 18 dimulai dengan kesiapan hati Daud untuk 

memimpin pasukan menyerang kubu Absalom (ay. 1-2). Namun 
segera setelah dicegah oleh seorang tentara untuk tidak terjun 
langsung di medan pertempuran (ay. 3-4), Daud berpesan untuk 
memperlakukan Absalom dengan lunak (ay. 5). Menurut Alter, 
kata “dengan lunak” (gently) dipahami oleh para ahli bahasa 
memiliki akar kata yang sama dengan kata “menutupi atau 
melindungi” (to cover) seperti yang dipahami para prajurit Daud 
sebagai tindakan untuk mengamat-amati (to watch over) atau 
melindungi (to protect) Absalom (ay. 12).49 Tetapi instruksi ini 
ambigu sifatnya dan berpotensi membingungkan karena tidak jelas 
artinya, apakah membiarkan Absalom lepas atau menangkapnya 
hidup-hidup atau kemungkinan lainnya. Itulah sebabnya mengapa 
Yoab berpikir praktis ketika menemukan Absalom tidak berdaya 

                                                 
49 Alter, 304.  
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dan memutuskan membunuhnya (ay. 14) karena menganggapnya 
sebagai lawan yang berbahaya.50 Demikian pula halnya dengan 
respons Yoab terhadap ratapan Daud setelah Absalom meninggal. 
Karena menganggapnya sebagai lawan yang berbahaya, ratapan 
Daud segera dipahami Yoab sebagai keberpihakan terhadap 
musuh, yang otomatis memposisikan Daud sebagai musuh rakyat 
Israel, seperti ungkapan Yoab: …dengan mencintai orang-orang 
yang benci kepadamu, dan dengan membenci orang-orang yang 
cinta kepadamu…” (19:6). Sebenarnya, tindakan mencintai orang-
orang yang benci kepada Daud tidak selalu berarti membenci 
orang-orang yang selama ini cinta kepadanya atau berpihak 
padanya. Itu dapat terjadi apabila Daud membedakan perlakuan 
atau tindakan hukum terhadap kesalahan Absalom yang jelas 
berusaha dan sudah merebut tahta Daud dengan perlakuan atau 
tindakan kasih kepada pribadi yang bersalah, yaitu Absalom dalam 
kapasitasnya sebagai anaknya. Tindakan pengampunan terhadap 
pribadi Absalom disertai pengarahan terhadap apa yang benar, 
yang seharusnya dilakukan Daud disediakan dalam dialog antara 
Ahimaas dan Yoab saat Ahimaas berinisiatif untuk menjadi 
pembawa berita kepada Daud. Dalam dialog tersebut, perkataan-
perkataan Yoab menjadi representasi motif yang salah dari 
Absalom atau Daud sementara sikap dan tindakan Ahimaas 
menjadi representasi apa yang baik, yang seharusnya dilakukan 
Daud.51 Minimal ditemukan 3 motif penting Ahimaas: 

 
1. Bertindak bukan untuk memuaskan pribadi tertentu, tetapi 

untuk menyatakan kebenaran. Berdasarkan pemakaian kata 
hr"ÞF.b;a] dalam bentuk Piel (18:19) yang diulangi dalam komentar 
Yoab bahwa “…bukan engkau yang menjadi pembawa kabar, 
pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar…” 
(18:20) yang menegaskan bahwa memang Ahimaas dikenal 
sebagai pembawa berita. Tetapi terkait Absalom, Yoab 

                                                 
50 Tentang kesimpulan sebagai lawan yang harus dihabisi, mungkin juga karena 
sikap Daud yang ambigu selama ini, yang puncaknya menyebut Abraham 
sebagai “ orang muda ” (r[;n:) dan bukan “ anakku [laki-laki] ” (ynIïB.) seperti 
responsnya saat mendengar Absalom meninggal. Lagipula secara teks, kesiapan 
Daud memimpin pertempuran secara alami dianggap sebagai reaksi melawan 
musuh, yaitu Absalom. 
51 Tentang representasi Ahimaas sebagai apa yang baik dapat ditemukan 
indikasinya dengan 2x kali pengungkapan kata “baik” (18:27) baik terhadap 
pribadi Ahimaas maupun berita yang akan disampaikan.  
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melarang Ahimaas untuk menyampaikan berita dan meminta 
orang Etiopia sebagai antisipasi kemarahan Daud terhadap 
berita menyedihkan yang diterimanya.52 Jadi ada motif 
“meminjam tangan orang lain” agar tidak menerima resiko 
yang merugikan. Tetapi Ahimaas bersikeras karena dia tahu 
bahwa dia ingin mengabarkan kebenaran bahwa Tuhan telah 
memberi keadilan kepada Daud. Sepanjang sejarah dapat 
ditemukan orang-orang yang berani dan tetap menyampaikan 
kebenaran meskipun harus menerima resiko yang merugikan 
atau mengancam profesinya, keluarganya, atau bahkan 
nyawanya. Yang dilakukan Absalom sebaliknya. Dia memilih 
diam dan tidak mengambil resiko sampai kesempatan untuk 
membalas dendam terbuka lebar. Apabila sejak awal Absalom 
menemui Daud dan meminta kebenaran atas kasus Amnon 
dan Tamar, pasti akhir kisahnya berbeda. Demikian pula 
halnya dengan Daud. Bila Daud tidak terbelenggu oleh relasi 
keluarga terhadap Amnon dan Absalom, pastilah dia dapat 
bertindak berdasarkan apa yang benar.  

     
2. Bertindak bukan untuk mendapatkan keuntungan. Terhadap 

kemauan keras Ahimaas, Yoab mengungkapkan hal ini 
(18:22). Tetapi jawaban Ahimaas sederhana: “Apapun yang 
terjadi, aku mau berlari pergi” (18:23). Tidak ada motif 
keuntungan yang mendasari tindakannya untuk memberitakan 
kabar kematian Absalom. Ini berbeda dengan Absalom yang 
bertindak sebagai pembela orang Israel dengan cara 
mengambil keuntungan yaitu mendiskreditkan Daud (lihat 
pasal 15). Demikian juga halnya Daud yang tidak dapat 
bertindak tegas karena posisi Amnon sebagai Putera Mahkota. 
Berdasarkan karut marut keluarga Daud dapat disimpulkan 
bahwa ketika seseorang bertindak demi mencari keuntungan 
sesaat, maka kerugian yang berefek panjang justru akan 
dialami. 

 
3. Bertindak bukan untuk mendapatkan posisi penting atau 

penghargaan orang lain. Gambaran pembawa berita yang 
berlari dominan dalam teks ini. Yang menarik, ada situasi 
pergantian berkali-kali siapa yang di depan dan siapa yang di 

                                                 
52 Alter, 307, menyebut motif larangan Yoab adalah mengantisipasi eksekusi 
pembawa berita oleh Daud seperti dalam kasus berita kematian Saul oleh orang 
Amalek.  
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belakang di antara Ahimaas dan orang Etiopia. Hingga 
akhirnya Ahimaas menjadi orang pertama yang 
menyampaikan berita kepada Daud. Tetapi karena informasi 
yang diterima tidak lengkap, dia diminta berdiri di samping 
(indikasi dikesampingkan?) dan digantikan oleh orang Etiopia 
dengan informasinya yang dijadikan pijakan bagi Daud. Tetapi 
yang menarik, tidak ditemukan ungkapan kekecewaan di hati 
Ahimaas. Kesan penulis setelah membaca berkali-kali teks ini 
adalah adanya “passion” (semangat dan kegairahan) yang 
kuatlah yang menjadi penggerak Ahimaas tetap mau 
memberitakan kabar kematian Absalom, yaitu keinginan yang 
kuat karena menganggap Tuhan telah menyatakan keadilan-
Nya terhadap Daud, sehingga dia ingin menjadi orang pertama 
yang menyampaikan kabar itu kepada Daud. Berbeda dengan 
Ahimaas, Yoab berkali-kali melakukan tindakan-tindakan 
destruktif, termasuk yang terkini yaitu membunuh Amasa (lihat 
20:10), karena Amasa telah diangkat Absalom dan tetap 
menjadi panglima menggantikan Yoab pada waktu posisi Daud 
kembali sebagai raja Israel (19:13). Absalom jelas melakukan 
hal yang sama. Dan akibatnya, dia meninggal dalam keadaan 
terhina.53 

 
4. Bertindak dengan bijaksana. Ini satu-satunya kekurangan 

Ahimaas. Dia hanya mengandalkan semangat, tetapi tanpa 
data dan informasi yang memadai sehingga dia tidak dapat 
menyebutkan apakah Absalom meninggal atau tidak. Padahal 
kalau dia tidak tergesa-gesa dan mengumpulkan info secara 
lebih teliti, akan terungkap bahwa Tuhan melalui kondisi alam, 
yaitu hutan Efraim, telah memperlakukan Absalom dengan 
“lembut” atau “lunak” seperti permintaan Daud.54 Menurut 
hemat penulis, bertindak dengan bijaksana tidak harus 
dipertentangkan dengan ketegasan untuk bertindak 
berdasarkan kebenaran dan bukan untuk mencari keuntungan 

                                                 
53 Cara penguburan dengan cara melempar mayat ke dalam lobang yang besar 
menurut Alter, 306, adalah bentuk penguburan yang memalukan.  
54 Lihat terjemahan Warren Baker, eds., The Complete Word Study Old 
Testament (Chattanooga, TN: AMG, 1994), 847, tentang permohonan Daud 
terkait Absalom: “Deal gently for my sake…” tetapi respons alam ada di ayat 8: 
“…dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang 
dimakan pedang pada hari itu.” Perhatikan komentar di ayat 8 itu diletakkan 
langsung sebelum Absalom tersangkut kepalanya di pohon.   
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pribadi atau bahkan mendapatkan posisi strategis. Sebaliknya, 
orang yang bijaksana tetap bisa bertindak tegas sesuai 
kebenaran tanpa terkesan melakukan sesuatu tanpa 
pertimbangan matang atau menjerumuskan diri sendiri ke 
dalam bahaya yang tidak perlu. Demikian juga orang yang 
bijaksana bisa saja tetap mendapatkan keuntungan-
keuntungan tertentu atau bahkan dipercaya untuk 
mendapatkan jabatan-jabatan strategis, tanpa perlu 
menggadaikan kebenaran yang diyakininya. 

 
KESIMPULAN 

 
Setelah membaca teks seputar Daud dan Absalom, penulis 

diyakinkan bahwa masalah relasi yang tidak terjalin konstruktif di 
antara keduanya diakibatkan oleh hilangnya komunikasi langsung 
dua arah di antara keduanya. Hilangnya jenis komunikasi seperti 
itu coba dilengkapi oleh narator melalui berbagai cara. Pertama, 
menampilkan peran Absalom terhadap Tamar pasca pemerkosaan 
yang dilakukan Amnon, yang sebenarnya lebih tepat bila peran 
tersebut dilakukan oleh Daud sebagai ayah kandung Tamar. 
Kedua, menampilkan ketidakpekaan Daud terhadap permintaan-
permintaan Absalom yang berujung pada pembunuhan terhadap 
Amnon. Penulis melihat jika Daud memenuhi permintaan untuk 
hadir dalam acara pengguntingan bulu domba, pertumpahan 
darah tidak akan terjadi. Ketiga, melalui nasihat tidak langsung 
dari perempuan Tekoa melalui rekayasa kasus yang sebenarnya 
mengandung tindakan-tindakan penting yang seharusnya 
dilakukan Daud untuk menyelesaikan masalah Absalom secara 
bijak. Penulis melihat semuanya ini adalah pemaparan tentang sisi 
melankolis Daud yang justru melemahkan kepemimpinan Daud, 
khususnya kepemimpinan dalam keluarga. Ironisnya, melalui 
pemaparan relasi dengan anak buah dan rekan-rekannya, Daud 
justru menampilkan sisi melankolis, yang bukan melemahkan, 
melainkan justru memperkuat sisi kolerik kepemimpinan Daud. 
Akhirnya, penulis melihat bahwa semua tragedi di tengah keluarga 
Daud seharusnya dapat diselesaikan dan tidak makin melebar 
apabila Daud meneladani prinsip-prinsip penting pelayanan yang 
dilakukan oleh Ahimaas.  
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YESUS MEMBASUH KAKI MURID-MURID-NYA 
(Yoh 13:1-17) 

 
Kornelius A.Setiawan 

 
ABSTRAKSI 

 
Yesus adalah Guru Agung kita. Dia bukan hanya mengajar 

kita untuk melayani, tetapi Dia memberi teladan bagi kita untuk 
memahami bagaimana sesungguhnya kita harus melayani. Salah 
satu teladan yang Dia berikan adalah saat Dia membasuh kaki 
murid-murid-Nya.  

 
Pembasuhan adalah hal yang umum dilakukan pada masa 

itu, khususnya dalam perjamuan atau pesta, di mana tuan rumah 
umumnya menyediakan budak untuk membasuh kaki para tamu. 
Yesus saat itu mengundang murid-murid-Nya untuk mengadakan 
perjamuan akhir, tetapi Dia tidak menyiapkan budak untuk 
membasuh kaki murid-murid yang saat itu sebagai tamu. Di 
tengah-tengah perjamuan, Yesus disebutkan bangun dan 
kemudian membasuh kaki murid-murid-Nya. 

 
Yesus melakukan pembasuhan kaki murid-murid-Nya bukan 

karena Dia hendak menggantikan tugas budak yang seharusnya 
melakukan pembasuhan tersebut. Tetapi Yesus hendak memakai 
pembasuhan tersebut sebagai media pengajaran bagi murid-
murid-Nya. Ada dua pengajaran penting yang Yesus hendak 
sampaikan: pertama, melalui karya Kristus di atas salib, Allah 
telah membasuh atau menyucikan orang-orang yang datang 
kepada-Nya. Sekalipun demikian ada juga murid Yesus, yaitu 
Yudas yang tidak kudus dan akhirnya mengkhianati Dia. Kedua, 
murid-murid adalah pelayan Kristus, yang menyebut Yesus “ Guru 
dan Tuhan” (Yohanes 13:13). Karena itu haruslah mereka 
mengikuti teladan-Nya dan rela merendahkan diri serta saling 
melayani. Murid-murid bahkan harus rela menyangkal diri, 
memikul salib dan mengikut Yesus (Matius 16:24; Markus 8:34, 
Luk 9:23). 

 
Kalau Yesus yang adalah Tuhan dan Guru rela 

merendahkan diri dan melakukan pekerjaan yang seharusnya 
dilakukan seorang budak, maka kita sebagai pelayan-pelayan 
Tuhan wajib meneladani Dia dan rela untuk saling melayani.  



104  Yesus Membasuh Kaki Murid-murid-Nya 
 

 
 

Kata Kunci: Teladan, Hamba, Melayani.  
 
 

PENDAHULUAN 
 
Kisah tentang pembasuhan kaki ada dalam bagian yang 

dikenal dengan sebagai Farewell Discourses1  (Yohanes 13:1-
17:26; pidato atau percakapan perpisahan). Percakapan ini diawali 
dengan penegasan bahwa saat Yesus meninggalkan dunia ini dan 
kembali kepada Bapa telah tiba (Yohanes 13:1), untuk itu Yesus 
mulai mempersiapkan murid-murid-Nya dalam menghadapi 
kehidupan di depan mereka saat mereka menjadi komunitas yang 
diasingkan dari dunia ini karena iman mereka kepada Kristus. 
Perpisahan tersebut diawali dengan perjamuan akhir yang dibuka 
dengan Yesus membasuh kaki murid-murid-Nya (Yohanes 13:1-
20), Yesus kemudian menyampaikan bagaimana Yudas akan 
mengkhianati Dia (Yohanes 13:21-30), Yesus menyampaikan 
pidato perpisahan-Nya (Yohanes 13:31-16:33) dan ditutup dengan 
doa Yesus bagi murid-murid-Nya (Yohanes 17:1-26).2  

 
Latar Belakang (Yohanes 13:1-3) 

 
Kisah Pembasuhan Kaki diawali dengan pernyataan bahwa 

Yesus tahu jika hidupnya di dunia ini tidak lama lagi dan bahwa 
“saat-Nya” telah tiba yang dalam bahasa Yunaninya  w[ra dan 
dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai the hour,  moment, 
time, atau short indefinite period of time (Yohanes 13:1). Menurut 
Beasley-Murray, kalimat “saat-Nya telah tiba ini” mempunyai arti di 
mana Allah akan memuliakan Yesus dan Yesus memuliakan Allah 
melalui kematian-Nya bagi keselamatan dunia (Yohanes 12:24-
26), saat di mana dunia akan dihakimi dan iblis akan dikalahkan 
dan Yesus dimuliakan atau ditinggikan untuk melaksanakan 
kedaulatan Ilahi; saat di mana dia akan meninggalkan dunia ini 
                                                 
1 Beasley-Murray, George R., Word Biblical Commentary, Volume 36: John 
(Dallas, Texas: Word Books, Publisher, 1998), 222; Craig S. Keener, The Gospel 
of John vol II (Peabody: Hendrickson 2003), 899; Leon Morris, The Gospel 
according to John,  Grand Rapids: Eerdmans, 1971), 610. Bruce menyebutnya 
Upper Room Ministry (Gospel of John, Grand Rapids: Eerdmans, 1983), 278),  
2 Lincoln, A. T. (2005). Black's New Testament commentary: The Gospel 
according to Saint John. Originally published: A commentary on the Gospel 
according to St. John. London : Continuum, 2005. (362). Peabody, MA: 
Hendrickson Publishers (e-Book). 
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dan kembali kepada Bapa.3 Dalam konteks seperti itulah Yesus 
disebutkan avgaph,saj tou.j ivdi,ouj yang secara literal berarti 
mengasihi milik-Nya sendiri (His own). Dalam bahasa Indonesia 
kalimat tersebut diterjemahkan “mengasihi murid-murid-Nya”, dan 
hal ini menegaskan bahwa Yesus mengasihi mereka lebih dari 
sekedar murid-murid-Nya, tetapi lebih tegas lagi mengasihi murid-
murid yang menjadi miliki-Nya sendiri.4 Bahkan Yesus disebutkan 
mengasihi eivj te,loj yang dalam bahasa Indonesia “sampai 
kepada kesudahannya.” Menurut Brown, kata eivj te,loj 
mempunyai dua arti: pertama, mengasihi secara keseluruhan 
(completely) dan kedua, sampai akhir hidup atau sampai mati.5 
Bruce menerjemahkan kata eivj te,loj sebagai “uttermost,” sebuah 
kata yang di dalamnya terkandung kata “to the end” (sampai 
akhirnya) dan “absolutely” (secara mutlak atau penuh).6 Jadi 
pernyataan eivj te,loj hendak menegaskan Yesus sungguh-
sungguh mengasihi murid-murid-Nya dengan kasih yang penuh 
dan mengasihi sampai pada akhirnya, yang secara khusus dapat 
dipahami sampai akhir pelayanan-Nya di dunia ini atau sampai 
tugasnya berakhir yang mencapai puncaknya pada kematian-Nya 
di atas kayu salib. 

 
Kontras dengan kasih Yesus yang sungguh dan sangat 

dalam kepada murid-murid-Nya, dalam ayat 2 disebutkan bahwa 
saat mereka sedang makan bersama,7 Iblis telah membisikkan ke 
dalam hati Yudas untuk mengkhianati Yesus. Kata yang dipakai di 
sini adalah kardi,a yang memiliki beberapa arti: heart, inner self, 
mind,  will, desire, dan intention. Jadi hati di sini mencakup “pikiran 

                                                 
3 Beasley-Murray,  John, pp. 232-33. 
4 William Hendriksen, Exposition of the Gospel According to John (Grand Rapids: 
Baker, 1987), 220-21. 
5 Raymond E Brown, The Gospel According to John ( New York: The Anchor 
Bible Doubleday, 1970), 550. 
6 Bruce, John, 278. 
7 Memang tidak disebutkan apakah makan bersama itu makan malam biasa atau 
perayaan Paskah. Hendriksen setelah mendiskusikannya secara panjang lebar 
menyimpulkan bahwa Yesus makan Paskah pada hari Kamis malam (Yohanes 
13:1-2; Mat 26:17; Mrk 14:12; Luk 22:7), demikian juga dengan orang-orang 
Farisi. Tetapi karena perayaan Paskah bersamaan dengan datang-Nya hari 
Sabat, maka orang Saduki makan Paskah hari Jumat sebagaimana disebutkan 
dalam Yohanes 18:28 bahwa saat Yesus diadili “ Mereka sendiri tidak masuk ke 
gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak 
makan Paskah” (Hendriksen, John, 222-23). 
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dan kehendak” Yudas yang hendak mengkhianati Yesus. Hal ini 
tentunya sangat ironis, karena Yesus yang mengasihi murid-
murid-Nya dengan kasih yang penuh dan mutlak tersebut justru 
dikhianati dan diserahkan ke tangan musuh oleh murid-Nya 
sendiri. Bahkan murid yang mengkhianati tersebut adalah salah 
satu murid yang juga dibasuh kakinya oleh Yesus. 

 
Dalam ayat 3 disebutkan Yesus tahu dan sadar bahwa telah 

tiba saatnya untuk kembali kepada Bapa dan hal ini ditegaskan 
dengan pernyataan bahwa Ia sadar kalau Dia datang dari Allah. 
Dia bahkan diutus dan diberi otoritas oleh Allah untuk 
menggenapkan kehendak Allah yang berdaulat dalam 
menyelamatkan manusia yang berdosa.8 Pernyataan ini juga 
menjadi pendahuluan penting bagi pembasuhan kaki, di mana 
Yesus yang sadar akan Keilahian-Nya dan bahwa Dia adalah 
“Guru dan Tuhan” (Yohanes 13:13) rela melakukan pekerjaan 
yang rendah, sehingga kita yang adalah “murid-murid-Nya” 
dipanggil dan tidak ada alasan untuk tidak meneladani-Nya. 

 
Yesus membasuh kaki murid-murid (Yohanes 13:4-5) 

 
Dalam ayat 2 disebutkan Yesus sedang makan bersama-

sama murid-murid-Nya dan dalam ayat 4 disebutkan: “Lalu 
bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah-Nya. Ia mengambil 
sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggang-Nya.” 
Dalam terjemahan bahasa Indonesia kata tou/ dei,pnou  tidak 
diterjemahkan yang seharusnya kalimat pertama berbunyi: 
“evgei,retai evk tou/ dei,pnou” yang diterjemahkan dalam bahasa 
Inggris  “so he got up from the meal.” Jadi ayat 4 seharusnya 
berbunyi “Lalu bangunlah Yesus dari perjamuan tersebut.” Hal ini 
perlu digarisbawahi, mengingat bahwa pembasuhan kaki biasanya 
dilakukan sebelum orang memasuki ruang perjamuan, sedangkan 
Yesus melakukannya di dalam ruang perjamuan atau pada saat 
perjamuan. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus dengan sengaja 
melakukan hal ini dan hendak memakai budaya pembasuhan kaki 
tersebut sebagai media pengajaran bagi para murid-murid-Nya. 
Morris bahkan mengatakan bahwa pembasuhan kaki ini adalah 
perumpamaan melalui tindakan yang hendak meletakkan prinsip-

                                                 
8 Beasley-Murray, John, 233. 
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prinsip agung berkenaan dengan pelayanan yang merendahkan 
diri yang mencapai puncaknya di kayu salib.9 

 
Dalam ayat 4b disebutkan bahwa Yesus menanggalkan 

jubahnya yang dalam bahasa Yunaninya ta. i`ma,tia yang secara 
literal berarti  pakaian secara umum, jubah atau jubah bagian 
luar.10 Kata ta. i`ma,tia berbentuk jamak dan hal ini hendak 
menunjukkan bahwa Yesus menanggalkan semua jubah luarnya 
dan mengikatkan kemudian  le,ntion yang artinya kain lenan atau 
handuk11 di pinggangnya. Tindakan Yesus ini menunjukkan cara 
berpakaian seorang budak yang dipandang sangat rendah baik di 
kalangan orang Yahudi maupun orang kafir pada masa itu.12 
Setelah membasuh kaki murid-murid dengan kedua tangan-Nya, 
Yesus kemudian mengeringkannya dengan kain atau handuk yang 
diikatkan di pinggangnya tersebut.  

 
Pembasuhan kaki pada jaman itu memang diperlukan 

mengingat kondisi jalan yang berdebu dan umumnya orang-orang 
menggunakan sandal atau kasut yang terbuka yang diikatkan 
pada kaki. Kondisi tersebut menyebabkan kaki mereka kotor dan 
tuan rumah yang menyelenggarakan perjamuan atau yang 
mengundang makan akan menyiapkan seorang budak untuk 
membasuh kaki para tamu sebelum mereka memasuki ruang 
pesta.13 Tetapi dalam perjamuan tersebut, tuan rumah yang 
diyakini adalah Yesus, tidak menyiapkan seorang budak untuk 
membasuh kaki murid-murid yang saat itu menjadi tamu yang 
diundang. Dalam situasi seperti itu, sebenarnya salah seorang 
murid dapat berinisiatif melakukan pembasuhan tersebut, tetapi 
murid-murid merasa bahwa mereka tidak layak melakukan 
pekerjaan yang rendah tersebut. Apalagi sebelumnya murid-murid 
sempat bertengkar perihal siapa di antara mereka yang terbesar 
dalam Kerajaan Surga (Lukas 22:24). Jadi tampaknya murid-murid 
merasa tinggi untuk  melakukan pekerjaan pembasuhan kaki yang 
rendah tersebut. 

                                                 
9 Morris, John, 612. 
10 F. Wilbur Gingrich, Frederick W Danker, Shorter Lexicon of Greek New 
Testament  (Chicago: The University of Chicago Press, 1983), 93. 
11 Gingrich cs, Shorter Lexicon, 117. 
12 D.A. Carson, The Gospel According to John  (Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 
463. 
13 Hendriksen,  John, 227-228. Morris, John, 468. 
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Memang perlu dipahami bahwa pekerjaan membasuh kaki 
orang lain adalah pekerjaan yang rendah dan pekerjaan tersebut 
biasanya akan dilakukan oleh seorang budak. Carson bahkan 
menegaskan bahwa banyak orang Yahudi yang memandang 
bahwa budak Yahudi tidak boleh diminta untuk membasuh kaki 
orang lain, tetapi tugas ini harus diberikan pada budak kafir 
(Mekhilta § 1 on Exodus 21:2).14 Memang pembasuhan kaki pada 
jaman itu umum dilakukan oleh orang yang memiliki status lebih 
rendah kepada mereka yang memiliki status lebih tinggi atau 
orang yang sangat mereka hormati seperti: istri kepada suaminya, 
anak-anak kepada orang tua mereka dan murid-murid kepada 
para Rabi atau guru mereka. Dalam kisah ini, hubungan tersebut 
justru terbalik, tindakan yang mengejutkan dilakukan Yesus 
sebagai guru dengan membasuh kaki murid-murid-Nya.15 

 
Hal tersebut juga ditegaskan oleh Carson yang mengatakan 

bahwa tindakan Yesus dalam membasuh kaki murid-murid-Nya 
adalah tindakan simbolis untuk menggambarkan pembasuhan 
atau penyucian yang diperlukan untuk keselamatan (Yohanes 13: 
6-9) dan model untuk sikap hidup murid Kristus (Yohanes 13:12-
17) yang rela untuk menjadi hamba yang bersedia melakukan 
pelayanan yang rendah. 16 Di pihak lain, Leon Morris melihat 
bahwa tindakan Yesus yang membasuh kaki murid-murid-Nya dan 
kerelaan-Nya menjadi pelayan adalah sebuah teguran tajam atas 
sikap murid-murid yang mempertengkarkan siapakah yang 
terbesar di antara mereka (Lukas 22:24-27).17 

 
Makna dan Teladan Pembasuhan Kaki (Yohanes 13:6-17) 

 
Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pembasuhan 

kaki dipakai oleh Yesus sebagai media pengajaran bagi murid-
murid-Nya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan Yesus 
dalam membasuh kaki murid-murid-Nya dapat dipahami dari dua 
sisi: Pertama, simbol dari pembasuhan dari dosa melalui darah 
Kristus di atas salib (ay 6-11). Kedua, teladan untuk merendahkan 
diri dan rela melayani satu dengan yang lain yang harus dimiliki 

                                                 
14 Carson, John, 462. C.K. Barrett, The Gospel According to St. John 
(Philadelphia: The Westminster Press,1978), 440. Beasley-Murray,  John, 233. 
15 Barrett, John, 440.  
16 Carson, John, 462-463. 
17 Leon Morris, John, 616. 
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oleh setiap murid Kristus (ay 12-17). Barret menyebutkannya 
“Efficacious and Exemplary” dan menjelaskan: 

 
The public acts of Jesus on Calvary, and his private act in the 
presence of His disciples, are a like in that each is an act of 
humility and service, and that each proceeds from the love of 
Jesus for his own. The Cleansing of the disciples’ feet 
represent their cleansing from sin in the sacrificial blood  of 
Christ (John 1:29; 19:34) .... In any case, the act of washing 
is what the crucifictions is, at once a divine deed by which 
men are released from sin and an example which men must 
imitate. 18 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembasuhan 

kaki memiliki dua hal penting. Pertama, melalui karya Kristus di 
atas salib, Allah telah membasuh atau menyucikan orang-orang 
yang datang kepada-Nya. Sekalipun demikian ada juga murid 
Yesus, yaitu Yudas yang tidak kudus dan akhirnya mengkhianati 
Dia. Kedua, murid-murid adalah pelayan Kristus, yang menyebut 
Yesus “ Guru dan Tuhan” (Yohanes 13:13). Karena itu haruslah 
mereka mengikuti teladan-Nya dan rela merendahkan diri serta 
saling melayani. Murid-murid bahkan harus rela menyangkal diri, 
memikul salib dan mengikut Yesus (Matius 16:24; Markus 8:34, 
Lukas 9:23). 

 
Makna Pembasuhan Kaki (Yohanes 13:6-11)  

 
Pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus tentunya membuat 

murid-murid heran dan terdiam, dan seperti biasanya Petrus tampil 
dan berbicara kepada Yesus: "Tuhan, Engkau hendak membasuh 
kakiku?" (ay 6) dan Petrus bahkan menegaskan "Engkau tidak 
akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya.” Pertanyaan dan 
pernyataan Petrus tersebut di latar belakangi oleh situasi yang 
tidak biasa, karena bagaimana mungkin seorang guru bertindak 
sebagai budak untuk murid-murid-Nya yang seharusnya justru 
melayani Dia.  

 
Yesus menjawab: Pertama, murid-murid tidak 

memahaminya sekarang, tetapi mereka akan memahaminya 

                                                 
18 Barrett,  John,  436-437. 
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kelak. Kata “kelak” dalam bahasa Yunaninya meta. tau/ta dan 
menurut Carson, kata ini lebih baik diterjemahkan secara literal 
yang artinya “setelah ini” (Inggris after these things) dari pada 
diterjemahkan “later” atau “kelak” dan hal ini mengimplikasikan 
bahwa mereka akan memahami makna pembasuhan kaki tersebut 
setelah penderitaan dan kematian Kristus.19 Kedua, Yesus 
berkata bahwa kalau Petrus tidak dibasuh oleh Yesus, maka 
Petrus dan murid-murid yang lain tidak akan “mendapat bagian 
dalam Aku" (Yohanes 13:8). Istilah “mendapat bagian” dalam 
konteks PB dan pemikiran Yahudi dapat dipahami dalam konteks 
warisan (Lukas 15:12) dan menunjuk kepada masa yang akan 
datang di mana kita akan ikut ambil bagian dalam berkat 
eskatologis (Matius 24:51; Wahyu 20:6).20 Menurut Hendriksen, 
pemahaman dari pernyataan Yesus ini adalah bahwa apabila Aku 
tidak membasuh kamu dari dosa yang disimbolkan melalui 
pembasuhan kaki ini, maka engkau tidak akan mengalami karya 
penebusan Allah.21  

 
Dari penjelasan Yesus, Petrus memahami bahwa untuk 

menjadi murid Yesus, salah satu syaratnya harus bersih, karena 
itu Petrus memohon agar dia dibasuh seluruhnya (ayat 9). Yesus 
kemudian menjelaskan berdasarkan metafora seseorang yang 
telah mandi berarti telah bersih, kecuali kakinya yang telah terkena 
debu jalan (ayat 10). Para murid yang menjadi tamu saat itu 
tentunya telah mandi dan dalam perjalanan menuju ke tempat 
perjamuan, kaki mereka menjadi kotor, sehingga hanya kaki 
mereka yang perlu dibersihkan (ayat 10). Yesus kemudian 
menggunakan gambaran ini untuk murid-murid-Nya semua, bahwa 
“kamu sudah bersih, hanya tidak semua" (ayat 10b).  

 
Dari pernyataan tersebut, Yesus hendak menegaskan bahwa 

dari ke 12 murid-Nya, tidak semua murid bersih (ayat 10b) dan 
dalam ayat 11 ditegaskan bahwa Yesus tahu ada murid-Nya yang 
akan menyerahkan Dia. Dalam bagian sebelumnya Yesus telah 
berbicara tentang mereka yang tidak percaya dan yang akan 
mengkhianati Dia (Yohanes 6:64). Mereka yang tidak percaya 
telah meninggalkan Dia (Yohanes 6:66), sedangkan orang yang 

                                                 
19 Carson, John,  463.  
20 Ibid., 463-464. 
21 Hendriksen, John,  231-232. 
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akan mengkhianati Dia masih bersama Dia (6:70-71). Dalam ayat 
2, penulis Injil Yohanes telah menegaskan bahwa Iblis telah 
mempengaruhi Yudas untuk mengkhianati Yesus dan dalam ayat 
11 kembali ditegaskan bahwa Yesus tahu siap yang akan 
mengkhianati Dia. Bahkan dalam catatan Injil, Yesus disebutkan 
menegur Yudas secara langsung: “Ia menjawab: "Dia yang 
bersama-sama dengan Aku mencelupkan tangannya ke dalam 
pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan Aku. 24 Anak Manusia 
memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, 
akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu 
diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak 
dilahirkan" (Matius 26:23-24; lih. juga Markus 14:20-21). 

 
Teladan Pembasuhan Kaki (Yoh 13:12-17) 

 
Dalam catatan Yohanes, Yesus memberikan dua penjelasan 

berkaitan dengan tindakan pembasuhan kaki. Yang pertama saat 
dia sedang membasuh kaki, dan yang kedua saat Dia kembali ke 
tempat duduk-Nya dalam perjamuan tersebut. Bruce22 
mengatakan bahwa penjelasan pertama bersifat teologis di mana 
Yesus rela merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati di atas 
kayu salib serta dengan darah-Nya Dia menyucikan setiap orang 
yang percaya kepada-Nya. Yang kedua, Yesus memberikan 
penerapan praktis dalam ayat 12-17 di mana Yesus meminta 
murid-murid-Nya untuk meneladani diri-Nya yang rela melakukan 
pekerjaan yang rendah dengan membasuh kaki murid-murid-Nya. 
Karena itu Dia juga meminta agar murid-murid-Nya mau belajar 
dan meneladani diri-Nya dan mau memiliki sikap yang 
merendahkan diri dan saling melayani.  

 
Yesus kemudian memberikan alasan atau dasar dari 

permintaan agar murid-murid-Nya meneladani Dia (ayat 13-14). 
Pertama, Yesus yang adalah guru dan Tuhan bersedia 
merendahkan diri dan mengambil posisi sebagai hamba atau 
budak dengan membasuh kaki murid-murid-Nya. Hal ini juga 
ditegaskan Paulus dalam Filipi 2:7 “melainkan telah 
mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang 
hamba, dan menjadi sama dengan manusia.” Merendahkan diri 
dan memiliki jiwa untuk melayani inilah yang menjadi teladan buat 

                                                 
22 Bruce, John, 283. 
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kita  (ayat 14-15). Kedua, Yesus memberikan alasan yang 
mendasar dari perintah-Nya “Jadi jikalau Aku membasuh kakimu, 
Aku yang adalah Tuhan dan Gurumu,”  maka murid-murid wajib 
melakukan dan meneladani apa yang Yesus lakukan. Membasuh 
kaki umumnya dilakukan oleh seorang budak, tetapi dalam 
keadaan tertentu, seorang murid atau seorang hamba dapat 
melalukan pembasuhan tersebut untuk guru atau tuannya. Secara 
umum dapat dikatakan bahwa tidak pada tempatnya kalau 
seorang tuan atau guru membasuh kaki hamba atau muridnya. 

 
Kata wajib dalam ayat 14 adalah ovfei,lete yang memiliki 

penekanan “be indebted, be obligated, one must, one ought.” Jadi 
kata tersebut menegaskan tentang mempunyai kewajiban atau 
berhutang, atau sesuatu yang harus dilakukan.23 Bahkan kata 
ovfei,lete diikuti dengan kata  avllh,lwn yang berarti “wajib saling 
atau timbal balik.” Kata ovfei,lete juga dapat dipahami sebagai 
“berhutang” (bdk Matius 6:12 “Forgive us our debts”), sehingga 
artinya lebih tegas lagi bahwa mereka saling berhutang untuk 
membasuh kaki dan untuk itu mereka wajib melakukannya atau 
melunasinya. 

 
Dalam ayat 15 Yesus menyebutkan bahwa Dia telah 

memberikan uJπόδειγμα (Bahasa Inggris: example, pattern; copy, 
imitation) dan dalam bahasa Indonesia dipakai kata “teladan”. Kata 
uJπόδειγμα memiliki arti memberi contoh atau teladan berkenaan 
dengan yang baik ataupun yang buruk. Kata tersebut juga dapat 
berarti pola atau pattern (Ibr 9:23 uJπόδειγμα = melambangkan). 
Pada jaman Greco-Roman24 kata uJπόδειγμα  dipakai untuk 
menjelaskan contoh atau teladan dalam kebajikan. Hal yang 
berbeda di sini adalah bahwa dalam konteks Greco Roman, 
penekanannya bukan pada teladan yang diberikan, tetapi natur 
dari teladan tersebut. Sebagai contoh, teladan yang dipandang 
baik dan bernilai adalah keberanian atau kecakapan di bidang 
militer. Di sisi lain, Yesus justru menekankan teladan yang baik 
yang harus ditunjukkan adalah sikap yang merendahkan diri, 
mengorbankan diri dan mengasihi.  

 
                                                 
23 Gingrich cs, Shorter, 144. 
24 Köstenberger, A. J. (2004). John. Baker Exegetical Commentary on the New 
Testament (399). Grand Rapids, Mich.: Baker Academic (e-Books). 
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Dalam ayat 16-17 ditegaskan kembali pentingnya teladan 
yang diberikan Yesus. Ayat 16 dibuka dengan kata avmh.n avmh.n 
yang menegaskan bahwa pernyataan yang akan diberikan 
sangatlah penting.  Dua kontras: pertama, antara dou/loj vs kuri,oj 
(hamba dan tuan). Menurut Brown, memang dalam ayat  kuri,oj 
dipahami sebagai Tuhan, mengingat hal itu dikontraskan dengan 
kata murid. Dalam ayat ini kata kuri,oj dikontraskan dengan kata 
dou/loj yang artinya hamba, sehingga kuri,oj mempunyai arti tuan 
atau majikan yang memiliki hamba tersebut.25 Kontras kedua 
adalah antara avpo,stoloj vs pe,myantoj (yang diutus dan yang 
mengutus). Kata avpo,stoloj mempunyai arti utusan atau duta dan 
yang dimaksudkan di sini adalah murid-murid yang kelak akan 
diutus untuk memberitakan berita kebangkitan Yesus.26 Dua 
kontras ini hendak menegaskan kembali teladan yang Yesus, 
Tuhan dan guru mereka, Tuan dan pengutus mereka, sudah 
memberikan teladan kerelaan untuk mengambil tempat yang 
rendah dan melayani orang lain, maka murid-murid juga wajib 
untuk melakukannya. 

 
Bagi murid-murid yang melakukan perintah Yesus atau yang 

meneladaninya, maka Yesus mengatakan bahwa mereka adalah 
orang-orang yang makarioi (ayat 17), yang artinya “berbahagia 
atau diberkati.” Tidaklah cukup hanya mendengar, memahami dan 
menerima apa yang benar. Tetapi yang terpenting adalah 
seseorang harus melakukannya.27 

 
Ucapan Bahagia dalam ayat 17 ini hendak menegaskan 

kebahagiaan eskatologis yang akan dialami oleh orang-orang 
yang tidak hanya memahami apa yang Yesus telah lakukan, tetapi 
lebih dari pada itu juga melakukannya.28 

 
  

                                                 
25 Brown, John, 553. 
26 Ibid. 
27 Bruce, John, 186. 
28 Beasley-Murray, John, 236. 
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MAKNA PEMBASUHAN KAKI HARI INI 
 
Pada jaman Yesus, pembasuhan kaki dilakukan karena dua 

alasan:29 pertama untuk menghilangkan kotoran di kaki para tamu 
yang pada jaman itu memakai kasut atau sepatu terbuka. Kedua, 
pembasuhan kaki dilakukan sebagai penyambutan atau 
penerimaan untuk tamu dalam sebuah perjamuan. Yesus saat itu 
membasuh kaki murid-murid-Nya bukan karena tidak ada budak 
atau menggantikan tugas seorang budak, atau karena hendak 
membersihkan kaki murid-murid-Nya; tetapi Yesus memakai 
pembasuhan kaki tersebut untuk memberi teladan dan mengajar 
murid-murid-Nya untuk bersedia merendahkan diri dan bersedia 
menjadi hamba yang  bersedia untuk saling melayani. Demikian 
juga, kata “ teladan” dalam ayat 15 tidak harus dipahami bahwa 
pembasuhan kaki tersebut harus dilakukan terus menerus 
sebagaimana yang juga dinyatakan oleh Tenney,  

 
“The example does not necessarily imply the perpetuation of 
footwashing as an ordinance in the church.... John calls this 
act an "example," which implies that the emphasis is on the 
inner attitude of humble and voluntary service for others.”30  
 
Barrett juga menegaskan bahwa pembasuhan kaki 

menunjukkan tindakan nyata tentang penyucian dan tidak perlu 
diulangi lagi.31 Dengan demikian pembasuhan kaki adalah teladan 
yang hendak menekankan sikap hati yang mau dengan kerelaan 
dan dengan rendah hati mau melayani orang lain. 

 
Johnson32 juga menyatakan hal yang sama bahwa Yesus di 

sini tidak hendak memberikan “ Church Ordinance” atau peraturan 
gereja atau ritual seperti halnya Sakramen Perjamuan Kudus dan 
Baptisan. Hal ini dapat kita lihat dalam Yesus makan Paskah 
dengan murid-murid-Nya Yesus menginstitusikan Perjamuan 
Kudus (Matius 26:20-29; Markus 14:17-25; Lukas 22:15-20). Hal 

                                                 
29 Barton, B. B. (1993). John. Life Application Bible Commentary (275) Wheaton, 
Ill.: Tyndale House (e-Book). 
30  Merill C. Tenney, “John, in The Expositor’s Bible Commentary, F.E. Gaebelein, 
ed. (Grand Rapids: Zondervan, 1981), 37  
31 Barrett,  John, 440. 
32 Johnson, B. (1999). John  : The New Testament commentary, vol. III (205). 
Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc (e-Books). 
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ini kemudian dilaksanakan oleh gereja mula-mula (Kisah Para 
Rasul 2:42) dan ditegaskan kembali oleh Paulus (1Kor 11: 23-25). 
Demikian juga waktu Yesus menginstitusikan Baptisan (Matius 
28:19-20), hal itu juga dilaksanakan oleh gereja mula-mula (Kisah 
Para Rasul 2:38) dan sekalipun Paulus menegaskan bahwa ia 
diutus untuk memberitakan Injil dan bukan untuk membaptis, tetapi 
ia juga menyatakan bahwa ada beberapa yang ia baptis (1Korintus 
1:14-16). Sekalipun pembasuhan kaki tidak diinstitusikan sebagai 
sakramen yang dilakukan secara literal, Hendriksen melihat bahwa 
mereka yang dalam konteks tertentu ingin melakukan 
pembasuhan kaki sebagai simbol penerimaan dan kerendahan 
hati, tentunya hal tersebut tidaklah salah (lih. 1Tim 6:10).33 
Sekalipun demikian, Hendriksen juga menegaskan bahwa  teladan 
untuk merendahkan diri dan melayani harus tetap menjadi inti 
pemahaman, seperti yang dikatakannya: “It should, however, be 
stressed that what Jesus had in mind was not outward rite, but an 
inner attitude, that of humility and eagerness to serve.”34  

 
Dalam tulisan PB lainnya, pembasuhan kaki hanya dicatat 

dalam 1Tim 5:9-10, “ Yang didaftarkan sebagai janda, hanyalah 
mereka yang tidak kurang dari enam puluh tahun, yang hanya satu 
kali bersuami dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang 
baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh 
kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam 
kesesakan pendeknya mereka yang telah menggunakan segala 
kesempatan untuk berbuat baik.” Dalam bagian ini pembasuhan 
kaki yang dilakukan janda-janda adalah salah satu kualifikasi bagi 
seseorang untuk didaftarkan sebagai janda yang akan mendapat 
bantuan dari jemaat. Jadi pembasuhan kaki di sini dilakukan 
bukan sebagai ritual, tetapi sebagai perbuatan baik yang dilakukan 
oleh janda-janda.35  

 
Hari ini kita harus berpikir bahwa Pembasuhan Kaki adalah 

sebuah teladan dari model kepemimpinan seorang hamba yang 
telah diberikan Yesus dan tentunya harus kita tunjukkan dalam 

                                                 
33 Hendriksen, John, 236 
34 Ibid. 
35 Believer's Study Bible. 1997, 1995, 1991 Criswell Center for Biblical Studies. 
(electronic ed.) (Jn 13:1-18). Nashville: Thomas Nelson (e-Books). 
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pelayanan kita. Barton bahkan mengatakan kita dapat 
menunjukkan sikap “Membasuh Kaki” dengan: 36 

 
• Menerima tugas yang rendah atau menerima peran yang lebih 

kecil 
• Tidak menuntut hak atau keistimewaan 
• Memenuhi kebutuhan orang lain, sebelum memenuhi 

kebutuhan kita 
• Mencari pekerjaan yang orang lain tidak mau lakukan dan 

melakukan hal itu dengan sukacita 
• Fokus kepada hasil yang akan dicapai, bukan siapa yang akan 

dipuji.  
 

Tindakan Yesus yang rela menjadi hamba dan membasuh 
kaki murid-murid-Nya, menjadi dasar bagi nasihat Paulus yang 
mengatakan: “Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, 
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus 
Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap 
kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus 
dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, 
dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan 
manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah 
merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati 
di kayu salib” (Filipi 2:5-8). 

                                                 
36 Barton, B. B. (1993). John. Life Application Bible Commentary (275) Wheaton, 
Ill.: Tyndale House (e-Books). 
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Judul : Center Church.Doing Balanced,Gospel-Centered   
                     Ministry in Your City 
Penulis : Timothy Keller 
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Tahun : 2012 
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Buku ini merupakan buku penting bagi para pelayan Tuhan 

yang berupaya menata dan mengembangkan pelayanan gerejawi, 
karena buku ini bukan sekedar merupakan buku yang hanya 
memberikan kiat-kiat penataan dan pengembangan pelayanan 
gerejawi, tetapi memberikan uraian teologis yang mendalam, 
namun mudah dipahami tentang pelayanan  gerejawi di perkotaan. 

 
Timothy Keller adalah pendiri dan pendeta senior dari 

Redeemer Presbyterian Church di kota New York. Gereja ini 
didirikan pada tahun 1989 dengan anggota awal 15 orang di pusat 
kota New York dan sekarang mempunyai anggota lebih dari 5.000 
orang. Dapat dikatakan bahwa gereja ini berhasil 
mengembangkan pelayanan bagi masyarakat perkotaan. Dalam 
perkembangannya Timothy Keller berupaya membagikan 
pengalaman pelayanannya ini melalui program Redeemer City to 
City bagi para pelayan Tuhan dalam menjangkau dan 
mengembangkan pelayanan perkotaan di seluruh dunia. Tim 
Keller tidak bertujuan untuk mendirikan gereja yang super besar 
(mega church), tetapi bertujuan untuk membangun gerakan 
(movement) penjangkau masyarakat perkotaan.  

 
Tim Keller menekankan 3 proses penting dalam membangun 

suatu pelayanan, yaitu Dasar Doktrinal (Keyakinan kita tentang 
kebenaran-kebenaran kekal dari Alkitab), yang menjadi dasar 
penyusunan Visi Teologis (Pernyataan tentang Inti Injil dengan 
pelbagai implikasinya bagi kehidupan, pelayanan dan misi dalam 
konteks budaya dan masa tertentu), yang kemudian melahirkan 
Ekspresi Pelayanan (Perwujudan pelbagai pelayanan suatu gereja 
tertentu. (20) 

 
Dalam kaitan dengan Redeemer Presbyterian Church Tim 

Keller mengungkapkan tiga komitmen dasar yang nampak dalam 
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Visi Teologis gereja ini, yaitu Injil, Kota dan Gerakan (Movement). 
(21-22) Tim Keller menguraikan upayanya untuk melakukan tiga 
komitmen dasar ini secara berimbang. (23) 

 
Buku ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Injil, Kota dan 

Gerakan. Dalam setiap bagian Timothy Keller memberikan uraian 
teologis yang mendalam, namun mudah dipahami serta langkah-
langkah praktis penerapannya. 

 
Pemahaman Tim Keller tentang Injil tidak hanya berkaitan 

dengan kabar baik tentang Yesus dalam Perjanjian Baru, tetapi  
berkaitan dengan karya Allah mulai dari Kejadian sampai Wahyu. 
Keller merangkumkan pelbagai metafora Alkitab (seperti 
home/exile, Yahweh/covenant, kingdom) dalam satu istilah 
teologis “Injil” (Gospel). (39-44) Keller tidak ingin 
menyederhanakan begitu saja konsep Injil, tetapi tetap berupaya 
agar konsep Injil yang utuh dan murni dapat teraplikasikan dengan 
jelas (Keller menggunakan istilah Gospel Contextualization).  

 
Keller memfokuskan upaya kontekstualisasi Injil ini dalam 

konteks pelayanan perkotaan. Ia berpendapat bahwa inti dari 
istilah “kota” dalam Alkitab bukan pada jumlah penduduknya 
(seperti pemahaman modern), tetapi lebih pada kepadatan 
penduduknya (its density). (135) Di tengah pandangan masyarakat 
masa kini yang sering kali negatif terhadap perkotaan, Keller 
mengungkapkan pandangan Alkitab yang lebih positif. Kota 
memberikan keamanan dan kestabilan, keanekaragaman 
(diversitas), produktivitas dan kreatifitas. (136-8) Ia juga 
menekankan bahwa gereja awal memberikan perhatian kepada 
upaya penjangkauan perkotaan. (148-51). Keller mengungkapkan 
perlunya kepekaan terhadap situasi, kondisi dan kebutuhan khas 
perkotaan dalam upaya penjangkauan yang efektif. (172-9). Ia 
mengungkapkan pelbagai pendekatan pelayanan yang ada dalam 
upaya menjangkau perkotaan dengan budayanya yang khas, 
seperti the transformationist model, the relevance model, the 
conterculturalist model, dan the two kingdom model. (195-217). Ia 
berpendapat bahwa setiap model yang ada itu punya kekuatan 
dan kelemahannya. Selanjutnya ia mengupayakan usulan 
perpaduan (blended insights) dari model-model itu dengan 
memaksimalkan kekuatan setiap model dan menggunakannya 
secara tepat dalam situasi dan kondisi masing-masing. (235-43). 
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Pelayanan penjangkauan masyarakat perkotaan tidak sekedar 
memberitakan Injil ataupun menolong anggota gereja dalam 
pertumbuhan rohaninya, tetapi juga memotivasi setiap anggota 
gereja berperan melalui pelbagai profesi mereka untuk 
mendatangkan kesejahteraan bagi kotanya. 

 
Dalam bagian berikutnya Tim Keller membahas tentang 

pelayanan perkotaan sebagai suatu gerakan (movement) dalam 
upaya mencari keseimbangan antara organisasi yang terstruktur 
(structured organization) dan kegiatan yang cair (fluid organism). 
Gerakan (movement) itu dibangun melalui gerakan pelayanan 
awam yang dinamis. (279-89). Selanjutnya ia memaparkan suatu 
pelayanan integratif yang menghubungkan manusia dengan Allah, 
manusia dengan sesamanya, manusia dengan kota, dan manusia 
dengan budayanya. (297-335) 

 
Dalam buku ini Tim Keller berupaya membahas secara 

ringkas dan jelas pelbagai aliran teologi  yang memunculkan 
pelbagai pendekatan pelayanantanpa upaya penghakiman, namun 
berupaya untuk melihat kekuatan dan kelemahan masing-masing 
serta mengupayakan pendekatan yang seimbang dengan 
memanfaatkan setiap kekuatan dari pemahaman dan pendekatan 
yang ada. Walaupun demikian ia menyadari bahwa pemahaman 
dan perwujudan pelayanan setiap gereja tidak dapat dilepaskan 
dari latar belakang denominasi, aliran teologi, temperamen dan 
konteks.  

 
Buku ini memberikan 3 pokok penting bagi seorang Hamba 

Tuhan, yaitu pentingnya pemahaman Injil yang murni dan 
seimbang, pengembalaan dan pembinaan orang percaya melalui 
lembaga gereja dan penjangkauan keluar baik melalui ibadah, 
penginjilan, pelayanan sosial dan pengaruh Kristiani dalam 
pelbagai aspek kehidupan, seperti budaya, dunia kerja, dan lain-
lain.  

 
Buku ini sangat direkomendasikan untuk setiap Hamba 

Tuhan yang melayani di gereja, karena Tim Keller memberikan 
penekanan terhadap pelayanan Kristen yang berpusatkan dan 
melalui gereja. Gereja merupakan lembaga utama dalam 
pemberitaan Injil, pembinaan dan penggembalaan, serta upaya 
pelayanan Kristen untuk menjangkau perkotaan. Gereja juga 
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merupakan tempat pembinaan bagi setiap anggotanya untuk juga 
berperan mengupayakan kesejahteraan kota melalui pelbagai 
profesinya.  

 
Sia Kok Sin 
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dikirim melalui email sttaletheia@yahoo.com). 

• Pengiriman softcopy harus disertai dengan file font yang 
dipakai. 

• Redaksi tidak menerima artikel atau tinjauan buku yang sudah 
pernah diterbitkan atau secara bersamaan dikirimkan ke jurnal 
atau penerbitan buku lainnya 

• Panjang tulisan untuk artikel 15-20 halaman, dengan 
ketentuan sbb: Ukuran Halaman A4, Spasi 1, font Arial 11, rata 
kiri kanan menggunakan justify dan footnote font Arial 9 rata 
kiri kanan menggunakan justify 

• Panjang tulisan tinjauan buku 2-3 halaman dengan 
ketentuan yang sama dengan di atas. 

• Artikel dilengkapi dengan Abtraksi dan kata kunci minimal 3 
maksimal 7 kata kunci. 

• Staf Redaksi berhak mempertimbangkan dan menentukan 
pemuatan tulisan yang masuk. Karangan yang tidak dimuat 
tidak akan dikembalikan tetapi menjadi arsip Redaksi. 
Pemberitahuan tentang dimuat atau tidaknya tulisan selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan setelah diterimanya tulisan tersebut 

• Pandangan yang diekspresikan oleh penulis tidak selalu 
merupakan pandangan STTA atau Staf Redaksi 

• Penulis harus mencantumkan nama, alamat, gelar 
kesarjanaan, spesialisasi, jabatan saat ini dan menyertakan 
fotokopi curiculum vitae terbaru. 

• Penulis akan mendapat imbalan yang jumlahnya ditetapkan 
oleh Staf Redaksi 

 


