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KATA PENGANTAR 
 
 

Jurnal Theologi Aletheia edisi ini bertema ibadah. Tema ini 

dibahas baik dalam bentuk theologis dan biblika, baik dari 

Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru 

 

Tulisan Alfius Areng Mutak membahas tentang pentingnya 

ibadah pribadi sebagai bagian dari disiplin rohani. Mariani F. Lere 

Dawa membahas bagaimana ibadah komunal yang baik yang dapat 

dilakukan di gereja. Stefanus Kristianto menjelaskan Yesus sebagai 

penggenap tempat ibadah di dalam Injil Yohanes. Gumulya 

Djuharto memberi contoh ibadah Hana yang dimulai dari hati yang 

tulus mengalahkan problem hidupnya. Sia Kok Sin membahas 

penggunaan analisa bentuk untuk memperkaya pembacaan kitab 

mazmur. 

 

Selain artikel-artikel bertema ibadah, ada satu artikel dari 

Hendi yang membahas analisis colon Matius 28:16-20 tentang 

pemuridan yang disertai kuasa dan kehadiran Yesus. 

 

Ada dua resensi buku yang ditulis oleh Sia Kok Sin dengan 

judul Keselamatan milik Allah Kami dan Stefanus Kristianto yang 

membahas theologi Karismatik Lukas. 

 

Semoga artikel-artikel ini dapat memberikan masukan 

terhadap ibadah, baik secara pribadi maupun secara komunal dan 

resensi buku dapat memberikan gambaran tentang isi buku. 

 

Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku 

menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan 

tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan 

yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang 

sejati. (Roma 12:1) 

 

Redaksi 
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DISIPLIN ROHANI 

SEBAGAI PRAKTEK IBADAH PRIBADI 

 
Alfius Areng Mutak 

 

 
Abstrak: Istilah Disiplin Rohani sudah dikenal luas di kalangan orang-

orang percaya, walaupun ada yang tidak setuju dengan kata ―disiplin‖ 

yang dikaitkan dengan hal-hal rohani. Secara umum disiplin rohani 

dipahami sebagai praktek atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

membangun relasi dan komunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Untuk 

membangun hubungan yang baik dengan Tuhan diperlukan kedisiplinan 

bukan semau dan sesukanya. Hal ini di perkuat oleh Paulus dalam 

nasehatnya kepada Timotius dengan mengatakan ―Latihlah dirimu 

beribadah‖ (1 Timotius 4:7c). Paulus mengingatkan Timotius agar terus 

melatih dirinya beribadah. Untuk melatih diri membutuhkan disiplin. 

Karena disiplin rohani adalah sarana dalam menumbuh kembangkan 

kesalehan hidup. Selain untuk membangun komunikasi yang intens 

dengan Tuhan dan Bapa kita, disiplin rohani juga adalah sebagai bagian 

dari ibadah pribadi, karena lewat disiplin rohani seseorang dapat 

sekaligus beribadah kepada Allah Tuhannya. Tulisan ini mengangkat 

bagian-bagian dari disiplin rohani yang pada hakekatnya adalah ibadah 

pribadi itu sendiri. Melalui disiplin rohani seseorang mendekatkan diri 

kepada Tuhan, berkomuniksai dengan datang  di hadapan Allah, karena 

esensi dari pada ibadah itu adalah perjumpaan dengan Allah.     

 

Kata-kata kunci: Disiplin rohani, ibadah pribadi      

        

Abstract: Spiritual discipline is a well known term, the term has been 

widely used in the area of church life and ministry.  Although the term 

has been known, however, some scholars has different view about the 

term itself. Some do not does not agree that the term ―discipline‖ is used 

in relation spiritual matters. A side from the above different views on the 

term used, this writing, however, believe that spiritual discipline is the 

right term to describe the need to build a relationship with the God.  It‘s 

needed either in a personal as well as common communion with the Lord. 
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Therefore, this writing, then will show the relationship between spiritual 

discipline and personal worship, which will come to the conclusion that 

spiritual discipline is a part of personal worship.     

      

Key words: Spiritual discipline, personal worship, godliness   

 
PENDAHULUAN  

 

Disiplin rohani adalah sebuah istilah yang sangat umum karena 

banyak dibicarakan dalam konteks pembinaan dan pengembangan 

pelayanan gereja.  Walaupun istilah ini sudah  sangat umum tetapi 

disiplin rohani  telah menimbulkan pandangan yang berbeda di kalangan 

pakar disiplin rohani. Dalam bukunya, Flora Slosson Wuellner 

mengatakan bahwa ia tidak terlalu senang menggunakan istilah ―disiplin‖ 

untuk hal-hal rohani. Karena menurut Wuellner, kata disiplin 

memberikan konotasi rutin dan mekanis yang tidak sesuai untuk hal-hal 

spiritualitas.
1
   

 

Terlepas dari apakah istilah spiritual rohani tepat atau tidak untuk 

hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan rohani, penulis menyakini 

bahwa istilah disiplin rohani bukan semata-mata mengacu pada tindakan 

yang bersifat mekanis atau rutinitasnya, tetapi lebih mengacu pada 

kedisiplinan dalam membangun relasi dengan Tuhan yang tidak harus 

dibatasi oleh ruang atau waktu.  

 

Dalam rangka membangun relasi dengan Tuhan itulah disiplin 

rohani diperlukan baik secara pribadi maupun komunal. Dalam kaitannya 

dengan ibadah, disiplin rohani menjadi penting dalam kaitannya dengan 

ibadah pribadi. Oleh karena itu tulisan ini membahas tentang disiplin 

rohani sebagai praktek dari ibadah pribadi (personal worship). 

 

   

                                                 
1   Flora Slosson Wuellner. Gembalakanlah Gembala-Gembala-Ku: Penyembuhan dan 

Pembaharuan Spiritual bagi  Para Pemimpin Kristen. (Jakarta: BPK Gunung Mulia 

2015), h.190.   
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Karena  topik  ini mengandung dua variabel, maka tulisan ini akan 

membahas kedua variabel di atas dengan sistematika sebagai berikut: 

Bagian pertama, membahas disiplin rohani  dari segi makna dan 

pentingnya membangun disiplin rohani yang baik. Pada bagian kedua,  

membahas tentang ibadah secara khusus ibadah pribadi. Kemudian pada 

bagian akhir membahas kedua variabel sebagai satu kesatuan untuk 

melihat bahwa disiplin rohani adalah sebagai praktek dari ibadah pribadi 

(personal worship) di hadapan Tuhan.  

 
DISIPLIN ROHANI 

 
Acara talk show di salah satu saluran televisi terkenal beberapa 

waktu yang lalu mengundang tiga atlet nasional sebagai bintang tamu 

untuk diwawancarai mengenai keberhasilan mereka menjadi juara dalam 

bidang olah raga yang selama ini mereka tekuni. Mereka adalah orang-

orang yang hari ini dikenal sebagai atlet nasional yang berhasil 

mengharumkan nama Indonesia baik di tingkat Asean maupun di tingkat 

dunia. Salah seorang atlet ketika ditanya apa yang menyebabkan ia bisa 

berhasil dalam bidang olah raga yang ia tekuni saat ini menjawab, bahwa 

keberhasilannya adalah karena kerja keras dan disiplin yang tinggi. Ada 

dua kata penting yang disebutkan oleh atlet tersebut tentang rahasia 

keberhasilannya yaitu kerja keras dan disiplin.  

 

 Kata disiplin tentu sudah sangat familiar di telinga banyak orang, 

karena sadar atau tidak sadar sejak kecil disiplin sudah menjadi bagian 

dari hidup manusia siapapun juga dia, tetapi, sampai di mana tingkat 

kesadaran untuk membangun disiplin yang tinggi menjadi persoalan lain. 

Disiplin adalah sebuah entitas yang luas, ia mencakup seluruh aspek 

kehidupan dan salah satunya adalah berkaitan dengan aspek kehidupan 

spiritualitas. Istilah yang sangat akrab dengan telinga kita hari ini ialah 

seseorang tidak akan mendapatkan apa-apa tanpa sebuah disiplin. Hal ini 

diungkapkan  oleh R. Kent Hughes bahwa seseorang  tidak akan pernah 

mendapatkan apa apa tanpa disiplin, khususnya dalam hal disiplin rohani. 

Hudges menulis: ‖We will never get anywhere in life without discipline, 

be it in the arts, business, athletics, or academics. This is doubly so in 
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spiritual matters.‖
2
 Oleh sebab itu  untuk mencapai kehidupan spiritual 

yang bertumbuh pada tingkatan tertentu di perlukan disiplin rohani.  

 
APA ITU DISIPLIN ROHANI 

 

Disiplin secara sederhana dapat diartikan sebagai latihan yang 

diharapkan dapat menghasilkan sifat atau karakter khusus dari sebuah 

pola perilaku. Kelli Mahoney dalam tulisannya tentang Spiritual 

Discipline melihat bahwa disiplin rohani itu sebagai sebuah latihan 

pikiran dan emosi untuk mendekatkan diri kepada Allah, 

 

Spiritual disciplines exercise our spirit, mind, and emotions so that 

we become closer to God. They help us see His will for our lives 

more clearly so that we can live the life He desires for us. The 

more we practice these disciplines, the better we get at them, and 

the stronger we make our faith.
3
  

 
Karena itu disiplin rohani dipahami sebagai upaya atau sarana 

untuk  menumbuh kembangkan sifat karakter serta pola perilaku yang 

berkaitan dengan kerohanian yang menolong seseorang bertumbuh 

menuju kepada kedewasaan rohani. Dengan kata lain disiplin rohani 

adalah sarana untuk mengembangkan kerohanian seseorang yang telah 

mengalami perubahan oleh Kristus pada saat ia diselamatkan, yang lewat 

anugerah-Nya membebaskan orang percaya, yang telah mengalami 

pembaharuan seara holistik, yang diwujudnyatakan lewat perubahan 

dalam pikiran, perasaan, dan karakter yang secara bertahap  menjadi 

nyata di dalam perilaku nyata. Ada banyak pendapat yang berkembang 

terkait dengan kapan disiplin rohani dimulai dan bagaimana proses 

pertumbuhan serta perkembangan rohani  terjadi. Secara umum dipercaya 

bahwa  disiplin rohani dimulai pada saat seseorang mengalami 

perjumpaan dengan Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan juru 

selamatnya.   

                                                 
2
  R. Kent. Hughes, Disciplines of a Godly Man. (Wheaton: Crossway, 2001), p.13 

3
  Kelli. Mahoney, Spiritual Discipline:Worship. Dalam http://christianteens.about.com/ 

od/christianliving/a/Spiritual-Discipline-Worship.htm (diakses 20 Januari 2016).    



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.10, Maret 2016  5 

 

 

 

Lalu apa dan mengapa disiplin rohani itu diperlukan dalam hidup 

orang percaya?  Donald Whitney mengatakan bahwa  disiplin rohani itu 

adalah sebagai cara atau sarana untuk memperoleh anugerah, agar 

bertumbuh dalam kesalehan hidup. Whitney menulis:  ― God has given us 

spiritual disciplines as a means of receiving His grace and growing in 

Godliness, by them we place ourselves before God for Him to work in 

us.‖
4
 Lebih lanjut Whitney mengatakan bahwa disiplin rohani juga 

sebagai saluran transformasi Allah dalam hidup yang merubahkan. ―The 

spiritual disciplines are also like channels of God‘s transforming grace… 

as we place ourselves in them to seek communion with Christ, His grace 

flows to us and we are changed.‖ 
5
 Dallas Willard juga melihat bahwa 

disiplin rohani adalah sarana bagi anugerah, sedangkan latihan-latihan 

bagi kesalehan itu hanyalah aktivitas yang memampukan kita menerima 

hidup dan kuasa-Nya lebih banyak lagi. Willard menulis:  

 
 ―The disciplines are then, the clearest sense, a means to that 

grace and also to those gifts. Spiritual disciplines, exercises unto 

godliness. Are only activities undertaken to make us capable of 

receiving more of his life and power without harm to ourselves or 

others.‖ 
6
 

Pemahaman yang sama dikemukakan oleh  Hudgest yang meyakini 

bahwa dalam disiplin rohani,  anugerah merupakan bagian yang sangat 

penting dalam formasi spiritualitas, Hudgest menulis:  

 

The proper grace-oriented practice of spiritual disciplines is an 

essential part of our formation, moving us from reliance on our 

own willpower to dependence on God‘s grace. Spiritual disciplines 

in themselves can do very little by way of spiritual change, but 

when we use them to place us in God‘s presence, God can do his 

loving, restorative work.
7
  

                                                 
4    Donald S, Whitney. Spiritual Disciplines For The Christian Life. (Colorado Springs: 

Navpress. 1991). p.16. 
5  Ibid.  
6  Dallas Willard, The Spirit of the Disciplines: Understanding How God Changes Lives. 

(San Francisco: Harper & Row, Publishers. 1988), p.34.     
7  R Kent Hughes, Disciplines of  Godly Man. Wheaton: Crossway, 1991.    
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Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh atau model dalam 

membangun disiplin rohani. Hal ini menjawab pertanyaan sejauh mana 

disiplin rohani itu penting dalam diri orang percaya. Whitney  menulis: ― 

The Lord Jesus not only expects these deciplines of us,  He modeled them 

for us. He applied His heart to discipline. He disciplined Himself for the 

purpose of Godliness. And we are going to be Christ like, we must lives 

as Christ lived.‖
8
 Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hudgest yang 

melihat bahwa kebiasaan, struktur, ritme, dan rutinitas disiplin rohani 

menolong seseorang untuk meneladani  gaya hidup Tuhan Yesus. 

Hudgest mengatakan:  

 

The disciplines provide the reutines, rythms, and structural habits 

that enable us to adopt Jesus overall lifestyle. The corporate 

disciplines of receiving form a foundation of cultivated spiritual 

receptivity and provide a means of our receiving the strengthening 

grace, care, and knowledge needed for living the Christian life.
9
      

Donald Whitney pada bagian lain menyatakan bahwa disiplin 

rohani adalah upaya yang dilakukan dalam rangka menumbuh 

kembangkan kehidupan rohani. Whitney menulis: ―The spiritual 

disciplines are those personal and corporate disciplines that promote 

spiritual growth.  They are the habits of devotion and experiential  

Christianity that have been practiced by the people of God since biblical 

times.‖
10

 Lebih lanjut Whitney memberikan beberapa bentuk disiplin 

rohani sebagai berikut: merenungkan Firman, berdoa, ibadah, penginjilan, 

pelayanan, penatalayanan, puasa, keheningan, jurnal dan belajar.
11

 

Karena itu disiplin rohani adalah cara atau sarana dalam rangka 

menumbuhkembangkan kesalehan hidup. Richard Foster  mengatakan 

demikian: ―A spiritual disciplines is an intentional directed action by 

which we do what we do in order to receive from God the ability (or 

                                                 
8  Donald. S, Whitney. Spiritual Disciplines For The Christian Life. (Colorado Springs: 

Navpress. 1991), p. 18.    
9  R. Kent Hughes, Disciplines of  Godly Man, p. 93. 
10  Whitney, Spiritual Disciplines For The Christian Life, p. 15. 
11  Ibid. 
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power) to do what  we cannot do by direct effort. That‖s why the 

disciplines must become priority for us if we will be Godly.‖ 
12

 

 

Kesalehan hidup  menjadi penting bagi orang percaya karena mau 

tidak mau harus diakui bahwa anak-anak Tuhan haruslah hidup saleh, 

sebagaimana dikatakan oleh Whitney  ―Godly people are disipilined 

people.‖ 
13

  

 
DASAR ALKITAB 

 

 ―Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, 

tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, 

baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.‖ (1 Timotius 

4:7c–8)   

 

Untuk memahami betapa pentingnya disiplin rohani dalam 

pertumbuhan iman dan kesalehan hidup, dapat dilihat dari elaborasi  

terhadap  frasa penting  di bawah ini. Alkitab terjemahan bahasa 

Indonesia (LAI) menuliskan:  ―Latihlah dirimu beribadah…‖  sedangkan 

the New Internasional Version (NIV) menerjemahkannya dengan kata-

kata  ―Train yourself to be godly‖  dan The New American Standard 

Bible (NASB) dengan frasa ―Discipline yourself for the purpose of 

godliness.‖ Dari ketiga versi Alkitab di atas dijumpai paling tidak ada 

tiga kata yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Yaitu kata 

―Latihlah.‖ Berbentuk imperative/perintah agar berlatih. NIV disini 

menggunakan kata ―Train.‖ Yang berarti latihan, atau ―latihlah‖ juga 

dalam bentuk imperative, yang memiliki arti yang sama dengan 

terjemahan bahasa Indonesia ―latihlah‖… sedangkan NASB  

menggunakan kata ―discipline.‖ Pada dasar ketiga kata di atas yaitu  

latihan, train, dan discipline adalah kata yang memilik makna yang sama. 

R. Kent Hudges  menulis: ―The word ―train‖ comes from the word 

―gumnos‖, which means ―naked‖ and is the word from which we derive 

our English word gymnasium.  In traditional Greek athletic contest , 

                                                 
12

  Richard Foster, Life With God: Reading Bible for Spiritual Transformation. (New 

York: HaperOne, 2008),  p. 16. 
13  Foster, Life With God,  p. 15. 
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…while in the New Testament it referred  to exercise and training in 

general .‖
14

 Dalam kaitan dengan topik ini digunakan kata  ―disiplin.‖    

 

Kata disiplin dalam teks asli kitab suci Perjanjian Baru 

menggunakan kata  ―gumnasia‖ dari mana kata dalam bahasa Inggris 

gymnasium dan gymnastic berasal. Kata ―gumnasium‖ berarti melatih 

atau mendisiplinkan.  Alkitab versi King James menerjemahkan kata ini 

dengan ―exercise‖  (latihan/melatih) yang mengacu pada   latihan fisik/ 

disiplin yang baik dalam rangka memupuk atau membangun kekuatan 

dan kesegaran baru. Sadar atau tidak fakta menunjukkan bahwa tidak ada 

yang sesuatu yang bisa dicapai tanpa kedisiplinan. Tidak sedikit 

olahragawan terkenal yang kariernya berakhir tragis karena tidak mampu 

mendisiplinkan diri dengan baik.  Dalam konteks arak-arakan iman, 

latihan rohani adalah dalam upaya untuk mengembangkan kesalehan. 

Kepada anak rohaninya Timotius, Paulus mengingatkan bahwa sebagai 

pemimpin rohani ia harus membangun hidup rohani yang lebih baik 

dengan terus melatih diri dengan kedisiplinan rohani yang tinggi.  

 

Menarik untuk diperhatikan bahwa Rasul Paulus berbicara tentang 

pentingnya latihan/disiplin rohani ini berkaitan dengan ibadah. Hal ini 

dapat dilihat dari frasa berikutnya berbunyi: ―Latihlah dirimu beribadah.‖ 

(1Timotius 4:7). Alkitab bahasa Inggris The New Internasional Version 

(NIV) menerjemahkan dengan frasa: ―Train yourself to be godly 

(Latihlah dirimu untuk menjadi saleh)‖. Ada dua kata yang kelihatannya 

berbeda di sini yaitu kata ―beribadah‖ dan kata ―saleh.‖ Beribadah pada 

satu sisi adalah berkaitan dengan upaya yang dilakukan dalam rangka 

membangun relasi dengan Allah dalam bentuk penyembahan. Sedangkan 

saleh adalah mengacu pada hidup yang benar dan kudus, yang terkait 

dengan sumbernya. Pada hakekatnya   kedua kata itu merupakan satu 

kesatuan yang mengacu pada pemahaman yang utuh  tentang tujuan dari 

sebuah latihan rohani yaitu menuju kepada kesalehan hidup. Karena pada 

dasarnya disiplin rohani adalah dalam rangka membangun hidup yang 

saleh, hal ini di tegaskan oleh Whitney, ia mengatakan: ―I will maintain 

that the only road to Christian maturity and godliness … passes through 

                                                 
14  R. Kent, Hughes. Disciplines of a Godly Man, p.14. 
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the practice of the spiritual disciplines…and I will emphasize that 

godliness is the goal of the disciplines.‖ 
15

  

 

Hal ini bersesuaian dengan ungkapan lanjutan yang ada dalam  

ayat 8 dengan  mengatakan bahwa ibadah itu bermanfaat besar.…ibadah 

itu berguna dalam segala hal … karena mengandung janji baik untuk 

masa kini maupun untuk hidup yang akan datang (8). Ingat Paulus 

katakan bahwa latihan atau disiplin rohani itu bermanfaat besar, artinya 

latihan rohani itu berdaya guna dalam membangun  relasi dengan Tuhan 

menuju kepada pertumbuhan rohani.  Yang lebih menarik lagi ialah 

bahwa ternyata melatih/mendisiplinkan diri dalam ibadah itu 

mengandung janji, dan itu dapat dirasakan dan dialami saat ini, dan nanti 

di masa yang akan datang. Apakah janji itu? Janji menikmati indahnya 

berelasi dan bersekutu dengan Tuhan setiap saat, serta jaminan untuk 

menikmati bersama Tuhan dan kedekatan, kesukacitaan dan keindahan 

bersama dengan Tuhan selama-lamanya.   

        

Ada banyak jenis dan praktek disiplin rohani yang dikembangkan 

oleh pakar. J. Wilhoit umpamanya, menyakini bahwa Tuhan Yesus 

memberikan tiga disiplin rohani yang dapat menolong pertumbuhan 

percaya  Wilhoit mengatakan:  ―spiritual disciplines are Jesus- endorsed 

spiritual practices, (e.g., solitude, fasting, and meditation) that foster 

positive spiritual change and enable us to become the kind of people who 

genuinely desire to carry out his commands.‖
16

 Tulisan ini membahas 

empat disiplin rohani  yang terkait dengan ibadah pribadi, yaitu disiplin 

bermeditasi, disiplin berdoa, disiplin berpuasa dan disiplin keheningan.   

 

 

 

 

 
        

                                                 
15  Donald. S, Whitney. Spiritual Disciplines For The Christian Life. (Colorado Springs: 

Navpress. 1991), p.15.     
16  James C, Wilhoit, Spiritual Formation as if the Church Mattered: Growing in Christ 

through Community. Grand Rapids: Baker Academic 2008), p.39.  
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EMPAT DISIPLIN ROHANI 

 
Disiplin Bermeditasi  

 
Dalam perspektif  iman Kristen, meditasi  telah dipraktekkan dan 

bahkan dikembangkan sejak  lama. Meditasi adalah sebuah praktek yang 

dilakukan oleh anak-anak Tuhan dalam Perjanjian Lama untuk 

mendengarkan Allah, serta upaya  untuk berkomunikasi dengan Allah 

sang pencipta langit dan bumi, serta mengalami kasih dari Dia yang 

mengasihi Dunia ini.
17

 Hal ini dapat dilhat dari orang orang yang 

hidupnya dekat dengan Allah seperti Musa dalam Mazmur 63:7 berkata: 

―Apabila aku ingat kepada-Mu di tempat tidurku, merenungkan Engkau 

sepanjang kawal malam.‖  Dalam Mazmur ini Musa menyatakan bahwa 

ia merenungkan Tuhan sepanjang malam, ia yang selalu mengingat-ingat 

serta menenangkan diri di tempat tidurnya memikirkan dan merenungkan  

Tuhan. Itu adalah bentuk dari meditasinya  di hadapan Allah Tuhannya.  

  

 Pemazmur  menyatakan bahwa  meditasi yang ia lakukan pada 

waktu malam sebelum para penjaga terbangun, ia sudah bangun dan 

merenungkan janji-janji Tuhan. ―Aku bangun mendahului waktu jaga 

malam untuk merenungkan janji-Mu.‖ (Mazmur 119:148).  Menghadap 

hadirat Tuhan melalui perenungannya terhadap firman dan janji-janji 

Tuhan. Karena itu tepat sekali apa yang dikatakan oleh  Richard Foster 

tentang meditasi Kiristen sebagai berikut: ―Meditasi Kristen  membawa 

kita kepada keutuhan batin yang perlu agar kita dapat memberi diri 

dengan leluasa kepada Tuhan, dan juga kepada persepsi rohani.‖
18

 Karena  

dengan bermeditasi mengarahkan seseorang  untuk memasuki hadirat 

Allah yang hidup, dan menjadi momen  di mana ia  mendengar Allah 

berbicara dan terus menerus berbicara kepadanya. Teladan bermeditasi 

ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, sebagaimana dikatakan oleh Hudgest: ― 

Jesus was consistently taking time a part to pray and commune with his 

                                                 
17

 Richard, Foster. Tertib Rohani, Sudahkan Anda Menapakinya? Terj.  (Malang: Penerbit 

Gandum Mas, 2005), h. 29. 
18  Ibid., 31.  
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father at  table set for him in a solitary place after a day of intense 

ministry.‖
19

           

 
Disiplin Berdoa    

 

Doa menjadi bagian yang esensial dalam kehidupan manusia yang 

percaya. Berdasarkan  Kamus  Bahasa Indonesia, doa adalah 

permohonan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Sedangkan berdoa 

artinya adalah menaikkan  doa kepada Tuhan, sehingga doa dapat di 

artikan sebagai suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah. Selain 

sebagai permohonan, doa  juga adalah bagian dari  persekutuan antara 

orang percaya dengan Tuhan dan Allahnya. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa doa adalah sebuah relasi antara manusia dengan Allah 

yang di dalamnya manusia berkomunikasi, memohon, meminta, memuji 

dan mengakui keberadaan Allah yang transendental. 

 

Dalam perspektif kitab suci paling tidak ada empat unsur utama 

dari doa yang harus dipahami dengan baik. Keempat unsur itu adalah: a)  

Di dalam doa terkandung unsur pujian kepada Allah - Mazmur 95:6. b) 

Di dalam doa ada unsur pengakuan dosa - Mazmur 32:5. c) Di dalam doa 

ada unsur pengucapan syukur kepada Allah atas berkat-berkat dan 

pertolongan-Nya - Filipi 4:6. d) Di dalam doa ada unsur permintaan 

permohonan – 1 Timotius 2:1. Doa adalah membangun relasi dan 

komunikasi antara diri orang percaya yang/dengan membuka dirinya di 

hadapan  Allahnya. Melalui doa orang percaya bergaul, berelasi dengan 

kerendahan hati, bersyukur, dan meminta atau memohon kepada Tuhan 

Allah yang Mahakuasa
20

  

 

Pemazmur  adalah salah satu tokoh dari Perjanjian Lama yang 

mengekpresikan  kerinduan yang mendalam serta kehausannya untuk 

berkomunikasi, berelasi,  dan bergaul  dengan Tuhan lewat doa yang ia 

                                                 
19  R. Kent, Hughes. Disciplines of a Godly Man, p.93. 
20  Siahaan, Joshua. Definisi, Arti Dan Makna Doa Serta Mempersiapkan Doa dalam 

http://buletin-narhasem.blogspot.co.id/2009/12/artikel-definisi-arti-dan-makna-

doa.html (diakses 11 Febuari 2016). 
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ekspresikan dalam upaya mencari Tuhan dan hadirat-Nya. Dengan 

berkata:  ― Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari  Engkau, jiwaku 

haus kepada-Mu, tubuhku rindu kepada-Mu, seperti tanah yang kering 

dan tandus, tiada berair.‖ (Mazmur 63:2). Hal yang sama yang dituliskan 

oleh penginjil Markus menyangkut tentang kebiasaan Yesus yang 

menyediakan waktu di awal hari untuk berada di suatu tempat untuk 

berkomunikasi, dan bergaul dengan Bapa-Nya dalam doa, ― Pagi-pagi 

benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke 

tempat yang sunyi dan berdoa di sana.‖ (Markus 1:35).  

 

Semua orang yang telah bergaul dengan Allah telah menganggap 

doa sebagai urusan yang utama dalam kehidupan mereka. Hal itu dapat 

dilihat di dalam sejarah kekristenan, di sana dijumpai manusia Allah yang 

Tuhan pakai dengan luar biasa dalam pelayanan mereka telah 

memberikan teladan yang luar biasa tentang pentingnya doa dalam 

kehidupan pribadi maupun pelayanan mereka.  Martin Luther reformator 

yang dipakai Tuhan di zamannya, di tengah-tengah kesibukannya yang 

luar biasa ia menyadari pentingnya berdoa. Dalam tulisannya 

sebagaimana yang dikutip oleh R. Foster ia mengatakan:  ―Urusan saya 

begitu banyak sehingga setiap hari saya harus berdoa selama 3 jam.‖
21

  

 

John Wesley berkata: ―Allah tidak melakukan apa-apa kecuali 

sebagai jawaban atas doa‖. Pernyataannya dijawab dengan berdoa 2 jam 

setiap hari. Mengapa doa itu menjadi penting karena doa membawa kita 

ke garis depan kehidupan rohani. William Carey sebagaimana dikutip R.  

Foster mengatakan, ‖ Doa- doa yang rahasia, yang sungguh-sungguh, dan 

penuh percaya – adalah sumber semua kesalehan pribadi.
22

  Oleh karena 

itu di sini terlihat jelas betapa pentingnya disiplin berdoa dalam 

kehidupan orang percaya, karena dengan semakin disiplin doa 

dikembangkan maka, ―Semakin dekat kita dengan hati Allah, semakin 

kita melihat kebutuhan kita dan dan semakin kita menginginkan untuk 

menjadi seperti Kristus.‖ 
23

   

 

                                                 
21  Foster.  Tertib Rohani Sudahkan Anda Menapakinya?, p.55.     
22  Ibid., p.54-56. 
23  Ibid. 
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Disiplin Berpuasa   

 

Berpuasa berarti menahan diri dari makan, serta memfokuskan diri 

pada Tuhan, atau dengan kata lain puasa adalah upaya menahan diri atau 

berpantangan  makan dengan maksud yang   rohani, karena menurut R. 

Foster berpuasa di dalam Alkitab selalu berpusat pada tujuan-tujuan 

rohani.
24

  Walaupun di dalam Alkitab, berpuasa yang normal ialah 

berpantang dari semua makanan padat maupun cair, tetapi bukan 

berpantang air. Dari sana dikenal  ada dua macam puasa yang dikenal 

dalam Alkitab yaitu ―puasa penuh‖ dan ―puasa sebagian.‖ Puasa penuh 

ialah puasa tanpa makan dan minum. Ini terlihat dari puasa yang 

diperintahkan Ester kepada Mordekhai (Ester 4:16). Dan puasa sebagian 

ialah puasa yang tidak berpantang sepenuhnya. Ini nyata dalam kasus 

Yesus , yang oleh beberapa ahli disebutkan bahwa menjelang akhir puasa 

―Ia (Yesus) lapar‖. Menurut beberapa ahli hal ini menunjukkan bahwa 

dalam berpuasa Yesus berpantang makanan dan bukan air (Lukas 4:2).  

  

Sebagaimana ibadah, puasa juga terdiri dari dua macam yaitu 

puasa umum (corporate fasting) dan puasa individu/perorangan (personal 

fasting). Yang dapat dilihat dari puasa yang diperintahkan Ester kepada 

Mordekhai adalah puasa umum yang melibatkan seluruh bangsa Yahudi 

pada saat itu, sedangkan puasa individu/ personal adalah puasa yang 

dilakukan oleh Yesus. Harus diingat bahwa tujuan berpuasa bukan hanya 

sekedar menahan diri atau berpantang terhadap makan maupun minuman. 

Tetapi  yang  perlu selalu di ingat ialah bahwa berpuasa itu harus selalu 

berpusat pada Allah.
25

 Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh 

John Wesley sebagaimana dikutip oleh R Foster : ―Pertama, biarlah puasa 

dilakukan bagi Allah dengan mata kita tertuju kepada Dia saja. Biarlah 

tujuan kita berpuasa itu hanya satu, dan satu ini saja yaitu memuliakan 

Bapa kita yang ada di sorga.‖
26

     

 

Sebagai sebuah disiplin rohani, disiplin puasa akan menolong 

bukan hanya sekedar belajar untuk menguasai atau mengotrol nafsu dan 

                                                 
24  Foster.  Tertib Rohani Sudahkan Anda Menapakinya?, p.75. 
25  Ibid., h.83. 
26  Ibid., h.85. 
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keinginan makan dan minum, tetapi disiplin puasa menolong untuk 

belajar menahan diri dari hal-hal yang bersifat keinginan diri manusia, 

dalam kaitannya dengan hawa nafsu yang tanpa kendali. Serta bagaimana 

dapat menahan dan menolak semua keinginan itu dan berfokus pada 

Tuhan Allah.                      

 
Disiplin Keheningan  

 

Disiplin keheningan secara sederhana dapat diartikan sebagai  

menahan diri  dari  berbicara untuk sementara waktu guna mencapai 

tujuan rohani. Hal senada diungkapkan Whitney dengan  mengatakan: ― 

The discipline of silence is the voluntary and temporarily abstention from 

speaking so that certain spirititual goals might be sought.‖
27

 Keheningan 

di sini mengacu pada situasi di mana  seseorang berhenti  berbicara  

sejenak, untuk menenangkan diri dan  mendengar dari  hati yang terdalam  

baik suara dirinya sendiri maupun suara Tuhan, lewat dialog internal 

yang terjadi  dalam diri seseorang dan dialog dengan Tuhan.  

 

Dengan kata lain keheningan itu mengarah  pada  saat sesorang 

berada dalam keadaan tenang tanpa gangguan apapun untuk bersama 

dengan Tuhan mendengar Tuhan berbicara secara  pribadi, yang oleh 

Whitney disebut ― just to be alone with God.‖
28

 Tuhan Yesus telah 

memberikan contoh tentang pentingnya  momen bersama Bapa yang Ia 

lakukan masa hidup dan pelayanan-Nya di dunia ini.  Di dalam Matius 

14:23 dikatakan ― Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia 

dari situ, dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang 

sunyi.‖  Walaupun dalam konteks perikop ini Yesus pada akhirnya harus 

mengajar dan memberi makan lima ribu orang. Frasa ― Yesus menyingkir 

dari dan hendak mengasingkan diri …ke tempat sunyi.‖ Mengindikasikan 

bahwa di tengah-tengah kesibukan-Nya yang tinggi Yesus masih 

menyempatkan diri untuk mengasingkan diri ke tempat sunyi untuk 

bersama dengan Bapa. Dalam bagian Injil yang lain mencatat bahwa 

Yesus juga melakukan hal yang sama Ia pergi tempat yang sunyi . Dalam 

Injil Lukas 4:42 dikatakan ― Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi 

                                                 
27  Donald. S, Whitney. Spiritual Disciplines For The Christian Life, p.176. 
28  Ibid. 
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ke suatu tempat yang sunyi…‖ Dari catatan Injil di atas dapat 

disimpulkan bahwa pergi mengasingkan diri  ke tempat yang sunyi  

adalah merupakan kebiasaan yang dilakukan Yesus setelah melayani dan 

mengajar banyak orang tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus selalu 

menyediakan waktu bersama dengan Bapa.  

 

Keteladanan Yesus yang menyediakan waktu dengan 

mengasingkan diri untuk berdamai dengan Bapa dalam keheningan 

harusnya menjadi teladan dalam membangun disiplin keheningan 

sebagaimana ditulis oleh Whitney: ―...to be like Jesus we must disiplin 

ourselves to find times of silence and solitude. Then we can find spiritual 

strength through these discipline, as Jesus did.‖
29

 Karena itu terkait 

dengan kepentingan menyediakan waktu dan tempat yang sunyi dalam 

keadaan sendiri dan dalam keheningan untuk mendengar suara Tuhan, 

whitney menyatakan: ―Wherever it is, we need to find a place to be alone 

to hear the voice of Him whose presence is unseen yet more real than any 

other.
‖30

  

IBADAH 

Secara etimologis kata ibadah berasal dari kata dasar bahasa Ibrani  

―abad‖  (avad), yang berarti ‗mengabdi‘. Dari sudut makna/ isinya, 

maksud kata ‗ABODAH‘ dalam Perjanjian Lama selalu mengacu pada 

penyembahan di dalam bait Allah yang merupakan titik pusat ibadah 

dalam arti umum, yaitu ketaatan pada perintah-perintah Tuhan dan 

pengabdian kepada-Nya. Dalam bahasa Yunani digunakan kata letherea 

yang berarti  'pengabdian', yang selalu dipakai dalam hubungan dengan 

"ibadah' (penyembahan). A. W. Tozer, seperti yang dikutip dalam D. J. 

Fant, A.W. Tozer dalam Christian Publications, mengartikan ibadah itu 

sebagai upaya merasakan, serta ekpresi rasa hormat dan kekaguman kita 

di hadapan Allah Bapa kita yang ada di surga. Tozer mengatakan:   

 

―Worship is to feel in your heart and express in some appropriate 

manner a humbling but delightful sense of admiring awe and 

astonished wonder and overpowering love in the presence of that 

                                                 
29  Whitney. Spiritual Disciplines For The Christian Life, p.177.  
30  Ibid. 

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/Lexicon.cfm?Strongs=H5656
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most ancient Mystery, that Majesty which philosophers call the 

First Cause, but which we call Our Father Which Are in 

Heaven.‖
31

   

Dallas Willard dengan jelas mengatakan bahwa ibadah itu bukan 

hanya sekedar memuji dan membesarkan nama Tuhan, tetapi jauh lebih 

dari itu ibadah adalah sebuah perayaan kebesaran dan kasih setia Tuhan, 

Willard menulis, 

 

―The study of God in his Word and his works opens the way for the 

disciplines of worship and celebration. In worship we engage 

ourselves with, dwell upon, and express the greatness, beauty, and 

goodness of God through thought and use of words, rituals, and 

symbols. We do this alone as well as in union with God‘s people. 

To worship is to see God as worthy, to ascribe great worth to him. 

If in worship we are met by God himself, our thoughts  and words 

turned to perception and experience of God, who is then really 

present in us in some degree of his greatness, beauty, and 

goodness. This will make for an immediate, dramatic change in our 

lives.‖
32

      

Ibadah pada dasarnya adalah perjumpaan dengan Allah baik secara 

langsung maupun secara tidak langsung. Pengalaman Yesaya 

memberikan gambaran tentang perjumpaan dengan Allah dalam sebuah 

penglihatan (Yesaya 6:1-3). Steward sebagaimana yang dikutip oleh 

Laura Jonker  mengatakan bahwa ibadah bertujuan untuk  mengalami 

Tuhan yang hadir dalam ibadah. Laura Jonker  menulis sebagai berikut, 

 

―The intent of worship is to experience and praise God. In worship 

the primary mode of knowing God is by participation….the 

experience of God is one of mystery, awe, and wonder. An 

educational approach usually attempts to stand outside to explain 

and interprate mystery, while worship allows us to enter the 

                                                 
31  A. W. Tozer,  in D. J. Fant, A. W. Tozer, Christian Publications, 1964, p.90. 
32

  Dallas Willard, The Spirit of the Disciplines: Understanding How God Changes 

Lives. (San Francisco: Harper & Row, Publishers. 1988), p.177. 
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experience and dwell in the presence of God as a way of 

knowing.‖
33

     

Terkait dengan relasi antara disiplin rohani dengan ibadah, Wilhoit  

mengatakan, ―Worship is the primary corporate spiritual discipline of the 

church, the discipline aspect of ―worship‖ is to actually make it worship. 

―
34

  

Elass  Mateen pada bagian lain mengatakan bahwa ibadah itu 

sebagai disiplin rohani  dapat dilakukan di mana saja sebagai ibadah 

umum maupun ibadah pribadi. Ellas Mateen menulis sebagai berikut,    

 

―Indeed we are created with worship of God as the central 

mandate of our lives. As a spiritual discipline, worship can be 

exercised at any time, and has both corporate and individual 

aspects. Regular time alone before God the divine throne reminds 

us that we belong utterly to God, who deserves our full attention 

and allegiance. Regular time together with God‘s people in 

worship reminds us that God‘s purposes are much larger than our 

individual lives, that He is God over all existence and our small 

part in the great drama of creation must fit within the grand design 

of our heavenly father.  Further, the discipline of cooperate 

worship enables us to see the glory of god more fully than our 

private times allow. No one individual exercises all the gifts are 

fully displayed, the character and activities of God are richly 

enjoyed through the spirit inspired ministries of fellow brothers 

and sisters. Worship deepens our humility by teaching us 

dependence on God and on one another in his name.‖
35

    

IBADAH PRIBADI   

 

A.W. Tozer membagi ibadah dalam dua bagian, yaitu apa yang 

disebut sebagai ibadah umum (corporate worship) dan ibadah pribadi 

(personal worship). Tozer mengatakan: ―Worship is not only something 

                                                 
33

  Laura. Jonker. ― Experiencing God: The History and Philosophy of Children and 

Worship.‖  Christian Education Jurnal. Series .3. Vol. 12, p.305. 
34

  James C, Wilhoit, Spiritual Formation as if the Church Mattered: Growing in Christ 

through Community, p. 40. 
35  Elass, Mateen. Foundations of Christian Faith.  https://books.geogle.co.id (diakses 20 

Januari 2016). 
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experienced when we come together in the church building. Individual 

worship should take place on a daily basis, rising from us to our 

Heavenly Father.‖
36

 Pendapat  yang sama juga dikemukakan oleh Phil 

Coleman yang mengatakan bahwa ibadah pribadi seharusnya mendahului 

ibadah umum.  Coleman melihat bahwa ibadah pribadi itu bermuara dari 

ibadah umum, ―Worship must first happen on the individual level before 

it can ever happen on the corporate worship level i.e., at church on the 

week end. Corporate worship is simply the overflow of our personal 

worship.‖
37

   

Tim Challies mengatakan bahwa ibadah pribadi ialah ibadah yang 

dilakukan secara individu. Karena itu Challies mengusulkan agar ibadah 

pribadi itu dilakukan dengan menjauhkan diri dari keramaian, anak-anak, 

sahabat maupun pasangan. Carilah tempat yang sunyi/tenang, dengan 

posisi yang tepat dan nyaman seperti berlutut, duduk, berbaring bahkan 

berjalan. Dengan susunan ibadah sebagai berikut, 
38

    

1. Menghampiri Bapa, melalui Yesus. Mulailah ibadah pribadi 

dengan mengakui bahwa hanya melalui Yesus Kristus Anda dapat 

menghampiri  Allah Bapa. Lewat karya Kristus di atas kayu salib 

yang telah menebus Anda, seraya menyadari ketidakberdayaan Anda 

di hadapan-Nya (Efesus 2:18). 

2. Pengagungan dan Pujian. Kekaguman terhadap kebesaran Tuhan 

seharusnya menghasilkan sukacita yang besar bagi anak Tuhan. 

Datanglah di hadapan-Nya dengan memuji dan memuliakan Allah, 

karena Dia lah Allah yang Agung dan maha mengasihi, kekal 

selama-lamanya. (Mazmur 37:4). 

3. Pengakuan dosa (Memeriksa Diri dan Mengakui Dosa-Dosa). 

Dalam ibadah pribadi ada pertobatan pribadi, dengan mengakui 

segala kelemahan, dosa, dan cacat cela. Minta Allah mengampuni 

dosa-dosa itu, dengan meyakini bahwa Ia adalah setia yang akan 

mengampuni segala kesalahan dan dosa (1 Yohanes 1:9). 

                                                 
36  Tozer W. Tozer, quoted in D. J. Fant, A. W. Tozer, Christian Publications, 1964, p. 

90 
37  Tim Challies, Personal Worship dalam www.challies.com/personal-

reflections/personal-worship (diakses 12 Febuari 2016). 
38  Tim Challies, Personal Worship dalam www.challies.com/personal-

reflections/personal-worship (diakses 12 Febuari 2016). 
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4. Masuk dalam Persekutuan (Mengungkapkan kerinduan untuk 

bersekutu dengan Dia). Datang kehadapan-Nya dengan dengan 

segala kerendahan hati, serta ketidakberlayakan anda. Untuk 

memohon dari hati dan mengekspresikan kerinduan hati yang Anda 

yang terdalam untuk bersekutu dengan Dia dalam 

keintiman.(Mazmur 42:1-2). 

5. Pembacaan Mazmur. Bacalah bagian dari kitab Mazmur, 

sedapatnya bacalah dengan bersuara, atau pembacaan dalam hati 

tanpa menggunakan suara. 

6. Merenungkan Firman Tuhan. Pusatkan hati dan pikiran untuk 

membaca dan merenungkan Firman. Mulailah dengan memohon 

Roh Allah memberikan pencerahan agar Allah berbicara melalui 

Firman-Nya. Baca bagian dari Firman dengan meyakini bahwa 

Tuhan berbicara kepada Anda melalui Firman-Nya dan Anda sedang 

mendengar suara-Nya. Dalam suasana perenungan bacalah bagian 

atau ayat-ayat tertentu, mintalah hikmat dari Tuhan untuk mengerti 

dan merefleksikannya dalam kehidupan anda. 

7. Bersyafaat. Bawalah dalam di hadapan Allah apa yang menjadi 

kebutuhan dan beban orang lain. Teman, keluarga, pemimpin gereja, 

pemerintah, yang mengalami musibah, fakir miskin, dan yang 

menderita sebagai korban perang. 

8. Doa permohonan pribadi. Membawa permohonan pribadi di 

hadapan Tuhan, terkait dengan kerinduan dan beban hati Anda, 

memohon pimpinan, pemeliharaan, pembebasan, hikmat dan 

ketabahan dalam menghadapi berbagai tantang dan kesulitan yang 

Anda dan keluarga hadapi. Bawa semua permohonan Anda di 

hadapan-Nya dengan iman dan penuh kerendahan hati dengan 

keyakinan bahwa akan mendengar kerinduan hati Anda. 

9. Mengucap Syukur. Doa ucapan syukur berisikan ungkapan hati 

yang mensyukuri anugerah keselamatan yang telah Anda terima, 

kasih setia Tuhan, pimpinan dan pemeliharaan-Nya yang begitu 

sempurna, dan bersyukurlah atas kesempatan Anda boleh bersama 

dengan Dia. 

10. Menyerahkan hari ini kepada Tuhan. Serahkan kegiatan 

sepanjang hari ke dalam tangan Tuhan. Meminta pertolongan, 
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kesabaran, bimbingan, himat, iman dan yang lainnya secara spesifik, 

agar Anda dapat melewati hari ini dengan penyertaan-Nya.  

Tim Challis meyakini bahwa apabila urut-urutan ibadah pribadi ini 

dilakukan dengan baik akan sangat bermanfaat untuk membangun 

hubungan yang indah bersama Tuhan, Challies berkata, ―If you have used 

this method, I trust you have just spent a meaningful, intimate hour with 

the Lord. May God bless you as you dedicate yourself to becoming 

intimate with Him.‖ 
39

  

  
DISIPLIN ROHANI SEBAGAI IBADAH PRIBADI 

 
Ibadah Dan Disiplin Doa  

 

Menurut J.G.S. Thomson berdoa merupakan ibadah yang 

mencakup sikap seseorang ketika ia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. 

Orang Kristen dikatakan beribadah kepada Tuhan jika ia mengakui dan 

mengagungkan Allah, memuji serta memuliakan Nama-Nya serta 

menaikkan doa dan  permohonan kepada-Nya.
40

 Dengan kata lain, doa 

adalah bagian penting dalam ibadah pribadi, karena di dalam doa orang 

percaya berinteraksi dengan Tuhan, serta kesempatan untuk merasakan 

anugerah dan pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya. Hudgest memberikan 

contoh praktis berkaitan dengan kehidupan doa pribadinya, 

 

―My personal prayer life has been greatly enhanced by corporate 

experiences prayer. My first sustained time of individual prayer 

was on a corporate prayer retreat, where we had prayed together 

as a group and then were given time to prayed, and the initiated 

me into a pattern of extended personal times of prayer.‖
41

  

Walaupun Hudgest menekankan pentingnya doa dalam ibadah 

bersama dalam gereja, ia juga menekankan bahwa doa adalah juga 

merupakan bagian penting dalam ibadah pribadi. Oleh karena itu 

                                                 
39  Tim Challies, Personal Worship dalam www.challies.com/personal-

reflections/personal-worship (diakses 12 Febuari 2016). 
40  Josua Siahaan, Buletin Narhasem. Edisi Juni 2009. Blogspot.com (diakses 11 Febuari 

2016). 
41  R. Kent Hughes, Disciplines of  Godly Man. Wheaton: Crossway, p. 96.    
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membangun disiplin doa itu menjadi suatu keharusan.  Karena itu 

Hudgest lebih lanjut berkata, ―A primary place where corporate prayer 

happens in the church is during our gatherings for worship. Here, 

through corporate prayers and through opportunities for quiet reflective 

prayers, people have the opportunity to pray and sees prayer modeled for 

them.‖
42

           

 

Ibadah Dan Disiplin Meditasi 

 

Disiplin meditasi adalah saat-saat di mana seseorang dibawa ke 

dalam sebuah perenungan di hadapan Tuhan, merenung  dan 

merefleksikan Tuhan dalam segala kebesaran dan keagungan-Nya. Hal 

itu lebih nyata lagi terlihat dalam konteks ibadah pribadi di hadapan 

Tuhan. Richard Foster  mengatakan bahwa, ―Meditasi  selalu merupakan 

bagian utama dari ibadah Kristen.‖ 
43

 Karena  dengan bermeditasi dalam 

ibadah pribadi itu mengarahkan seseorang  untuk memasuki hadirat Allah 

yang hidup, karena pada  saat  bermeditasi dalam ibadah pribadi 

seseorang  memasuki  suatu momen di mana ia  mendengar Allah 

berbicara dan terus menerus berbicara kepadanya.  

 

Ibadah Dan Disiplin Keheningan     

 
Ibadah kepada Tuhan tidak selalu harus mengeluarkan kata-kata, 

bunyi atau gerakan serta tindakan-tindakan peragaan, namun ibadah juga 

diungkapkan dalam bentuk ketenangan dan keheningan. Whitney 

mengatakan, ―The worship of God does not always require words, 

sounds, or actions. Sometimes worship consist of a God-focused stillness 

and hush‖
44

 Hal ini diungkapkan secara jelas dalam kitab suci; Nabi 

Habakuk umpamanya menyerukan agar seluruh dunia berdiam diri dan 

hening ketika menghadap Allah dalam bait-Nya, ―Tetapi TUHAN ada di 

dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap 

bumi.‖ (Habakuk 2:20). Nabi Zefanya juga menyatakan hal yang sama 

tentang pentingnya berdiam diri di hadapan Allah, yang ia ungkapkan 

                                                 
42  Hughes, Disciplines of  Godly Man. Wheaton: Crossway, p. 96.    
43  Richard, Foster. Tertib Rohani Sudahkan Anda Menapakinya?, p. 28.  
44  Donald S, Whitney. Spiritual Disciplines For The Christian Life, p.179. 
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sebagai berikut: ―Berdiam dirilah di hadapan Tuhan ALLAH…‖ 

(Zefanya 1:7). Walaupun perikop ini berbicara tentang  hari penghakiman 

pada akhir zaman, Nabi Zefanya mengingatkan pentingnya berdiam diri  

ketika menghadap Allah, bahkan pada hari penghakiman sekalipun.  

 

Berdiam diri/hening  di hadapan Tuhan menjadi bagian yang 

sangat penting dalam menghadap Tuhan, baik itu dalam konteks ibadah 

umum maupun dalam konteks ibadah pribadi. Di mana seseorang dituntut 

untuk berdiam diri dengan tenang di hadapan Tuhan.  Whitney menulis 

sebagai berikut, ―Be silent before the sovereign LORD. It‘s not just a 

silence that‘s enjoined, but a silence ―before him,‖ before the Sovereigh 

Lord.‖ That‘s silence of worship. There are time to speak to God, and 

there are times simply to behold and adore Him in silence.‖
45

  Sedangkan 

tujuan dari  menenangkan diri dalam keheningan di hadapan Tuhan 

adalah dalam rangka mendengar Tuhan berbicara dalam keheningan 

seperti diungkapkan oleh Whitney, ―Of course, it isn‘t absolutely to get 

away from noices and people in order to hear God speak, otherwise we‘d 

never perceive His promptings in the course of everyday life, or even in 

peopled worship servies.― 
46

   

 

SIMPULAN   

 
Untuk mengakhiri pembahasan tentang disiplin rohani sebagai 

ibadah pribadi, tulisan Kelli Mahoney akan menolong untuk lebih 

memahami disiplin rohani dan ibadah pribadi dengan mengatakan 

demikian,  

As we practice the spiritual discipline of worship, we learn to 

experience God in His Glory. We easily identify His works in our 

lives. We seek out our time with God in prayer or conversation. We 

never feel alone, because we always know God is right there with 

us. Worship is an ongoing experience and connection with God.‖
47

 

                                                 
45  Donald S, Whitney. Spiritual Disciplines For The Christian Life, p.179. 
46  Whitney. Spiritual Disciplines For The Christian Life, p.178.  
47  Kelli, Mahoney, Spiritual Discipline: Worship, 

http://christianteens.about.com/od/christianliving/a/Spiritual-Discipline-Worship.htm 

(diakses 20Januari 2016).    
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LABORATORIUM IBADAH BAGI ORANG 

PERCAYA
1
 – ANALISA NARASI 1 SAMUEL 1  

 
Gumulya Djuharto 

 

 
Kata kunci: Laboratorium, Ibadah, Reaksi, Penemuan Solusi 

 
Abstract: Reading Hannah‘s success to overcome life‘s dilemma proved 

that the true worship based on the sincerity of heart will be a kind of 

laboratory and clinic for healing. It is a place where believers had an 

experience of recovery process and finding solution even though 

someone can give an unsuitable reaction toward their condition. As long 

as the attitude of trusting God becomes an integral part of believer‘s life, 

they can always find hope in God. 

 
Keywords: Laboratory, Worship, Reaction, Finding Solution 

 
PENDAHULUAN 

 
Kisah Hana sungguh ironis karena ditampilkan dengan latar 

belakang (setting) ibadah dari keluarga yang anggota-anggotanya 

sungguh hidup taat kepada Tuhan. Ini dibuktikan dengan frasa: ―Orang 

itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud 

menyembah dan mempersembahkan korban kepada TUHAN semesta 

alam di Silo‖ (1 Samuel 1:3). Ungkapan-ungkapan lain seputar ibadah 

ditemukan di sepanjang pasal ini (lihat ay. 4, 7, 9-17, 19, 21, 24, 26-28). 

Namun ironisnya, teks ini minimal menampilkan 2 macam kegagalan 

yang bahkan mungkin dialami oleh orang-orang yang setia di dalam 

melakukan ibadah mereka. Pertama, kegagalan untuk menyampaikan 

kritik reflektif konstruktif terhadap kesalahan praktek sosial yang telah 

membudaya. Dalam konteks 1 Samuel 1, tampak jelas ketiadaan koreksi 

reflektif Elkana, bahkan satu katapun tidak muncul, terkait praktek 

                                                 
1
  Penulis terinspirasi tulisan Stephanie Paulsell, ―Soul Experiments‖ dalam The 

Christian Century (December 26, 2012), p.31, yang mengatakan bahwa ―…all 

churches ought to be laboratories for trying out new ways of living….‖    
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poligami yang dijalaninya. Kedua, kegagalan untuk menyelesaikan 

masalah secara konstruktif di antara pihak-pihak yang sedang bertikai, 

antara istri tua (Hana) dan istri muda (Penina). Kalimat terakhir Elkana 

yang dicatat dalam pasal ini terasa menggantung dan tidak jelas 

maksudnya: ―…hanya, TUHAN kiranya menepati janji-Nya‖ (ay.23b). 

Janji yang mana? Apakah janji bagi Hana bahwa dia akan memiliki anak? 

Apakah kata-kata di atas adalah refleksi kerinduan Elkana, sama seperti 

kerinduan Hana, untuk mendapatkan anak melalui Hana? Ataukah itu 

hanyalah kalimat normatif untuk menenangkan Hana, tanpa adanya 

keterlibatan emosional di dalamnya? Mungkin kejelasan tidak pernah 

akan terjadi dalam kasus ini, namun yang pasti, narasi ini 

memperlihatkan dengan jelas bahwa pemulihan seringkali terjadi pada 

pihak yang terzalimi atau yang diperlakukan dengan sewenang-wenang.   

 
ANALISA NARASI 1 SAMUEL 1 

 
GARIS BESAR (PLOT) 1 SAMUEL 1 

 
Konfliks makin intens         Konflik mulai terurai 

 

 

 

Aksi dimulai                       Aksi berakhir

         

                       Muncul konflik  Konflik terselesaikan 

 
Aksi dimulai (profil keluarga): sebuah keluarga yang rajin beribadah, 

terdiri dari seorang suami dan dua orang istri (ay. 2). 

 
Muncul konflik (provokasi bagi yang tidak memiliki): istri kedua 

(Penina) yang memiliki anak memprovokasi dan menghina istri pertama 

(Hana) yang tidak memiliki anak karena istri pertama (Hana) mendapat 

satu bagian (ay. 5-6). 
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Konflik makin intens (provokasi berkelanjutan): Penina menghina Hana 

sesering
2
 aktifitas mereka pergi ke rumah Tuhan di Silo. Penanda: Hana 

menangis dan tidak mau makan (ay. 7).  

 
Konflik mulai terurai (perjuangan pihak yang tidak memiliki): bahkan 

berdoa di rumah Tuhan pun bisa dianggap sebagai aktifitas orang mabuk. 

Namun Hana tidak menyerah dan memilih untuk menjelaskan apa yang 

sesungguhnya terjadi. Penanda: Hana tidak muram lagi mukanya dan 

mau makan (ay. 18). 

 
Konflik terselesaikan (pertolongan dari atas): Tuhan mengingat Hana dan 

mengakibatkan Hana bisa memiliki anak (ay. 19-20). 

 
Aksi berakhir (Samuel dipersembahkan kepada Tuhan): Hana mengucap 

syukur atas pertolongan Tuhan dengan menyerahkan Samuel kepada 

Tuhan di bawah bimbingan imam Eli (ay. 28). 

 
Dari garis besar di atas, nampak jelas bahwa titik balik terjadi 

ketika Hana tidak menyerah dengan keadaan sekitar yang tidak kondusif, 

melainkan tetap percaya kepada Tuhan yang sanggup memberikan 

terobosan dan jalan keluar. Penulis tertarik untuk menyajikan analisa 

Long terhadap situasi masa kini terkait umat yang datang beribadah. 

Long menyebutkan minimal ada 4 kondisi yang menyebabkan seseorang 

yang sebenarnya rindu datang beribadah dan mengalami perjumpaan 

pribadi dengan Allah yang kudus namun akhirnya pulang dengan 

kekecewaan: pikiran atau konsentrasi yang dialihkan (oleh banyak 

faktor); khotbah yang dirasa sangat datar; musik yang gagal mengangkat 

suasana; atau Allah yang diam.
3
 Jadi, siapakah yang harus disalahkan jika 

sebuah ibadah menjadi ―gagal‖ dan tidak menjadi agen perubahan Allah 

bagi jemaat-Nya? Yang harus ditegaskan adalah bahwa ibadah tidak akan 

pernah gagal selama si penyembah berfokus pada Tuhan dan bukan pada 

                                                 
2  Awalan  menurut Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs, Hebrew 

and English Lexicon of the Old Testament (Peabody, MA: Hendrickson, 1996), p.191 

berarti ―as often as‖. 
3  Kimberly Bracken Long, ―Speaking Grace, Making Space: The Art of Worship 

Leadership,‖ dalam Journal of Spiritual Leadership vol. 7 no. 1 (Spring 2008), p.35.  
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kondisi sekitar apakah kondusif atau tidak untuk memberikan perubahan 

yang diharapkan. Dalam konteks 1 Samuel 1, kegagalan pemimpin (imam 

Eli dan anak-anaknya) untuk menuntun jemaatnya (Hana, Elkana dan 

Penina) tidak harus menjadi kegagalan jemaat untuk bertemu dengan 

Tuhannya. Meskipun para pemimpin dalam ibadah harus diingatkan 

tentang peran mereka untuk menyediakan ruang bagi jemaat bertemu 

dengan Tuhannya dan tidak tergoda untuk menjadi ―bintang‖ dalam 

liturgi ibadah,
4
 jemaat bukanlah sekedar penonton atau simpatisan 

melainkan partisipan aktif dalam ibadah, yang terlibat dan meresponi 

setiap momen dan kesempatan untuk mengalami perjumpaan ilahi dalam 

ibadah.  

 
SUDUT PANDANG (POINT OF VIEW) 1 SAMUEL 1 

 
Jelas terlihat adanya perpindahan fokus sudut pandang dalam 1 

Samuel 1. Narasi ini dimulai dengan frasa ―Ada seorang laki-laki…‖ 

yang menandakan nuansa sehari-hari terkait isu sebuah keluarga. Namun 

segera fokus berpindah dan banyak bernuansa religius di seputar upacara 

dan persembahan kurban. Selain itu, juga jelas terjadi perubahan fokus 

dari Elkana, yang diyakini Firth sebagai orang yang cukup berada, 

menuju Hana yang statusnya melemah dan tidak diperhitungkan akibat 

ketiadaan anak.
5
 Fokus terhadap Hana makin kuat seiring makin jauhnya 

Elkana (dan Penina) dari fokus perhatian narator. Ini ditandai dengan 

―pelepasan‖ peran Elkana di ay. 23. Bahkan itu juga terjadi dengan imam 

Eli. Pasal ini diakhiri dengan monolog (padahal strukturnya adalah 

dialog) dari pihak Hana, yang memaparkan prasangka salah imam Eli di 

masa lalu dan penggenapan nazar Hana di masa kini dan masa 

mendatang.Teks bahkan tidak menampilkan respon imam Eli terhadap 

komitmen Hana. Hana yang direndahkan benar-benar menjadi pemeran 

utama dalam narasi ini, seperti tampak dalam nyanyian nubuatannya: ―Ia 

menegakkan orang yang hina dari dalam debu…‖ (2:7). 

 

                                                 
4  Long, p.48-50. 
5  David G. Firth, Apollos Old Testament Commentary: 1 and 2 Samuel (Downers 

Grove, IL: IVP, 2009), p.54. 
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Narator memakai sudut pandang spatial yang serba tahu, melompat 

dari satu tempat kejadian ke tempat kejadian lainnya,
6
 khususnya saat 

memaparkan tindakan negatif Penina yang sama sekali tidak terdeteksi 

oleh Elkana, sehingga tidak ada satupun catatan reaksi Elkana terkait hal 

tersebut. Tetapi narator juga memakai sudut pandang temporal, 

khususnya dalam menjelaskan ketidaktahuan, atau bahkan kesalahan 

analisa imam Eli terkait kondisi Hana, yang bergumul di hadapan Tuhan, 

dan bukan sedang dalam kondisi mabuk atau tidak terkendali.              

    
PENGATURAN

7
 WAKTU DALAM 1 SAMUEL 1 

 
Tampak narator dengan piawai mengatur dan memainkan waktu 

dengan baik, khususnya waktu yang diperpendek terkait ―penghinaan 

Penina terhadap Hana‖. Ini menunjukkan bahwa fokus narator bukan 

pada persaingan keduanya. Sebaliknya pergumulan Hana dalam bentuk 

doa ratapan di hadapan Tuhan dituliskan sedemikian mendetail karena 

itulah pusat perhatian narasi ini. Selain itu, Walsh memberikan catatan 

khusus tentang peristiwa atau dialog yang terjadi secara simultan 

(bersamaan) terkait interaksi imam Eli dan Hana di rumah Tuhan di Silo, 

sebagai berikut:
8
   

 
(Sudut pandang Hana) Kala dia tetap berdoa di hadapan Tuhan 

(Sudut pandang Eli) Eli mengamati mulutnya 

(Sudut pandang Hana) Hana sedang berdoa dengan senyap 

(Sudut pandang Eli)  Hanya bibirnya yang bergerak 

(Sudut pandang Hana) Tetapi suaranya tidak didengar 

(Sudut pandang Eli)  Jadi Eli berpikir Hana sedang mabuk 

 

                                                 
6  Tremper Longman III, ―Literary Approaches to Biblical Interpretation,‖ in 

Foundations of Contemporary Interpretation (ed. Moises Silva; Grand Rapids, MI: 

Zondervan, 1996), p.148.    
7  Penulis menghindari istilah ―manipulasi waktu‖ oleh Jerome T. Walsh, Old Testament 

Narrative (Louisville, KY: Westminster John Knox, 2009), p.53, mengingat konotasi 

negatif terhadap kata tersebut. Yang dimaksud di sini adalah pengaturan dan dalam 

tempo apa waktu itu disajikan. 
8  Walsh, p.62. 
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Peristiwa yang terjadi secara simultan adalah kunci memahami 

kesalahmengertian Eli terhadap apa yang dilakukan oleh Hana. Bila tidak 

terjadi secara simultan, terciptalah dialog yang membuka peluang untuk 

memahami duduk persoalan yang sebenarnya. Tetapi yang terjadi 

sebaliknya. Eli hanya berfungsi sebagai pengamat dan bukan penolong 

terhadap masalah yang dihadapi Hana. Akibatnya, kesalahpahaman 

terjadi dengan begitu mudahnya. Beruntung itu tidak berlanjut, terutama 

karena Hana tidak menyerah untuk memberikan penjelasan dan karena 

Eli tidak terlalu angkuh untuk mempertahankan pendapatnya yang tidak 

tepat terhadap situasi yang dialami oleh Hana. 

 
Ada juga pemakaian flashback yang berfungsi sebagai pengingat,

9
 

yaitu ketika Hana menceritakan ulang apa yang terjadi pada dirinya dan 

membuktikan bahwa apa yang dilakukannya itu benar dan berkenan di 

hadapan Tuhan sehingga sekarang Samuel menjadi bukti jawaban Tuhan 

terhadap mereka. 

 
KARAKTER DAN PENGKARAKTERAN

10
 (CHARACTER AND 

CHARACTERIZATION) DALAM 1 SAMUEL 1 

 
Penina adalah tokoh datar atau satu dimensi yang bersifat 

antagonis. Perannya adalah menimbulkan perasaan sakit hati bagi tokoh 

lainnya, Hana. Gambaran tentang tokoh ini ditampilkan secara menarik 

dalam frasa: ―madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar‖ (1:6) 

yang secara literal berbunyi ―madunya (atau: istri yang menjadi 

saingannya) menimbulkan gangguan bahkan gangguan supaya 

menghasilkan kekecewaan.‖ Kata ―kekecewaan‖ (kata dasar: ) 

sinonim dengan kata ―mengguntur‖ dalam frasa ―Ia mengguntur di 

langit‖ (1 Samuel 2:10).
11

 Artinya, sama seperti Tuhan mengacaukan dan 

menimbulkan kekecewaan bagi para musuh-Nya, demikian pula halnya 

dengan Penina. Kata-katanya yang menyakitkan hatinya mengakibatkan 

kekacauan, kegusaran, dan kekecewaan di hati Hana, yang dianggap 

                                                 
9  Walsh., p.58. 
10  Ibid., p.33, memahami ―pengkarakteran‖ sebagai proses yang dilakukan narator untuk 

menampilkan betapa penting dan kompleksnya sebuah karakter. 
11   Lihat Frederick J. Gaiser, ―Sarah, Hagar, Abraham – Hannah, Penninah, Elkanah: 

Case Study in Conflict‖ dalam Word and World, vol.34 no. 4 (Summer, 2014), p.282. 
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sebagai musuhnya. Yang menarik, tidak ada catatan tentang keturunan 

Penina dalam Alkitab, yang diyakini menggarisbawahi fakta bahwa anak-

anak Penina tidak memberikan kontribusi bagi kelanjutan keturunan 

Elkana!
12

 

 
Elkana adalah tokoh melingkar atau multi dimensi dengan anomali 

perannya sehingga terlihat ambigu. Penulis setuju bahwa Elkana 

mewakili generasi yang tidak lagi menganggap pernikahan (dan istri) 

hanya sebagai properti atau komoditas untuk mendapat anak tetapi yang 

melihat pentingnya relasi antar manusia.
13

 Tetapi Elkana tidak 

sepenuhnya positif karena ia bukan tipe pribadi solutif (penyelesai 

masalah) melainkan mengarah pada pribadi egoistis (yang merasa dan 

berpikir bahwa dirinya lebih baik, lebih penting, dan lebih bertalenta 

daripada orang lain
14

 bahkan berpusat pada diri sendiri
15

). Penulis ragu 

terhadap pendapat Backon yang coba membuktikan dari teks bahwa 

Elkana, dan bukan Hana, yang bernazar.
16

 Penulis lebih condong pada 

pendapat Fidler bahwa Elkana melakukan paterfamilias atau tanggung 

jawab di balik layar dalam semangat Ulangan 30 dengan mengesahkan 

nazar isterinya dengan tidak mengatakan apa-apa, yang terbukti dengan 

tindakan Hana menyerahkan Samuel ke Rumah Tuhan di Silo, tanpa 

didampingi Elkana.
17

 Gambaran di atas menegaskan bahwa Hana yang 

mengalami masalah, dan Hana pula yang mengalami pemulihan dari 

Allah sendiri, dengan Elkana hanya sebagai pihak yang melegalisir atau 

mengesahkan validitas nazar Hana. Terkesan Elkana hanya peduli pada 

waktu pelaksanaan nazar, yaitu waktu Samuel sudah disapih, dan seolah 

tidak ingin terlibat langsung dalam proses pemenuhan janji Tuhan dalam 

hidup anaknya. Antusiasme Hana menenggelamkan, kalau memang ada, 

                                                 
12  Keith Bodner,1 Samuel: A Narrative Commentary (Sheffield, TN: Sheffield Phoenix, 

2009), p.12. 
13  Gaiser, p.281. 
14  http://www.merriam-webster.com/dictionary/egotism (diakses pada tanggal 7 Maret 

2016, pk. 12.14 Wib). 
15  The American Heritage Dictionary, 2nd College Edition, s.v. ―Egotist.‖ 
16  Joshua Backon, ―Prooftext that Elkanah rather than Hannah Consecrated Samuel as a 

Nazirite‖ in JBQ vol. 42, no. 1 (2014), p.52-53. 
17  Ruth Fidler, ―A Wife‘s Vow – A Husband‘s Woe? A Case of Hannah and Elkanah (1 

Samuel 1, 21-23) dalam Zeitschrift fuhr die alttestamentliche Wissenschaft, 118 no 3 

(2006), pp.376, 378-79. 
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atau bahkan menegaskan ketiadaan antusiasme Elkana untuk terlibat 

secara bersama-sama dalam proses pelaksanaan nazar dengan tidak 

mengantarkan Samuel bersama-sama Hana ke rumah Tuhan di Silo. 

Selama konsepnya 3 menjadi 1, dan bukan 2 menjadi 1, pernikahan tidak 

pernah menjadi wadah atau laboratorium pemulihan bagi kedua belah 

pihak, hanya bagi salah satu pihak yang bukan sekedar melakukan ritual 

ibadah melainkan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhannya. 

 
Imam Eli juga merupakan tokoh multi dimensi yang ambigu 

perannya. Analisa cepat tanpa dasar saat menegur Hana supaya jangan 

mabuk (ay.14) seolah menjadi refleksi sepanjang jaman terhadap 

pemimpin-pemimpin rohani yang bila tidak berhati-hati bisa terjebak 

dalam kesalahan yang sama: melihat dan menilai hanya dari penampilan 

luarnya saja. Firth menyebutkan bahwa sebagai seorang imam, Eli 

ternyata tidak dapat mengenali doa yang jujur dan penuh dengan 

kesungguhan.
18

 Namun di sisi lain, konfirmasi segera setelah penjelasan 

Hana akan situasi yang dihadapinya (ay.17) dipahami sebagai konfirmasi 

dari Allah sehingga di kemudian hari Elkana berharap Tuhan menggenapi 

janji-Nya (ay.23). Kesimpulannya, imam Eli mewakili kelompok orang 

yang karena ketidakhati-hatiannya berpotensi makin menjerumuskan 

orang yang sedang dilanda masalah, namun di sisi lain dia juga mewakili 

Allah yang mengkonfirmasi penggenapan janji bagi mereka yang tetap 

percaya kepada-Nya.  

 
Hana adalah tokoh multi dimensi dengan peran protagonis dalam 

narasi ini. Di awal cerita, dia terlihat begitu lemah dan menjadi obyek 

penghinaan. Namun di akhir cerita, dia terlihat sebagai pribadi dengan 

iman yang mengalami kemenangan, seperti kata Bergen: ―Meskipun dia 

mendekati Tuhan di tengah kesedihan mendalam, dia keluar dari Bait 

Suci menjadi orang yang ditinggikan dan diubahkan.‖
19

 Kunci perubahan 

Hana tercatat di ay. 15, yang secara literal dapat diterjemahkan sebagai 

berikut:
20

 ―Dan Hana telah menjawab dan berkata: ‗Bukan tuanku. 

                                                 
18  Firth, p.57. 
19  Robert D. Bergen, The New American Commentary: 1 and 2 Samuel (Nashville, TN: 

B & H Publishing Group, 1996), p.70.   
20  Terjemahan ini didasarkan sumber-sumber berikut: Bible Works 7; John Joseph 

Owen, Analytical Key to the Old Testament, vol. 2: Judges – Chronicles (Grand 
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Wanita dengan roh/semangat yang beratlah aku tetapi anggur atau 

minuman yang kuat telah tidak aku minum melainkan aku telah 

mencurahkan jiwaku di hadapan TUHAN‘.‖ Berdasarkan ungkapan Hana 

di atas, minimal ditemukan 4 prinsip penting yang menjadikan ibadah 

sebagai laboratorium atau klinik pemulihan bagi orang percaya. Pertama, 

kenalilah pusat masalah. Hana mengakui bahwa jiwanya telah tersakiti 

hingga menjadi berat atau sangat memprihatinkan. Tetapi Hana bukanlah 

orang yang mengasihani diri sendiri. Dia fokus pada hatinya yang sedang 

bermasalah. Kedua, pergilah ke sumber kehidupan. Hana dengan tegas 

menyebutkan bahwa dia tidak sedang melarikan diri dari masalah dengan 

cara minum minuman keras yang membuat kesadaran diri seseorang 

hilang atau tidak terkontrol. Hana memilih untuk ―mencurahkan jiwanya‖ 

di hadapan Tuhan. Ini bukan berarti tidak boleh mencari pertolongan dari 

pihak lain. Ini menegaskan bahwa sebelum pergi ke pihak-pihak lain, 

pertama kali yang harus dilakukan adalah datang ke hadapan Tuhan 

sebelum segalanya sudah menjadi sangat terlambat. Ketiga, janganlah 

pergi atau berkonfrontasi dengan rival/musuhmu sebelum ―mencurahkan 

jiwa di hadapan Tuhan.‖ Ungkapan ini menurut BDB adalah ungkapan 

yang unik, lambang penyesalan diri di hadapan Tuhan.
21

 Penulis 

melihatnya sebagai aktifitas yang komprehensif meskipun latar 

belakangnya adalah ritual ibadah dalam hal mencurahkannya di atas 

mezbah (lihat 1 Samuel 7:6). Itu adalah ungkapan untuk menjadikan 

Tuhan ―sparring partner (lawan bayangan)‖ untuk memperbaiki dan 

mengasah diri supaya kembali siap berhadapan dengan dunia yang keras 

dan tidak kondusif sehingga tidak membuat jiwa seseorang kembali 

tersakiti atau dalam kondisi sangat memprihatinkan. Keempat, dengan 

penolakan: ―bukan tuanku,‖ Hana menolak cap atau stereotip yang coba 

dilekatkan imam Eli terkait aktifitas ―komat kamit.‖ Hana menegaskan 

bahwa dirinya bukan ―belial‖ atau ―orang dursila‖ (ay. 16). Kata ―belial‖ 

memiliki 2 makna dasar: ―wickedness‖ dan ―worthlessness.‖
22

 Dalam 

kondisi apapun, janganlah menjadi orang yang jahat atau tidak berguna, 

                                                                                                              
Rapids, MI: Baker, 1992) 129-30; dan Warren Baker, eds., The Complete Word Study 

Old Testament (Chattanooga, TN: AMG, 1994), p.722. 
21  Brown, Driver, and Briggs, p.1050. 
22  Lihat Brown, Driver, and Briggs, p.116, dan William L. Holladay, A Concise Hebrew 

and Aramaic Lexicon of the Old Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1988), 

p.41. 
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bahkan ketika hati sedemikian tersakiti. Selama segala persoalan 

dicurahkan di hadapan Tuhan, kemungkinan seperti itu akan semakin 

mengecil. Hana bertahan dalam kondisi yang tidak kondusif sehingga 

pada akhirnya dia mendapat jawaban dan pertolongan Tuhan dari semua 

masalah yang melilitnya.     

 
KEKOSONGAN (GAPS) DALAM 1 SAMUEL 1 

 
Ungkapan ―Di sana yang menjadi imam TUHAN ialah kedua anak 

Eli, Hofni dan Pinehas‖ (ay.3) sungguh janggal. Di satu sisi, ini 

menegaskan peran dan kuasa keduanya yang sedemikian besar sehingga 

tidak seorangpun, termasuk Eli, yang dapat menegur mereka (lihat 2:12-

17, 22-25). Bergen berpendapat bahwa Eli tidak disebut imam di bagian 

ini karena kemungkinan dia sudah terlalu tua untuk melayani secara aktif 

dalam kapasitas penuh sebagai seorang imam.
23

 Tetapi berdasarkan fakta 

bahwa Eli, dan bukan Hofni dan Pinehas, yang meresponi apa yang 

dialami oleh Hana, menunjukkan kekosongan peran Hofni dan Pinehas, 

yang menurut Gordon menjadi penanda awal tentang kejatuhan 

keimaman di Silo dan tentang munculnya keimaman baru dengan Samuel 

sebagai pemimpinnya
24

 dan bertugas menjalankan peran imam dengan 

semestinya. Kesimpulan narator bahwa keduanya adalah ―orang dursila‖ 

(2:12) seolah menegaskan apa yang justru ditolak oleh Hana. Ini menjadi 

peringatan besar bagi semua pelayan dan pemimpin di dalam rumah 

Tuhan, agar tidak menjadi pribadi yang tidak baik pada saat aktif 

melayani sehingga akhirnya Tuhan menemukan mereka sebagai orang-

orang yang tidak berguna. Kembali berkaca pada pernyataan-pernyataan 

Long di pembukaan artikel ini, sudah seharusnya semua para pelayan 

Tuhan harus terus berbenah diri sehingga dapat menjadi pelayan Tuhan 

sebagaimana mestinya. Kekosongan peran akibat kurangnya kecakapan 

seorang pemimpin dapat dimaklumi karena mendorong kebutuhan untuk 

merekrut orang lain untuk menjadi rekan kerja, tetapi kekosongan peran 

akibat tindakan-tindakan jahat dan tidak bermoral, sungguh tidak dapat 

                                                 
23  Bergen, p.66.  
24  Robert P. Gordon, The Library of Biblical Interpretation: I and II Samuel (Grand 

Rapids, MI: Zondervan, 1986), p.71.  



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.10, Maret 2016  35 

 

 

 

dimaklumi. Itu pasti mengarah pada penghakiman Tuhan, cepat atau 

lambat. 

 

Kekosongan reaksi Elkana
25

 terkait penghinaan berkelanjutan dari 

Penina kepada Hana sungguh menunjukkan situasi tidak kondusif yang 

dihadapi oleh keluarga tersebut, terlepas dari rutinitas ibadah yang 

mereka lakukan. Sebuah peringatan besar lainnya buat keluarga-keluarga 

Kristen tentang bahaya ketidakharmonisan di tengah kondisi aktif 

beribadah atau melayani Tuhan. Selama ibadah, dan aktifitas-aktifitas 

rohani lainnya, tidak menjadi semacam laboratorium atau sarana 

pemulihan, ada bahaya mengancam eksistensi keluarga-keluarga Kristen. 

Narasi ini secara perlahan namun pasti menunjukkan ―hilangnya‖ tokoh 

antagonis (Penina) dan tokoh ambigu (Elkana) dari layar utama. Apakah 

ini menunjukkan terjadi ―perpisahan‖ dalam keluarga ini: apakah itu 

perpisahan legal atau faktual atau setiap anggota keluarganya ―hanya‖ 

mengambil jalannya sendiri-sendiri, yang kembali menggaungkan 

ungkapan khas di Kitab Hakim-hakim: ―setiap orang berbuat apa yang 

benar menurut pandangannya sendiri‖ (17:6; 21:25)?  

 
SUARA-SUARA NARATOR DALAM 1 SAMUEL 1 

 
Suara-suara narator dalam narasi ini lebih bersifat mempersiapkan 

apa yang akan terjadi atau memberikan kesimpulan terhadap tindakan-

tindakan para tokohnya. Misalnya, penyebutan Hofni dan Pinehas 

mempersiapkan pembaca
26

 tentang kondisi tidak ideal yang makin 

menyelimuti Hana dalam usahanya untuk mencari pertolongan Tuhan. 

Nyatanya, bahkan dalam kondisi demikian, pertolongan itu ditemukan.  

 
Ay. 5-7 memuat intensitas suara narator tentang situasi yang 

terjadi. Dimulai dengan komentar ―meskipun ia mengasihi Hana‖ (ay. 5) 

                                                 
25  Walter Brueggemann, Interpretation: First and Second Samuel (Louisville, KY: John 

Knox, 1990), p.13, menyebutkan ketidakhadiran Elkana dari ay. 9-18, yaitu pada saat 

Hana mengalami krisis dan mengadukan masalahnya kepada Tuhan.  
26  Jan Fokkelman, Di Balik Kisah-kisah Alkitab (Terj. A. S. Hadiwijata; Jakarta: BPK, 

2008), h.168 menegaskan bahwa cerita yang baik pastilah bukan sekedar member 

informasi melainkan memberikan keterangan demi masuk ke dalam cerita lebih lanjut 

lagi. 
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yang menunjukkan usaha Elkana bertindak adil di antara kedua istrinya 

meskipun faktanya tidak pernah terlaksana keadilan dalam konteks 

demikian. Itu terbukti dalam komentar narator di ay. 6 bahwa Penina 

menyakiti Hana karena Tuhan telah menutup kandungan Hana. Apa yang 

sesungguhnya dilakukan Penina? Penina menunjukkan dengan seluruh 

―alat bukti‖ yang dipunyai olehnya, dan penulis yakin bahwa salah 

satunya adalah pemberian beberapa bagian di pihak Penina karena dia 

memiliki anak lelaki dan perempuan, berbanding pemberian satu bagian 

karena Hana yang mandul. Pemberian Elkana justru memicu penghinaan 

oleh Penina kepada Hana tanpa diketahui Elkana. Nuansanya semakin 

intens karena itu terjadi ―tahun demi tahun‖ sehingga penderitaan Hana 

mencapai puncaknya, dan Hana hanya bisa menangis dan tidak mau 

makan (ay. 7). Uniknya, intensitas yang mencapai puncaknya ini memang 

sempat menghancurkan hati Hana, tetapi tidak menghancurkan keyakinan 

dan kepercayaannya kepada Tuhan.
27

 Dia mengadukan perkaranya dalam 

ibadah di rumah Tuhan (dengan berdoa, mencurahkan masalah, bernazar, 

dlsb) dan dia mendapatkan kelegaan (sehingga mau makan) bahwa 

jawaban terhadap doanya (sehingga akhirnya dia mendapatkan anak).   

 
PENGULANGAN (REPETITION) DALAM 1 SAMUEL 1 

 
Setelah prolog, narasi ini dibuka dan ditutup dengan kata 

―menyembah‖ (ay. 3 dan 28). Kata ini berasal dari kata  dan pada 

dasarnya berarti ―to bow down‖ (membungkuk/menundukkan diri).
28

 

Pengulangan ini sangat penting untuk menekankan inti utama narasi ini 

adalah tentang ibadah kepada Tuhan. Perbedaannya, sikap menyembah 

Tuhan di bagian awal narasi terlihat lebih sebagai kewajiban dan rutinitas 

yang selalu mereka lakukan pada saat beribadah ke rumah Tuhan. 

Penyembahan di bagian tengah narasi (meskipun tidak secara khusus 

memakai kata yang sama, tetapi lebih mengarah pada kata-kata ratapan 

dan permohonan) menunjukkan pentingnya ibadah di tengah krisis yang 

dihadapi seseorang. Akibatnya, penyembahan di bagian akhir narasi 

                                                 
27  Brueggemann, p.13, menegaskan bahwa Hana tidak menyerah untuk berharap pada 

Tuhan, yang disebutkan dalam bagian-bagian sebelumnya sebagai penyebab 

ketidakmampuan Hana untuk memiliki anak.  
28  Owens, pp.127, 135. Lihat juga Benjamin Davidson, The Analytical Hebrew and 

Chaldee Lexicon (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1970), p.708.  
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dapat disimpulkan sebagai respon ucapan syukur dan penundukan diri 

Hana atas pertolongan Tuhan terhadap dirinya.  

 

Kata ―hamba‖ muncul berulang kali dan secara konsisten 

digunakan oleh Hana dalam kaitannya dengan Tuhan (ay. 11) maupun 

dengan imam Eli (ay. 16, 18) termasuk kata terkait, yaitu ―tuan‖ yang 

juga dikenakan kepada imam Eli (ay. 26). Ini menjadi menarik karena hal 

itu telah dikatakan Hana pada saat imam Eli salah menganalisa apa yang 

sedang dilakukannya! Yang lebih menarik, ini adalah salah satu narasi 

yang menunjukkan peran penting Eli sebagai imam (yang lain, terkait 

dengan panggilan Samuel) dengan mengabaikan ketidaktepatan peran Eli 

secara keseluruhan. Artinya, setiap orang harus menghormati orang-orang 

yang melayani Tuhan, terlepas dari kekurangan yang ada, karena Tuhan 

tetap dapat memakai (meskipun dalam kondisi tidak ideal) orang tersebut 

untuk menyatakan kehendak Tuhan bagi umat-Nya, baik secara pribadi 

maupun kelompok. Secara pribadi, saya pernah mendengar seorang 

pelayan yang mengatakan bahwa dia mendapatkan kesan tertentu setelah 

pembacaan Alkitab pribadi bahwa Tuhan menginginkan dia bertahan 

meski dia harus ada di bawah pimpinan ―Raja Babel‖ mengingat 

kebijakan tertentu yang dirasa tidak pas. Namun setelah bertemu lagi 

beberapa tahun kemudian, dia menyebut bahwa kepemimpinan si ―Raja 

Babel‖ lebih baik dibandingkan tokoh lainnya! Ini hanya dapat terjadi 

apabila pribadi yang mengalami permasalahan akibat tekanan tertentu 

dari pihak lain, tidak pernah berhenti untuk menjadi penyembah Allah, 

baik dalam ibadah formal maupun dalam ibadah pribadi. Selama itu 

dilakukan, mereka akan mengalami pembaharuan hidup, yang bahkan 

bisa melalui ―agen-agen Allah‖ yang tidak biasa, semacam ―Raja Babel‖! 

Ada 2 kata yang termasuk pengulangan dalam Bahasa Indonesia tetapi 

lebih bersifat progresif dalam Bahasa Ibrani. Pertama, kata ―menutup 

kandungan.‖ Dalam Bahasa Ibrani, terlihat jelas tindakan progresif Allah 

yang ―menutup kandungan‖ (ay. 5, kata kerja ) lalu Tuhan ―ada di 

belakang kandungannya‖ (seperti seseorang yang pergi setelah menutup 

pintu, ay. 6, kata sambung ).
29

 Alter menyebut fenomena seperti ini 

                                                 
29  Robert Alter, The Art of Biblical Narrative (New York, NY: Basic Books, 1981), 

p.95.  
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sebagai ―pengulangan motif‖ karena kadangkala suatu kata atau frasa 

tidak memiliki arti pada dirinya sendiri, kecuali di dalam relasi dengan 

kata atau frasa lainnya. Jadi frasa ―ada di belakang kandungannya‖ tidak 

menemukan arti dalam dirinya sendiri, kecuali dikaitkan dengan frasa 

sebelumnya, ―TUHAN telah menutup kandungan.‖ Ini adalah gambaran 

Tuhan yang memutuskan untuk ―menutup kandungan‖ Hana dan tidak 

memberikan anak kepadanya, bahkan pergi dari hadapan Hana. Tetapi, 

apakah itu keputusan final Tuhan? Faktanya tidak. Selain Samuel, Hana 

mempunyai 5 orang anak lagi! Sungguh sebuah pelajaran berharga bagi 

orang percaya. Selama orang percaya tetap menyembah Tuhan, masih ada 

harapan sehingga Tuhan membalikkan badan dan membuka pintu-pintu 

yang sebelumnya tertutup, karena semuanya itu ada di dalam grand 

design Allah. Kedua, kata ―hadir.‖ Itu adalah gambaran Hana yang 

―bangkit‖ (ay. 9, kata kerja dasar  ) sehingga akhirnya, setelah Tuhan 

menolong Hana, dia ―berdiri teguh‖ (ay. 26, kata kerja dasar ). 

Meskipun itu adalah penceritaan ulang tentang apa yang terjadi di masa 

lalu, tetapi itu diceritakan dengan keyakinan yang berbeda dengan saat 

Hana pertama kali mengucapkan permohonannya kepada Tuhan. 

 
STRUKTUR SIMETRIS 1 SAMUEL 1 

 
Struktur Simetris Maju (Forward Symmetries) ada di ay. 8: 

 
A. Mengapa engkau menangis? 

 B.   Dan mengapa engkau tidak mau makan? 

A‘. Dan mengapa hatimu menjadi buruk/tidak puas?  

 B‘.  Bukankah aku lebih baik bagimu daripada 10 anak  

laki-laki? 

 
Struktur di atas menunjukkan apa yang dialami oleh Hana: dari 

ekspresi luar (yaitu: menangis) yang berakibat makin buruk (yaitu: 

hatinya kehilangan ketenangan atau kepuasan). Tetapi solusi yang 

ditawarkan Elkana tidak mencukupi karena tidak menyentuh akar 

permasalahan. Elkana hanya berfokus pada apa yang di luar: menyuruh 

Hana untuk makan dengan melihat pada diri Elkana sendiri yang 

seharusnya lebih berharga dari 10 anak laki-laki. Ungkapan ―lebih 
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berharga‖ bisa berarti sesuatu yang sangat umum karena memakai kata 

umum  yang berarti ―baik,‖ tetapi mengingat perbandingannya, 10 

anak laki-laki, terlihat jelas bahwa solusi yang ditawarkan Elkana hanya 

bersifat lahiriah, tanpa menyentuh masalah yang lebih esensi, terkait 

relasi dengan Penina dan perlakuan Penina terhadap Hana.  

 
INTERTEXTUALITY 1 SAMUEL 1 

 
Frasa ―perbuatlah apa yang kau pandang baik‖ muncul beberapa 

kali dalam teks-teks lainnya. Minimal ada 3 kemungkinan ketika frasa ini 

disebutkan. Pertama, ketika Abraham mengijinkan Sara untuk melakukan 

apa yang dipandang baik oleh Sara, maka Sara menindas Hagar (Kejadian 

16:6). Ini menunjuk pada perbuatan berdasarkan maksud pribadi tanpa 

peduli dengan perasaan dan apa yang akan terjadi bagi mereka yang 

mengalaminya. Kedua, frasa ini menyiratkan perilaku permisif (lihat 

Kejadian 19:8 dan Hakim-Hakim 19:24) bahkan terhadap tindakan 

kejahatan yang berpotensi menghancurkan suatu bangsa. Ketiga, 

perbuatan yang didasarkan pada pertimbangan moral, atau baik tidaknya 

melakukan sesuatu, seperti saat Daud memilih untuk tidak membunuh 

Saul melainkan mengingatkan dia (1 Samuel 24:4). Teks 1 Samuel 1:23 

mengarah pada kemungkinan terakhir: suatu keputusan yang diambil 

setelah mengambil pertimbangan yang matang, yaitu membawa atau 

mempersembahkan Samuel setelah disapih.  

 
SIMPULAN 

 
Setelah membaca narasi 1 Samuel 1, penulis menyimpulkan bahwa 

ibadah dengan elemen-elemen dasarnya adalah sarana semacam 

laboratorium yang bisa menolong si penyembah melewati waktu-waktu 

sulit akibat tekanan kehidupan dengan cara yang positif dan konstruktif. 

Ini perlu ditekankan mengingat virus kekecewaan terhadap figur tertentu 

adalah racun yang paling sering mematikan vitalitas kerohanian 

seseorang. Sering sekali terdengar ungkapan orang-orang yang kecewa 

dengan perilaku orang-orang tertentu, yang dianggapnya lebih rohani dari 

diri mereka sendiri. Faktanya, mereka hanyalah manusia-manusia biasa 

yang juga bisa melakukan kesalahan-kesalahan dan membuat orang lain 
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kecewa. Agar dapat menjadi sembuh dari virus dan racun mematikan 

seperti itu, seseorang perlu memiliki anti virus berupa sikap percaya dan 

bersandar pada Tuhan, yang tidak luntur oleh segala masalah dan 

kekecewaan yang dihadapi. Dalam hal rohani, tidak ada konsep ―racun‖ 

memakan/mematikan ―racun‖ karena sikap dan mentalitas yang teguh di 

tengah masalah yang dihadapi adalah obat utama yang akan 

menyembuhkan mereka. Sebaliknya, sikap dan mentalitas negatif pasti 

akan bertambah negatif, dan menyebabkan seseorang makin terpuruk! 

Selamat menjadikan ibadah sebagai laboratorium tempat sakit seseorang 

terdeteksi dan mendapatkan obat yang tepat demi mendapatkan 

kesembuhan yang permanen sifatnya! 
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PEMURIDAN YANG DISERTAI KUASA 

DAN KEHADIRAN YESUS:  

ANALISIS COLON MATIUS 28: 16-20 

 

Hendi 

 

Abstrak: Pemuridan merupakan esensi gereja karena di situlah kuasa dan 

kehadiran Yesus serta misi gereja menjadi nyata di antara bangsa-bangsa. 

Berbagai penafsiran seperti Armand Barus (2013) menyimpulkan 

pemuridan adalah misi gereja. Tidak jauh berbeda dari berbagai 

penafsiran sebelumnya, melalui pendekatan analisis colon Matius 28: 16-

20 penulis mendapatkan bahwa pemuridan mencakup 3 komponen yang 

tidak terpisahkan yakni kuasa Yesus, misi gereja, dan kehadiran Yesus. 

Pemuridan bukan hanya berbicara soal pengajaran dan penginjilan 

melainkan usaha integratif antara kuasa Yesus dan kuasa gereja melalui 

misinya. Pemuridan kepada semua bangsa mengindikasikan kuasa Yesus 

bekerja, kehadiran Yesus di antara bangsa-bangsa melalui para murid, 

dan adanya misi jemaat secara aktif dan dinamis dengan cara menjangkau 

semua bangsa, membawa mereka kepada Allah, dan mengajar mereka 

melakukan semua perintah Yesus.  

 

Kata kunci: pemuridan, colon, semantis, kuasa, kehadiran, misi  

               

Abstract: Discipleship is the essence of the church because it points out 

that the authority and presence of Jesus and the mission of the church 

become actual among the nations. Armand Barus (2013), one of many 

scholars, states that discipleship is the mission of the church. Not much 

different from many scholars‘ interpretations, through the approach of 

analysis colon of Matthew 28: 16-20, the writer finds that the 

disciplipeship includes 3 integral components: the power of Jesus, the 

mission of the church, and the presence of Jesus. Discipleship is not just 

talking about teaching doctrines and evangelism but the integrative 

efforts between the authority of Jesus and of the church through its 

mission. To disciple of all nations indicates the power of Jesus is 

working, the presence of Jesus is being among the nations through his 
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disciples, and the active and dynamic mission of the church is working to 

reach all nations, to bring them to God, and to teach them to do all the 

commands of Jesus. 

 

Key words: discipleship, colon, semantical, authority, presence,                     

mission                  

 

Berbagai penafsiran kontemporer terhadap Matius 28: 16-20 telah 

banyak dihasilkan oleh para ahli
1
 dan yang terkini adalah tulisan Armand 

Barus (2013).
2
 Kesimpulannya adalah Matius 28: 16-20 merupakan misi 

gereja yang sedang berjalan sampai akhir zaman.   

 

Penulis ingin melihat kembali teks Matius 28: 16-20 dengan suatu 

pendekatan yang berbeda dari sejumlah penafsiran sebelumnya. 

Pendekatan analisis colon mempermudah pembaca untuk menganalisis 

teks ini lebih akurat walaupun bukan satu-satunya pendekatan untuk 

sampai pada kesimpulan yang sama. Tidak jauh berbeda dengan 

kesimpulan di atas, analisis colon Matius 28: 16-20 memperlihatkan 

bahwa pemuridan kepada semua bangsa mengindikasikan kuasa Yesus 

bekerja, kehadiran Yesus di antara bangsa-bangsa melalui para murid, 

dan berjalannya misi secara aktif dan dinamis dengan cara menjangkau 

semua bangsa, membawa mereka kepada Allah, dan mengajar mereka 

melakukan semua perintah Yesus. Jadi, pemuridan kepada semua bangsa 

                                                 
1  Penulis meringkas beberapa penafsiran antara lain: W. D. Davies dan Dale C. Allison 

menyatakan bagian ini adalah seperti tradisi Musa memberikan amanat kepada Yosua 

untuk menempati tanah Kanaan, Yesus memberikan amanat kepada para murid untuk 

menjalankan perintah Musa baru. Lihat W. D. Davies dan Dale C. Allison, A Critical 

and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew (New York: 

T&T Clark International, 2004), p.680. Sementara Donald A. Hagner memisahkan 

kuasa dan kehadiran Yesus dengan misi atau amanat Yesus. Misi ini dibingkai oleh 

kuasa dan kehadiran Yesus. Lihat Donald A. Hagner, Word Biblical Commentary: 

Matthew 14-28 (Dallas: Word, Incorporated, 2002), p.889. John Nolland menekankan 

ini adalah perintah Yesus yang bangkit yang disertai dengan kuasa dan kehadiran-Nya 

di dalam tugas misi kepada para murid. Lihat J. Nolland, The Gospel of Matthew: A 

Commentary on the Greek Text (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), p.1260.  
2  Armand Barus menyimpulkan bahwa tema bagian ini adalah pemuridan merupakan 

misi gereja (missio ecclesiae). Lihat Armand Barus, ―Pemuridan Sebagai Misi Gereja: 

Studi Matius 28: 16-20,‖ Jurnal Amanat Agung vol. 9 no. 1 (Juni 2013), h.1-33. 
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mencakup 3 komponen yang tidak terpisahkan (integratif) yakni kuasa 

Yesus, misi gereja, dan kehadiran Yesus.  

 

Landasan Teori: Analisis Colon 

 

Penulis memilih studi linguistik dengan pendekatan analisis 

wacana.
3
 Model analisis wacana yang digunakan adalah analisis colon, 

―colon analysis,‖ yang diperkenalkan oleh Johanes P. Louw.
4
  

 

Mengapa penting membaca teks dengan analisis colon? Analisis 

colon menekankan semantik. Di dalam semantik, arti suatu bahasa 

melampaui arti kata, frasa, maupun kalimat. Wacana dalam bentuk 

paragraf mencakup dan mengatur struktur mikro teks. Louw menulis,  

 

―When the pivot point of a paragraph has been determined it may 

then be seen how the author has built his sentences, phrases, and 

words around it. In determining the meaning of units such as 

words, one must not follow the popular traditional approach which 

uses etymology and a restricted sentence context, but rather the 

meanings must be derived from a study of the whole paragraph.‖
5
  

 
Analisis colon menekankan arti struktur mikro ditentukan oleh isi 

semantis struktur makro sehingga fokus penafsiran adalah menemukan isi 

semantis struktur makro. Arti struktur mikro seperti ketaatan kepada 

pemerintah ditentukan oleh teks makro Roma 13:1-7. Mark Edward 

Taylor menjelaskan,  

 

                                                 
3  Tulisan ini adalah salah satu upaya untuk mengembangkan studi linguistik di dalam 

penafsiran teks kitab suci di Indonesia. Mark Edwar Taylor menulis di dalam revisi 

disertasinya (2001), ―The entry of text-linguistics into biblical studies has been slow 

and is still in a developmental stage. Although several of the major tenets of text-

linguistics may be traced to ancient rhetoric, dating from ancient Greece and Rome 

through the Middle Ages up to the present, the modern discussion is a distinctly 

twentieth-century movement.‖ Lihat Mark Edward Taylor, A Text-Linguistic 

Investigation into the Discourse Structure of James (New York: T&T Clark 

International, 2006), p.35-36. 
4  Lihat buku Johanes P. Louw, Semantics of New Testament Greek (Atlanta: Scholar 

Press, 1982).   
5  Louw, Semantics of New Testament Greek, p.158. 
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―The fundamental starting point and the most distinguishing 

doctrine of text-linguistics is that meaning in language occurs in 

units of text beyond the word and sentence level, units designated 

as ‗discourses.‘ This means that whereas traditional grammar has 

tended to focus on micro-structures such as phrases, clauses and 

sentences, the primary object of interpretive scrutiny for text-

linguistics is the discourse as a whole .... This presupposes that a 

written text begins with an author‘s formulation of an idea which is 

then expressed and developed by conscious language choices.‖
6
  

David Alan Black juga menjelaskan bahwa salah satu ciri khas 

analisis wacana adalah, 

 

―Text linguistics concentrates on larger units of language such as 

paragraphs, sections, and entire texts (―macrostructures‖). These 

larger textual units stand in a hierarchical and sequential relation 

to each other. Moreover, because macrostructures dominate the 

compositions and structure of texts, discourse is analyzed from the 

top down. This approach is enormously helpful in showing how the 

individual parts of a biblical book are related to the whole.‖
7
  

Studi ini juga fokus pada sintaksis. Black menyebutkan pendekatan 

analisis wacana diprioritaskan pada text‘s cohesion dan coherence. Black 

menjelaskan,  

 

―Cohesion is a syntactic category and refers to the means of 

linking sentences into larger syntactical units. Coherence, on the 

other hand, is a semantic dimension of meaning and refers to the 

various ways in which readers make sense of a text. All of us 

expect a discourse (a sermon, for example) to be ―coherent‖ in the 

sense of being relevant and clear. Both cohesion and coherence 

have a common concern in that they stress the need to see 

language as a dynamic interaction between speaker and listener or 

writer and reader.‖
8
 

                                                 
6  Taylor, A Text-Linguistic Investigation Into the Discourse Structure of James, p.38-

39. 
7  David Alan Black, Linguistics for Students of New Testament Greek, (Grand Rapids: 

Baker Books, 1995), p.171.  
8  Ibid. 
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Analisis colon adalah semacam analisis wacana yang menekankan 

pada penggunaan colon. Louw menyatakan, ―Discourse analysis based 

upon the use of colon is nothing more than a technique for mapping the 

form of a text in such a way that the syntactic relationships of the 

contituent parts can be most readily recognized.‖
9
 Sebuah colon dapat 

didefinisikan sebagai, ―A structural unit having a particular syntactic 

form and a related semantic content.‖
10

  

 

Di dalam analisis colon, ada beberapa langkah yang akan diuraikan 

yaitu pertama, membuat struktur colon (syntactic structure) dari setiap 

paragraf dan terjemahan literal. Pengelompokkan kata akan terlihat di 

dalam struktur colon. Kedua, mencari isi semantis dari setiap colon atau 

kelompok (cluster) colon dengan menganalisis kata, frasa, dan colon.
11

 

Hasil analisis isi semantis ini adalah terjemahan dinamis atau deep 

structure. Ketiga, mencari hubungan semantis di antara colon atau 

kelompok colon di dalam satu paragraf yang sama. Keempat, menentukan 

tema atau ide utama (the pivot point) dari setiap paragraf.   

 

Analisis Colon Matius 28: 16-20 

 

Analisis colon berikut akan memperhatikan langkah-langkah yang 

telah diuraikan di bagian landasan teori.  

 

Struktur Colon 

116 δὲ Οἱ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθηςαν  

εἰσ τὴν Γαλιλαίαν  

 εἰσ τὸ ὄροσ  

    οὗ ὁ Ἰηςοῦσ ἐτάξατο   

         αὐτοῖσ,      

                                                 
9  Louw, Semantics of New Testament Greek, 95-96. 
10  Ibid., pp.106-107,113. 
11  Unit semantis dalam bentuk kata, frasa, dan klausa akan dianalisis dengan kategori 

semantis, pengelompokkan kata (grouping of words atau immediate constituents), dan 

transformasi struktur luar (surface structure) ke struktur dalam (deep structure). Lihat 

penjelasan Louw, Semantics of New Testament Greek, 65-89 tentang berbagai istilah 

ini.  
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217 καὶ προςεκύνηςαν      

              ἰδόντεσ αὐτὸν,  

3   δὲ οἱ ἐδίςταςαν. 

418 καὶ ὁ Ἰηςοῦσ ἐλάληςεν αὐτοῖσ  

        προςελθὼν  

        λέγων, πᾶςα ἐξουςία Ἐδόθη μοι  

                       ἐν οὐρανῷ  

                                      καὶ ἐπὶ [τῆσ] γῆσ. 

          19οὖν μαθητεύςατε πάντα τὰ ἔθνη  

             πορευθέντεσ,  

             βαπτίζοντεσ αὐτοὺσ  

                εἰσ τὸ ὄνομα τοῦ   

                πατρὸσ καὶ τοῦ  

                 υἱοῦ  καὶ τοῦ ἁγίου  

                 πνεύματοσ, 

                20 διδάςκοντεσ αὐτοὺσ  

                     τηρεῖν πάντα  

                   ὅςα 

       ἐνετειλάμην ὑμῖν·  

                                             καὶ ἰδοὺ ἐγὼ εἰμι  

            μεθ᾽ ὑμῶν  

            τὰσ ἡμέρασ πάςασ  

            ἕωσ τῆσ  

            ςυντελείασ τοῦ  

            αἰῶνοσ. 

 

Keterangan:  

Colon 1-3 adalah pendahuluan dan Colon 4 adalah inti.  
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Terjemahan Literal 

16 
Dan sebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang Yesus telah 

arahkan kepada mereka, 
17

 dan ketika mereka melihat Dia, mereka 

menyembah, tetapi mereka ragu-ragu. 
18

 Dan Yesus mendekati dan 

berbicara kepada mereka dengan berkata, ―Segala kuasa baik di surga 

maupun di bumi telah diberikan kepadaku.
 19

 Sehingga, muridkanlah 

semua bangsa dengan pergilah, baptislah mereka di dalam nama Bapa 

dan Anak dan Roh Kudus,
 20

 ajarlah mereka untuk memelihara semua 

yang Aku telah perintahkan kepadamu; dan lihatlah Aku ada bersama 

kamu setiap hari sampai akhir zaman.‖ 

 

Isi Semantis 

 

Colon 1 

 

Colon 1 dimulai dengan relasi δέ yang menandakan peristiwa baru. 

Colon 1 memiliki verba utama έπορεύθηςαν, ―berangkat‖, yang dijelaskan 

oleh dua frasa preposisi είσ τήν Γαλιλαίαν, ―ke Galilea‖, dan είσ τό ὄροσ οὗ 

ἐτάξατο αὐτοῖσ ὁ Ἰηςοῦσ, ―ke bukit yang Yesus telah arahkan kepada 

mereka.‖ Frasa nomina Οἱ ἕνδεκα μαθηταὶ, ―sebelas murid itu‖, 

merupakan objek dengan referensi pada murid-murid Yesus. Abstrak 

ἕνδεκα menunjukkan bahwa sekarang jumlah murid Yesus berkurang 

setelah Yudas bunuh diri (Mat 27:5). Peristiwa ἐπορεύθηζαν dengan 

keterangan tempat εἰσ τὴν Γαλιλαίαν menunjukkan perintah Yesus kepada 

para perempuan dilaksanakan (28:10).
12

 Frasa preposisi εἰσ τὸ ὄροσ οὗ 

ἐτάξατο αὐτοῖσ ὁ Ἰηςοῦσ dengan relasi εἰσ menjelaskan keterangan tempat 

yang lebih spesifik terhadap peristiwa ἐπορεύθηςαν. Objek ὄροσ 

menunjukkan suatu tempat yang menjadi tradisi Yahudi beribadah, 

mengajar (secara didaktis), dan menerima pewahyuan dari Allah (secara 

teologis)
13

 dan juga menjadi tempat Yesus dicobai (4:8), berkhotbah (5:1; 

8:1), berdoa (14:23), melakukan penyembuhan (15:29), dan Yesus 

                                                 
12  Lihat juga penjelasan Davies & Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the 

Gospel According to Saint Matthew, p.680. 
13  Hagner, Word Biblical Commentary: Matthew 14-28, p.884. 
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dimuliakan (17:1).
14

 Objek ini merujuk pada tempat geografis yang 

berfungsi secara teologis yakni para murid akan menerima suatu perintah 

sangat penting dari Yesus. Klausa οὗ ἐτάξατο αὐτοῖσ ὁ Ἰηςοῦσ dengan 

relasi οὗ menjelaskan objek ὄροσ. Bukit itu merupakan tempat yang telah 

ditunjuk oleh Yesus kepada para murid. Colon 1 dapat diterjemahkan 

menjadi ―Lalu sebelas murid itu berangkat ke Galilea ke suatu bukit yang 

telah ditunjuk oleh Yesus kepada mereka.‖ 

 

Colon 2 

 

Colon 2 dimulai dengan relasi καὶ yang menunjukkan kelanjutan 

dari peristiwa di colon 1. Colon 2 memiliki verba utama προςεκύνηςαν, 

―menyembah‖, yang mendapat penjelasan dari partisip ἰδόντεσ. Peristiwa 

προςεκύνηςαν muncul 13 kali di dalam Injil Matius dan 10 kali (2:2, 8, 

11; 8:2; 9:18; 14:33; 15:25; 20:20; 28:9, 17) menunjuk Yesus sebagai 

objek penyembahan (meskipun pada colon ini objek tersebut tidak 

dituliskan).  Cara penyembahan adalah sujud sampai muka ke tanah (2: 

11; 28: 9). Sebelas murid menyembah merupakan suatu pengakuan 

murid-murid bahwa Dia adalah Yesus yang telah bangkit.
15

 Peristiwa 

ἰδόντεσ, ―melihat‖, menjelaskan waktu dari peristiwa προςεκύνηςαν 

dengan objek αὐτὸν yang menunjuk pada Yesus. Colon 2 dapat 

diterjemahkan menjadi, ―dan pada saat mereka melihat Dia, mereka sujud 

menyembah-Nya.‖  

 

Colon 3 

 

Relasi δὲ menyatakan kontras dari peristiwa προςεκύνηςαν. Objek 

οἱ menunjuk pada pelaku dari peristiwa ἐδίςταςαν, ―ragu-ragu.‖ Siapa 

ragu-ragu di sini? Frasa οἱ δὲ menjadi kuncinya. Beberapa penafsiran 

yang muncul adalah frasa ini menunjuk pada semua murid; sebagian 

murid; murid di luar 11 murid.
16

 Frasa οἱ δὲ biasanya dalam Matius 

                                                 
14  Lihat juga Armand Barus, Pemuridan Sebagai Misi Gereja, h.4-6.  
15  Hagner, Word Biblical Commentary: Matthew 14-28, p.884. 
16  Hagner menyatakan bahwa frasa οἱ δὲ menunjuk pada semua murid. Lihat Hagner, 

Word Biblical Commentary: Matthew 14-28, p.884. Sementara Davies & Allison dan 
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menunjuk pada perubahan subjek atau pelaku sehingga tidak mungkin 

pada semua murid. Peristiwa ἐδίςταςαν terjadi pada waktu bersamaan 

dengan peristiwa penyembahan (karena memiliki kala waktu aorist yang 

sama) sehingga tidak mungkin ada murid lain yang hadir selain 11 murid 

itu. Jadi, lebih tepat frasa οἱ δὲ menunjuk pada sebagian murid. Peristiwa 

ἐδίςταςαν hanya muncul di 14:31 dan di colon ini. Peristiwa Petrus 

berjalan di atas air dan kemudian Petrus tenggelam menunjukkan bahwa 

Petrus Ὀλιγόπιςτε, ―kurang percaya‖, sehingga Yesus mengatakan bahwa 

dia bimbang. Petrus berjalan di atas air sama dengan ketika sebelas murid 

menyembah Yesus. Ketika Petrus tenggelam, oleh Yesus, Petrus 

mengalami bimbang. Ketika mereka menyembah, mereka mengalami 

kebimbangan hal yang sama dialami oleh Petrus. Peristiwa διςτάζω 

adalah suatu keadaan atau kondisi dalam kepercayaan atau keyakinan 

namun dibalik keyakinan tersebut tersembunyi suatu kebimbangan atau 

konflik di dalam batin.
17

 Jadi, colon 3 dapat diterjemahkan menjadi, 

―namun sebagian dari mereka ada yang mengalami kebimbangan.‖ 

 

Colon 4 

 

 Colon 4 merupakan inti dari unit semantis ini. Colon 4 ini 

merupakan kelanjutan dari colon sebelumnya yang ditandai dengan relasi 

καὶ. Colon 4 memiliki verba utama ἐλάληςεν yang dijelaskan oleh 2 

partisip προςελθὼν dan λέγων. Peristiwa ἐλάληςεν, ―berbicara,‖ didahului 

oleh peristiwa προςελθὼν, ―mendekati‖. Yesus mendekati mereka untuk 

                                                                                                              
Barus menafsirkan bahwa frasa οἱ δὲ menunjuk pada beberapa murid. Lihat Davies & 

Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint 

Matthew, p.681; Barus, ―Pemuridan Sebagai Misi Gereja,‖ p.7-8. Sedangkan J. 

Nolland menafsirkan bahwa ada murid perempuan yang turut hadir. Lihat Nolland, 

The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text, p.1262.  
17  Hal yang sama dijelaskan oleh Barus mengutip U. Luz bahwa murid-murid hidup di 

dalam keyakinan dan sekaligus kurang percaya. Barus, ―Pemuridan Sebagai Misi 

Gereja,‖ h.7-8. Sementara Hagner berpendapat bahwa hal ini wajar terjadi. Dia 

menyatakan bahwa, ―They did not doubt that it was Jesus whom they saw and whom 

they gladly worshiped. If their faith was too small in measure, that was because they 

were in a state of uncertainty about what the recent events meant and what might 

happen next. They found themselves in ―a situation of cognitive dissonance par 

excellence‖, Hagner, Word Biblical Commentary: Matthew 14-28, p.885. 
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mengatasi kebimbangan yang terjadi
18

 dan setelah itu Dia baru berbicara 

kepada mereka yang ditandai dengan peristiwa λέγων. Isi pembicaraan 

Yesus ada 3 bagian atau peristiwa utama yakni Ἐδόθη, μαθητεύςατε, dan 

εἰμι.  

 

Peristiwa Ἐδόθη, ―diberikan‖, dengan objek μοι merujuk  kepada 

Yesus dan peristiwa ἐξουςία, ―kuasa‖, menjelaskan bahwa Yesus 

berkuasa dengan kuasa yang diberikan oleh Allah.
19

 Peristiwa Yesus 

berkuasa dijelaskan oleh 1 abstrak πᾶςα dan 2 relasi ἐν dan ἐπὶ yang 

menyatakan tempat. Yesus berkuasa di segala hal baik di surga maupun 

di bumi sehingga kuasa Yesus adalah kuasa universal.
20

 Kebangkitan 

Yesus meneguhkan kuasa Yesus bahwa Dia berkuasa secara universal 

(lihat juga 11:27).
21

   

 

Peristiwa Yesus berkuasa secara universal memberikan konklusi 

atau konsekuensi yakni para murid melakukan perintah μαθητεύςατε, 

―muridkanlah‖, yang ditandai oleh relasi οὖν.
22

 Penting diketahui bahwa 

Yesus berkuasa secara universal dan kaitannya dengan perintah 

                                                 
18  Lihat juga 17:7. Hagner dengan tepat menyatakan ini semacam tindakan untuk 

membangun relasi kembali dengan para murid. Lihat Hagner, Word Biblical 

Commentary: Matthew 14-28, p.885. 
19  Hagner juga menyatakan demikian. Lihat Hagner, Word Biblical Commentary: 

Matthew 14-28, p.886. 
20  Sependapat dengan Barus yang mengutip Luz bahwa kuasa ini menunjukkan 

keunikan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya memiliki kuasa yang tidak dimiliki 

makhluk lainnya dan kuasa tersebut adalah kuasa universal yang diberikan oleh Allah. 

Ungkapan πᾶςα dan 2 relasi ἐν dan ἐπὶ oleh Barus dilihat sebagai eksklusifitas 

universal kuasa Yesus. Lihat Barus, ―Pemuridan Sebagai Misi Gereja,‖ h.9-10.   
21  Hagner juga menyatakan bahwa, ―The authority of the risen one is not categorically 

new but now depends upon a new basis—the arrival at a new stage of salvation 

history.‖ Hagner, Word Biblical Commentary: Matthew 14-28, p.886. Nolland juga 

menyatakan hal yang sama, ―It seems, then, that Mt. 28:18 is most likely to represent 

a reaffirmation of authority after the rejection of Jesus by the Jerusalem authorities 

which led to his death. Through resurrection God has vindicated Jesus, who is now 

able to freshly affirm his authority.‖ Nolland, The Gospel of Matthew: A Commentary 

on the Greek Text, p.1265. 
22  J. P. Louw dan Eugene Nida menyatakan konjungsi οὖν, ―markers of result, often 

implying the conclusion of a process of reasoning.‖ Lihat Johannes P. Louw dan 

Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on 

Semantic Domains (New York: United Bible societies, 1996), 1:782. 
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memuridkan. Memuridkan merupakan konsekuensi dari kuasa Yesus. 

Tepat seperti yang dinyatakan oleh Barus, ―Perlu ditegaskan bahwa 

bukan pemuridan semua bangsa yang menyebabkan Yesus berkuasa atas 

seluruh alam semesta. Pemuridan adalah pemberitaan akan kuasa Yesus. 

Misi gereja adalah konsekuensi logis bahwa kuasa universal adalah milik 

Yesus.‖
23

 Perintah memuridkan menjadi perintah penutup Injil Matius. 

Ini menegaskan untuk memahami Injil Matius tidak dapat lepas dari 

pemahaman tentang pemuridan. Studi komprehensif tentang konsep 

pemuridan menurut Injil Matius membutuhkan studi tersendiri. Secara 

ringkas pemuridan menjadi ciri khas Matius (Di Perjanjian Baru, kata 

μαθητεύω hanya muncul di Matius 3 kali (13:52; 27:57) dan 1 kali di 

Kisah Para Rasul 14:21) dan pada colon ini akan menjadi jelas tentang 

pemuridan. Peristiwa μαθητεύςατε diikuti oleh objek πάντα τὰ ἔθνη, 

―semua bangsa‖. Objek ini bisa memiliki 2 referen yakni semua bangsa 

termasuk Yahudi dan semua bangsa tidak termasuk Yahudi.
24

 Jelas 

pemuridan ini merupakan konsekuensi dari kuasa Yesus yang universal 

sehingga jangkauan atau distribusinya adalah universal mencakup bangsa 

Yahudi di dalamnya (lihat juga 24:9,14; 25:32; 28:19 yang mengacu pada 

aspek universal). Memuridkan berarti menjadikan murid
25

 dan murid di 

sini adalah seperti 11 murid yang menjadi murid-murid pertama Yesus. 

Mereka adalah prototipe murid Yesus. Sebelas murid merupakan orang-

orang pengikut Yesus sejak mereka pertama kali dipanggil oleh Yesus 

mengikuti-Nya.
26

 Semua bangsa mencakup dimensi universal. Sehingga 

memuridkan semua bangsa dapat diterjemahkan: ―menjadikan semua 

bangsa menjadi murid yakni pengikut-pengikut Yesus.‖ 

  

                                                 
23  Barus, ―Pemuridan Sebagai Misi Gereja,‖ h.10. 
24  Davies & Allison, Nolland, Hagner, dan Barus menafsirkan ini merupakan semua 

bangsa termasuk Yahudi.  Lihat juga penjelasan Davies & Allison, A Critical and 

Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew, p.684.  
25  Kata kerja μαθητεύςατε bersifat kausatif. 
26  Lihat juga pandangan Barus, ―muridkanlah berarti jadikanlah dia serupa Kristus. 

Memuridkan orang lain tidak lain menjadikan mereka seperti kita yang sedang 

mengikut Yesus. Murid berarti mengikut Yesus. Murid mengikuti Yesus dengan 

meniru murid sebelumnya bagaimana mengikut Yesus. Dalam hal ini pemuridan 

terjadi di dalam dan melalui persekutuan murid-murid.‖ Barus, ―Pemuridan Sebagai 

Misi Gereja,‖ h.13. 
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Memuridkan semua bangsa dijelaskan lebih detail lagi oleh 3 

partisip perintah yakni peristiwa πορευθέντεσ, ―pergilah‖, βαπτίζοντεσ, 

―baptislah‖, dan διδάςκοντεσ ―ajarlah.‖
27

 Pertama, peristiwa πορευθέντεσ 

muncul sebanyak 28 kali secara harfiah di dalam Injil Matius.
28

 Ini 

memperlihatkan bahwa Matius juga menekankan peristiwa ini. Ada suatu 

perpindahan atau pergerakan dari satu tempat menuju tempat lain 

sehingga menjadi dinamis. Memuridkan semua bangsa jelas harus 

berpindah tempat dan dinamis karena meliputi jangkauan yang sangat 

luas.
29

 Perintah ―pergilah‖ harus dipahami dalam rangka mempertegas 

bahwa pemuridan adalah misi atau tugas yang universal. Misi yang 

universal ini harus dimulai dengan cara pergerakan yang dinamis yakni 

kesebelas murid yang menjadi prototipe murid Yesus harus memulai 

lebih dahulu pergi keluar menjangkau bangsa-bangsa.
30

  

 

Kedua, peristiwa βαπτίζοντεσ yang diikuti objek αὐτοὺσ, ‖mereka‖, 

dan frasa preposisi εἰσ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸσ καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου 

πνεύματοσ, ―dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus‖. Objek αὐτοὺσ 

merujuk pada semua bangsa. Relasi εἰσ menunjukkan adanya hubungan 

persekutuan antara peristiwa baptisan dengan Bapa dan Anak dan Roh 

Kudus.
31

 Baptisan dalam Injil Matius identik dengan baptisan Yohanes 

                                                 
27  Begitu juga Hagner dan Barus sedangkan Nolland hanya menerima βαπτίζοντεσ, dan 

διδάςκοντεσ sebagai partisip perintah terhadap μαθητεύςατε. Lihat Nolland, The 

Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text, p.1258. 
28  Matius 2:8, 9, 20; 8:9 (2 kali); 10:6, 7; 11:4, 7; 12:1, 45; 17:27; 18:12; 19:15; 21:2, 6; 

22:9, 15; 24:1; 25:9, 16, 41; 26:14; 27:66; 28:7, 16, 19. Barus menyatakan ini adalah 

gerakan spasial yaitu bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Lihat Barus, ―Pemuridan 

Sebagai Misi Gereja,‖ h.17-18.  
29  Lihat juga komentar Hagner, ―Since the main verb has for its object πάντα τὰ ἔθνη, 

―all the nations,‖ it is implied that the disciples are to go into all the world. The 

universal authority of Jesus is the basis of the universal mission of the church.‖ 

Hagner, Word Biblical Commentary: Matthew 14-28, p.886. Barus juga menyatakan, 

―Justru dengan pergi keluar dan membawa identitas suku bansa sendiri yang jelas, 

maka perintah muridkanlah semua bangsa menjadi kenyataan.‖ Barus, ―Pemuridan 

Sebagai Misi Gereja,‖ h.18. 
30  Perlu diketahui bahwa perintah memuridkan bukan hanya berlaku bagi kesebelas 

murid Yesus melainkan berlaku untuk setiap murid Yesus di segala zaman dan 

tempat. Lihat juga Barus, ―Pemuridan Sebagai Misi Gereja,‖ h.13. 
31  Bagi Nolland, ―Matthew intends a comprehensive commitment, together, to Jesus and 

what he has brought and done and stands for. Loyalty, belonging to, submission to, 

and intention to act on behalf of may all be involved. A similar kind of solidarity is 
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yang dikaitkan dengan pertobatan (3:11) dan dosa (3:6). Baptisan pada 

bagian ini menjadi unik karena dikaitkan dengan formula nama Bapa, 

Anak, dan Roh Kudus.
32

 Frasa εἰσ τὸ ὄνομα menunjukkan kuasa atau 

otoritas.
33

 Baptisan di sini merupakan tanda seseorang mengalami 

pertobatan dari dosa dan sekarang masuk ke dalam persekutuan dengan 

Allah melalui kuasa Allah. Memuridkan semua bangsa berarti pergi 

keluar kepada mereka dan membawa mereka untuk mendapatkan 

pengampunan dari Allah dan masuk ke dalam persekutuan dengan Allah.  

 

Ketiga, peristiwa διδάςκοντεσ yang diikuti oleh objek αὐτοὺσ 

merujuk pada semua bangsa dan dijelaskan oleh peristiwa τηρεῖν, 

―memelihara‖. Peristiwa τηρεῖν34
 menunjukkan tujuan dari διδάςκοντεσ 

yakni menghidupi atau melakukan
35

 semua perintah Yesus (yang 

dijelaskan oleh abstrak πάντα ―semua‖ mengindikasikan semua perintah 

Yesus ὅςα ἐνετειλάμην ὑμῖν). Para murid mendapat perintah untuk 

mengajar kepada semua bangsa dengan tujuan mereka melakukan semua 

perintah Yesus. Abstrak πάντα menunjuk pada semua perkataan dan 

perbuatan Yesus.
36

 Semua perintah Yesus terfokus pada pribadi dan karya 

                                                                                                              
likely intended for the baptised in 28:19. In 18:20 only Jesus is involved, but now we 

have reference to ‗the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit‘.‖ 

Nolland, The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text, p.1268. Barus 

juga sependapat dengan Nolland dan menyatakan baptisan merupakan tanda 

persekutuan dengan Allah yang dinampakkan dalam wujud persekutuan dengan 

anggota baptisan lainnya. Lihat Barus, ―Pemuridan Sebagai Misi Gereja,‖ h.19.  
32  Catatan Kisah Para Rasul 2:38; 8:16; 10:48; 19:5 berbeda dengan formula Matius. 

Begitu juga dengan Rasul Paulus dalam Roma 6:3; Galatia 3:27. 
33  Hagner juga menyatakan bahwa, ―Baptism εἰσ, lit. ―into,‖ the ―name‖ (the singular 

ὄνομα, ―name,‖ points to the unity of the three) of the Father, the Son, and the Holy 

Spirit reflects the Hebrew/Aramaic expression ם  lĕšēm, which has a cultic sense ,ְלשֵׁ

and means ―fundamentally determined by‖ (Hartman). In contrast to John‘s baptism, 

this baptism brings a person into an existence that is fundamentally determined by, 

i.e., ruled by, Father, Son, and Holy Spirit (cf. εἰσ τὸ ἐμὸν ὄνομα, ―in my name,‖ in 

18:20).‖ Hagner, Word Biblical Commentary: Matthew 14-28, p.888.   
34  Kata kerja τηρέω muncul sebanyak 6 kali: 19:17; 23:3; 27:36,54; 28:4,20.  
35  Hagner menegaskan ini merupakan obedience, ―ketaatan.‖ Hagner, Word Biblical 

Commentary: Matthew 14-28, p.888.   
36  Begitu juga Davies & Allison menyatakan, ―ἐνετειλάμην is a constative aorist and 

refers not to one command or to the Sermon on the Mount but to all of Jesus‘ 

teaching—not just imperatives but also proverbs, blessings, parables, and prophecies. 

But more than verbal revelation is involved, for such revelation cannot be separated 

from Jesus‘ life, which is itself a command. ἐνετειλάμην accordingly unifies word and 
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Yesus. Ini merupakan isi ajaran sekaligus objek ketaatan. Semua perintah 

Yesus bukan hanya hal pengajaran (words) tetapi juga perbuatan (deeds) 

seperti yang Yesus telah perlihatkan kepada para murid. Dia mengajar 

dan memberitakan Injil Kerajaan Surga dan sekaligus menyembuhkan 

banyak orang sakit, mengusir banyak roh jahat, makan bersama dengan 

orang berdosa, dan memberi makan banyak orang.
37

 Aspek words dan 

deeds merupakan perintah Yesus. Mengajar semua perintah Yesus 

sehingga terjadi ketaatan pada perintah tersebut menjadi cara ketiga 

memuridkan semua bangsa. 

 

Peristiwa utama yang ketiga adalah εἰμι yang diikuti oleh abstrak 

ἰδοὺ. Abstrak ini memberi penekanan dan perhatian pada apa yang akan 

diucapkan. Objek ἐγὼ merujuk pada Yesus dan relasi μεθ᾽ menjelaskan 

suatu janji Yesus kepada ὑμῶν, ―para murid‖ bahwa Dia bersama 

mereka.
38

 Ini adalah kehadiran Yesus di tengah para murid di dalam misi 

pemuridan. Kehadiran Yesus akan berlangsung selama πάςασ τὰσ ἡμέρασ 

ἕωσ τῆσ ςυντελείασ τοῦ αἰῶνοσ, ―setiap hari sampai akhir zaman.‖
39

 Karena 

itu, janji kehadiran tidak hanya berlaku pada 11 murid namun setiap 

murid di setiap zaman di dalam rangka pemuridan. Kehadiran Yesus 

nampak ketika mereka memuridkan bangsa-bangsa lain dengan cara pergi 

keluar menjangkau bangsa-bangsa, membawa mereka masuk di dalam 

persekutuan dengan Allah, dan mengajar mereka melakukan semua 

perintah Yesus. Pemuridan merupakan suatu proklamasi akan kehadiran 

Yesus kepada bangsa-bangsa lain. 

                                                                                                              
deed and so recalls the entire book: everything is in view.‖ Davies & Allison, A 

Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew, 

p.686. Lihat juga penjelasan Barus, ―Pemuridan Sebagai Misi Gereja,‖ h.22-23. 

Berbeda dengan Nolland yang menyatakan ini terfokus pada khotbah Yesus di bukit 

(pasal 5-7). Lihat Nolland, The Gospel of Matthew: A Commentary on the Greek Text, 

p.1270.  
37  Barus melihat ini sebagai sebuah konsep peneladanan (imitating). Lihat Barus, 

―Pemuridan Sebagai Misi Gereja,‖ h.25-26. Menyempurnakan apa yang ditulis oleh 

Barus bahwa Yesus memberi keteladanan dalam aspek pengajaran dan perbuatan.   
38  Lihat juga 1:23; 18:20; dan penjelasan Nolland, The Gospel of Matthew: A 

Commentary on the Greek Text, p.1271; Hagner, Word Biblical Commentary: 

Matthew 14-28, 888; Davies & Allison, A Critical and Exegetical Commentary on the 

Gospel According to Saint Matthew, p.686.   
39  Bagi Matius ini menunjuk pada saat parousia yakni kedatangan Yesus dan 

penghakiman. Lihat juga 13:39-40,49: 24:3.   
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Colon 4 dapat diterjemahkan menjadi, ―Lalu Yesus mendekati 

mereka dan berbicara kepada mereka, ―Allah telah memberikan kuasa 

atas segala hal baik di surga maupun di bumi kepada Aku sehingga 

muridkanlah semua bangsa menjadi pengikut-pengikut-Ku dengan cara 

mulai pergi keluar menjangkau mereka, membawa mereka untuk 

mendapatkan pengampunan dari Allah dan masuk ke dalam persekutuan 

dengan Allah, dan ajarlah semua perintah-Ku supaya mereka 

melakukannya. Dan yakinlah Aku hadir di tengah kamu sampai Aku 

datang kembali.‖‖   

 
Terjemahan Deep Structure 

 

Berdasarkan isi semantis dari setiap colon di atas penulis dapat 

menuliskan terjemahan dinamis menjadi seperti ini: ―Lalu sebelas murid 

itu berangkat ke Galilea ke suatu bukit yang telah ditunjuk oleh Yesus 

kepada mereka. Dan pada saat mereka melihat Dia, mereka sujud 

menyembah-Nya. Namun sebagian dari mereka ada yang mengalami 

kebimbangan. Lalu Yesus mendekati mereka dan berbicara kepada 

mereka, ―Allah telah memberikan kuasa atas segala hal baik di surga 

maupun di bumi kepada Aku sehingga muridkanlah semua bangsa 

menjadi pengikut-pengikut-Ku dengan cara mulai pergi keluar 

menjangkau mereka, membawa mereka untuk mendapatkan 

pengampunan dari Allah dan masuk ke dalam persekutuan dengan Allah, 

dan ajarlah semua perintah-Ku supaya mereka melakukannya. Dan 

yakinlah Aku hadir di tengah kamu sampai Aku datang kembali.‖   

 

Hubungan Semantis dan Ide Utama 

 
Teks Matius 28: 16-20 terdiri atas 4 colon yang terbagi menjadi 2 

clusters. Pertama, Colon 1-3 adalah setting atau latar dan kondisi para 

murid sebelum menerima perintah Yesus. Colon 4 adalah perintah Yesus 

untuk melakukan pemuridan yang disertai dasar atau landasan perintah 

dan janji kehadiran Yesus. Ide utama colon 1-4 adalah pemuridan yang 

disertai kuasa dan kehadiran Yesus.     
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Konsep Teologis  

 

Analisis colon di atas memperlihatkan bahwa pemuridan yang 

disertai kuasa dan kehadiran Yesus menjadi penekanan utama di dalam 

teks Matius 28: 16-20. Dalam berbagai tulisan, perintah ini sering disebut 

amanat agung atau ―the Great Commision.‖
40

  

 

Kedatangan 11 murid Yesus ke bukit menjadi penanda bahwa 

Yesus akan memberikan suatu perintah terakhir kepada mereka. Bukit 

bukan hanya sekedar latar tetapi juga secara teologis memberikan 

pengertian kepada para murid bahwa ada misi penting yang akan 

disampaikan oleh Yesus. Respons para murid di atas bukit ketika melihat 

Yesus yang bangkit adalah sujud ke tanah menyembah-Nya sebagai 

pengakuan bahwa Yesus telah bangkit walaupun sebagian mereka masih 

ada yang bimbang. Mereka mengalami konflik batin. Kepercayaan dan 

kebimbangan menyertai kondisi para murid. Berangkat ke bukit, melihat, 

menyembah, dan bimbang menjadi kondisi sebelum perintah terakhir 

diberikan.  

 

Di tengah kondisi demikian Yesus mendekati dan berbicara kepada 

mereka. Perintah terakhir diberikan yakni memuridkan semua bangsa 

tanpa kecuali, bukan hanya bangsa Yahudi sendiri. Memuridkan semua 

bangsa berarti menjadikan semua bangsa pengikut-pengikut Yesus. 

Menarik bahwa perintah terakhir ini dibungkus oleh alasan atau dasar 

perintah dan penutup. Dasar perintah adalah kuasa Yesus yang universal 

yang diberikan oleh Allah. Kuasa Yesus sebagai dasar otoritas para murid 

melakukan pemuridan. Sebagai penutup adalah janji kehadiran Yesus di 

dalam proses pemuridan. Kehadiran Yesus sebagai bentuk penyertaan 

Yesus kepada para murid di dalam proses pemuridan. Seperti yang ditulis 

oleh Barus, ―Di mana ada murid memuridkan semua bangsa di sana 

Yesus hadir menyertainya.‖
41

 Memuridkan semua bangsa membutuhkan 

kuasa dan kehadiran Yesus selain cara-cara pemuridan. Di tengah 

                                                 
40  Lihat diskusi Hagner, Word Biblical Commentary: Matthew 14-28, p.880-883. 
41  Barus, ―Pemuridan Sebagai Misi Gereja,‖ h.28.  
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kebimbangan mereka mendapat kuasa dan janji kehadiran Yesus 

bersama dengan mereka sehingga pemuridan dapat berjalan.  

 

Tiga partisip bermuatan perintah melengkapi tiga cara pemuridan 

yang diajarkan Yesus. Pertama, para murid harus pergi keluar untuk 

menjangkau semua bangsa. Pergi keluar merupakan pergerakan dinamis 

dan bukan berarti meninggalkan persekutuan atau komunitas mereka. 

Pergi keluar menandakan bahwa masih banyak bangsa-bangsa lain yang 

perlu dimuridkan. Kedua, para murid membaptis mereka dalam 

pengertian membawa mereka untuk mendapatkan pengampunan dari 

Allah dan masuk ke dalam persekutuan dengan Allah. Pergi keluar 

memberitakan Injil sehingga mereka memperoleh pengampunan dan 

akhirnya bersekutu dengan Allah dan jemaat menjadi bagian dari proses 

pemuridan. Ketiga, para murid mengajar semua perintah Yesus kepada 

mereka sehingga mereka melakukan semua perintah tersebut. Mengajar 

dan melakukan semua perintah Yesus harus menjadi satu kesatuan. 

Memuridkan semua bangsa berujung pada semua bangsa menjadi 

pengikut atau murid Yesus. Jadi, memuridkan mengindikasikan kuasa 

Yesus bekerja, kehadiran Yesus di antara bangsa-bangsa melalui para 

murid, dan misi jemaat atau murid Yesus secara aktif dan dinamis 

dengan cara menjangkau semua bangsa, membawa mereka kepada 

Allah, dan mengajar mereka melakukan semua perintah Yesus.  

 

SIMPULAN & IMPLIKASI 

 

Dengan pendekatan analisis colon terlihat bahwa ada 2 bagian 

penting di dalam teks Matius 28:16-20. Pertama, kondisi awal para murid 

sebelum perintah terakhir diberikan. Mereka berangkat ke bukit di 

Galilea, melihat dan menyembah Yesus yang bangkit namun ada 

sebagian yang bimbang. Kedua, perintah agung atau terakhir kepada 11 

murid yakni pemuridan kepada semua bangsa yang disertai kuasa dan 

kehadiran Yesus.  

 

Dua bagian ini dapat disimpulkan bahwa pemuridan kepada semua 

bangsa mengindikasikan kuasa Yesus bekerja, kehadiran Yesus di antara 

bangsa-bangsa melalui para murid, dan adanya misi jemaat atau murid 
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Yesus secara aktif dan dinamis dengan cara menjangkau semua bangsa, 

membawa mereka kepada Allah, dan mengajar mereka melakukan semua 

perintah Yesus. Pemuridan kepada semua bangsa membutuhkan 3 

komponen yakni kuasa Yesus, kehadiran Yesus, dan misi gereja. 

 

Implikasi pembacaan Matius 28:16-20 ini bagi konteks gereja-

gereja di Indonesia masa kini adalah gereja perlu melakukan pemuridan 

secara berkesinambungan yang meliputi 3 unsur yakni kuasa Yesus, 

kehadiran Yesus, dan misi gereja. Pemuridan bukan hanya identik dengan 

pengajaran atau katekisasi saja tetapi juga melakukan penjangkauan atau 

penginjilan dan membawa mereka kepada Allah dan masuk ke dalam 

persekutuan orang percaya sehingga mereka dapat diajarkan atau 

dimuridkan. Gereja perlu melakukan pemuridan secara utuh (tidak 

parsial) mulai dari menjangkau ke luar, membawa masuk ke dalam 

persekutuan, dan mengajar mereka untuk melakukan perintah Yesus. 

Program-program pemuridan yang berjalan harus meliputi ketiga hal 

tersebut sebagai satu kesatuan.  
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LEX ORANDI, LEX CREDENDI ET  

LEX VIVENDI: IBADAH DAN PERILAKU 

KEHIDUPAN ORANG PERCAYA 

 
Mariani F. Lere Dawa 

 
Abstrak: Betapa sering orang  percaya menghadiri ibadah minggu demi 

minggu, namun kehidupan dan perilakunya tidak menunjukan sebagai 

seorang yang beribadah. Terputusnya relasi di antara ibadah dan 

kehidupan dalam kebanyakan orang percaya menantang gereja untuk 

menolong dan melatih umat mengenai apa sebenarnya yang terjadi di 

dalam ibadah, khususnya ibadah yang ditindaki dengan seperangkat 

liturgi. Liturgi yang dilakukan oleh gereja sebenarnya bukan sekedar 

urutan acara yang dilakukan dalam ibadah, melainkan liturgi adalah 

jendela kehidupan dalam kerajaan Allah, bahwa sedemikianlah 

seharusnya umat itu hidup sehari-hari. Ibadah dalam ruang yang tersedia 

dengan perangkat liturgi yang ada menjadi simbol bagaimana umat 

seharusnya hidup di dalam dunia, karena ruang ibadah itu adalah ruang 

dunia dan liturgi itu adalah cara kehidupan orang percaya yang diringkas 

dalam satu pola kehidupan. Dalam hal ini, maka liturgi itu sebenarnya 

juga menjadi acuan pelatihan dari gereja bagaimana memuridkan umat 

Allah untuk menjadi umat yang diutus masuk ke dalam dunia dengan 

membawa kehidupan ilahi, sebagai garam dan terang dunia.  

 

Kata-kata Kunci: Ibadah, Liturgi, misi dan perilaku orang percaya 

 

Abstract: Worship is the center of christian life. However, It is often 

happen that the people of God attend worship service every Sunday, and 

yet their daily lives are not shaped by what they have done in worship. 

Sunday worship seems being segregated in christian life. The cause of 

gap that emerges between worship and daily life is because the church 

does not know that worship or liturgy in its order indeed is the window of 

the kingdom. There are lot of church members do not get the meaning at 

what is in worship and why the church sets the liturgy. In fact, liturgy is 

the means of discipleship, and therefore, there is a close connection 
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between what we are doing in worship/liturgy and in turn, what we are 

doing in the world.  

 

Worship in its liturgical forms is not something that is 

meaningless. Every part of the church liturgy has its own meaning.  

Therefore, it is very significant for the church to teach and train her 

church members about the meaning of liturgy and why the church acts 

her worship in that way. From the beginning till the end of the litrugy, all 

is a whole structural pattern of the expression of how the people of God 

should live in God‘s world. Liturgy helps the people of God to lift up his 

life in the world and how to performs that life, which is in harmony with 

God‘s will. The well performance of christian life in the world is a good 

expression of identity and mission of the church.  Therefore, the Latin 

maxim that addresses the centrality of worship in the life, identity and 

mission of the Church; "Lex Orandi, Lex Credendi" gets its deepest 

meaning and implication to strengthen the church and to fulfill God‘s 

mission in the world.          

 

Keywords: Worship, Liturgy, mission and christian life 

 
PENDAHULUAN 

 
Ungkapan bahasa Latin Lex Orandi, Lex Credendi, Lex Vivendi  

mengisyaratkan sentralitas yang penting dari ibadah dalam kehidupan, 

identitas dan misi gereja. Implikasi dari ungkapan ini adalah bahwa 

ibadah itu merefleksikan apa yang dipercayai oleh orang percaya dan 

ibadah itu juga akan mengarahkan bagaimana orang percaya akan hidup 

dalam dunia. Dalam hal ini, ibadah adalah sarana dinamis untuk 

membawa orang percaya mengalami kepenuhan kehidupan Kristus, 

karena ibadah yang baik menginformasikan dan mentransformasikan 

pribadi dan komunitas orang percaya, agar orang percaya siap masuk ke 

dalam dunia, untuk memberitakan karya penebusan Yesus Kristus.  

 

Sebagai akibat dari hal ini, maka pertanyaan penting muncul di 

sini, yaitu: ―Apakah sebenarnya yang terjadi dalam ibadah Minggu orang 

percaya?‖ Tentu saja banyak yang beranggapan bahwa ibadah itu adalah 
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suatu tempat pelarian dari stress, suatu kesempatan untuk melupakan 

tragedi, masalah, dan kekecewaan dalam hidup.  Karena itu, seringkali 

jemaat datang ke dalam ibadah dengan cara menanggalkan beban di 

belakang dan masuk untuk memuji Tuhan karena merasa bahwa paling 

tidak bahwa ibadah itu memberikan kelepasan sementara dari persoalan 

hidup.  

 

Yang menyedihkan adalah sikap dan perilaku seperti ini didukung 

pula oleh para pemimpin ibadah, di mana mereka mengajak umat memuji 

Tuhan dengan cara mendorong mereka melupakan masalah mereka 

sejenak, karena mereka sekarang sedang ada di hadapan Tuhan. Sikap 

seperti ini justru menjebak orang percaya masuk ke dalam suatu sukacita 

semu, karena apa yang terjadi seperti ini dalam ibadah hari Minggu tanpa 

disadari justru akan dapat membuktikan tesis dari Karl Marx bahwa 

agama itu sesungguhnya adalah opium masyarakat; ibadah seolah-olah 

menjadi obat, yang membuat orang percaya melayang sejenak dan 

mengalami ―religious trance‖.   

 

Karena itu, apakah yang seharusnya dan yang sepantasnya orang 

percaya lakukan dalam ibadah setiap Minggu?  Dapatkah ibadah Minggu 

itu dikaitkan dengan suatu anestesi rohani berhadapan dengan 

pengalaman orang beriman?  Atau dapatkah dikatakan bahwa ibadah itu 

laksana kursi goyang untuk membuat orang percaya hangat, dan 

merasakan mati rasa dari kepedihan dan kesulitan hidup? Artikel ini akan 

membahas apa itu sebenarnya ibadah dalam hidup Kristen dan unsur-

unsur pembentuk dari ibadah itu serta fungsinya dalam hidup Kristen. 

 
APA ITU IBADAH MINGGU?  

 
Istilah ibadah dalam bahasa Inggris, worship, berasal dari kata 

worth-ship, yang menegaskan nilai yang ditempatkan pada seseorang atau 

sesuatu. Jikalau seseorang menghargai sesuatu atau seseorang, maka dia 

akan melakukan sesuatu untuk mendemonstrasikan rasa cintanya 
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tersebut.
1
 Ibadah dalam hal ini adalah suatu tindakan manusia terhadap 

siapa yang dia kasihi dan hargai dalam hidup. Karena itu, pada dasarnya, 

ibadah itu secara definitif adalah suatu tindakan pengakuan orang percaya 

kepada Allah yang memang layak dan patut dipuji, dan karena itu, hanya 

kepada Dia sajalah segala sesuatu yang termulia dipersembahkan. Hal ini 

tidak berarti bahwa Allah sedemikian egoisnya menginginkan 

penyembahan manusia, karena secara hakiki di dalam diri Allah sendiri 

segala sesuatu sudah terpuaskan dan tidak diperlukan tambahan sesuatu 

yang lain dari manusia untuk menambah kepuasan dalam eksistensi diri-

Nya. Ibadah dimungkinkan dilakukan oleh orang percaya, karena 

anugerah perjanjian-Nya kepada manusia melalui Kristus dan melalui 

Kristus orang percaya datang kepada Allah di dalam ibadah.  

 

 Kata ibadah dalam kitab Suci merupakan kata kerja yang 

menunjuk kepada suatu tindakan (yakni dengan menunduk, berlutut atau 

mencium tangan seseorang) sebagai ungkapan pengakuan akan pribadi 

yang lebih mulia dan termulia. Dari Votum hingga Berkat dalam ibadah 

semuanya merupakan suatu dialog terbuka di antara pelayan dan jemaat, 

di antara Allah dan umat-Nya. Di dalam ibadah itu nampak suatu inisiatif 

Allah untuk membuka diri-Nya dalam Kristus melalui Firman dan 

mengikat orang percaya dalam ikatan perjanjian-Nya. Orang percaya 

selanjutnya dalam ibadah memberikan respon terhadap kemuliaan Allah 

yang dinyatakan dalam panggilan ibadah tersebut. Ibadah bersama pada 

hari Tuhan merupakan suatu sarana sentral yang  olehnya juga orang 

percaya secara bersama-sama saling mendorong dan membangun satu 

sama lain. 

 

Karena itu, Wolterstorff menggambarkan fungsi dari ibadah 

Minggu itu seperti jantung yang berdetak secara sistolik-diastolik.
2
 

Artinya, kala jantung memompa darah itu sendiri dan mendistribusikan 

darah dari jantung ke semua bagian tubuh mnanusia dan mengembalikan 

itu lagi ke jantung, maka jantung itu memompa dengan menarik darah 

                                                 
1   Graham Kendrick, Learning to Worship as a Way of Life, (Minneapolis: Bethany 

House Pub., 1984), p.23. 
2    Nicholas Wolterstorff, Hearing the Call: Liturgy, Justice, Church and World, (Grand 

Rapids: Eerdmans, 2011), p.19. 
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untuk dirinya juga, menggantikan dan memperkuat cairan dengan oksigen 

yang memberikan kehidupan dan mengirimkan itu ke tubuh dalam 

getaran irama yang berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa  ibadah itu justru 

bukan sebagai suatu tempat untuk melupakan masalah, penderitaan dan 

kesakitan hidup orang percaya. Sebaliknya, ibadah itu justru menjadi 

suatu tempat pelatihan di mana orang percaya dapat belajar untuk 

bersikap benar dengan semua persolan hidupnya. Karena itu, ketika orang 

percaya datang beribadah menyembah Allah, mereka justru datang 

dengan membawa seluruh keadaan hidup mereka bersama dengan 

mereka, sebagaimana Wolterstorff menegaskan, 

 

We leave our homes, our offices, our playgrounds, and assemble 

for the liturgy. But we do not leave behind our experience in our 

lives of dispersion. We carry that experience along with us. A 

fundamental dimension of the liturgy is that in it we give 

expression, in concentrated and condensed ritualized form, to our 

experience in the world an our response to that experience.
3
  

Pengalaman dalam ibadah yang dimanifestasikan dalam liturgi 

adalah sebenarnya bentuk kehidupan dan pengalaman orang percaya 

dalam dunia dan sekaligus juga respon orang percaya terhadap 

pengalaman demikian. Apa yang terjadi dalam ibadah sebagai suatu 

bentuk ekspresi yang dipadatkan dalam realitas kehidupan yang akan 

orang percaya masuki dalam dunia menunjukan bahwa apa yang terjadi 

dalam ibadah Minggu menjadi kunci penting jemaat memberikan respon 

terhadap pengalaman kehidupan dalam dunia secara benar. Ada suatu 

keterkaitan yang sangat erat di sini di antara pengalaman ibadah dan 

pengalaman kehidupan dalam dunia. Artinya, ibadah dalam tradisi 

Reformed bukanlah suatu pelarian dari apa yang disebut banyak orang 

sebagai suatu pelarian dari dunia sekuler  menuju kepada suatu dunia 

sakral.  

 

Perayaan liturgi dalam ibadah Minggu justru merupakan suatu 

respon orang percaya kepada suatu pemahaman bahwa dunia ini adalah 

karunia dan karya mulia dari Allah. Karena itu sebagai orang percaya, 

                                                 
3  Wolterstorff, Hearing the Call, p.23. 
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kala mereka datang dalam ibadah Minggu, mereka juga membawa 

pengalaman dalam dunia itu bersama diri mereka dengan tujuan untuk 

memahami dengan benar realitas dunia itu di mana orang percaya hidup 

dan berkarya dengan penuh ucapan syukur dan sikap penyembahan 

kepada Allah.  Orang percaya membawa pengalaman mereka bersama 

dalam ibadah dengan melihat dalam cara yang benar dan menaikkan 

syukur dan penyembahan mereka dalam kata dan pujian, dalam sikap dan 

warna, memuji Allah untuk apa yang sudah mereka alami dalam dunia.  

 

Dalam ibadah Minggu, orang percaya membawa ucapan syukur, 

penyesalan, dan ratapan dari kehidupan mereka bersama  dan kala mereka 

pergi meninggalkan ibadah, mereka membawa dalam hidup mereka 

petunjuk dan kekuatan, keberanian dan pengharapan, dari apa yang sudah 

mereka terima dalam ibadah. Karena itu, ibadah Minggu bukanlah untuk 

membuat orang percaya melupakan tragedi kehidupan, melainkan ibadah 

Minggu justru untuk membuat mereka mengingat tragedi itu secara 

benar, yaitu dalam kerangka Kitab Suci dan berjalan dalam dunia dengan 

penuh keberanian. Itulah sebabnya, dalam liturgi ibadah Mingggu itu 

menampilkan pujian, ratapan, ucapan syukur, berserah kepada Allah, doa, 

mendengar firman, sakramen, dan pergi dengan dedikasi dan janji. Di 

dalam semua kerangka liturgi ini mencakup aspek-aspek permohonan, 

pujian, disorientasi dan reorientasi.
4
  

 

Ibadah Minggu itu akan menjadi semakin bermakna apabila orang 

percaya memahami karakteristik sebenarnya yang sedang terjadi dalam 

ibadah. Ibadah yang dilakukan oleh orang percaya benar-benar menjadi 

otentik apabila orang percaya mengalami dunia, di mana orang percaya 

hidup dan berkarya sebagai karunia dan karya mulia Allah dan merasakan 

sukacita dari ucapan syukur karena orang percaya hadir di dalamnya 

sebagai mitra kerja Allah. Orang percaya mengalami berbagai macam 

pengalaman dalam dunia, termasuk di dalamnya pengalaman penderitaan 

dan kejahatan moral dari dunia karena ketidaktaatannya. Semua peristiwa 

yang terjadi dapat dilihat bukan dalam keterpisahan dengan Allah karena 

justru Allah yang sudah mengikat perjanjian dengan umat-Nya melalui 

                                                 
4   John D. Witvliet, Worship Seeking Understanding, (Grand Rapids: Baker Books, 

2003), p.56. 
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Putra-Nya adalah Dia yang juga sudah menderita di atas penderitaan 

orang percaya. Dalam hal ini, penderitaan umat Allah di sini dilihat 

dalam perspektif penderitaan Putra-Nya, laksana darah yang mengalir 

dari luka di Golgota yang menyembuhkan luka-luka dunia ini.
5
  

 

Akibatnya, untuk mengalami transformasi dalam ibadah gereja 

diperlukan suatu kesadaran penuh bahwa  orang percaya sudah berdosa 

dalam dunia-Nya dan merasakan penyesalan dan mau bertobat, jika tidak 

demikian, maka tindakan ibadah orang percaya hanyalah suatu tindakan 

lahiriah semata. Orang percaya harus sungguh mengalami dunia dalam 

perspektif penderitaan Sang Putra dan merasakan penderitaan dari 

teriakan ratapan orang yang menderita, karena jika tidak, maka kata-kata 

syafaat orang percaya adalah kata-kata semata. Wolterstorff selanjutnya 

menegaskan, ―authentic experience and life in the world is a condition of 

authentic liturgy. If the condition is not satisfied. God finds our words, 

songs, and gestures deficient, sometimes even nauseous.‖
6
    

 
PRINSIP DAN MOTIF MEMBANGUN IBADAH MINGGU  

 
Secara jelas, Gereja tidak dapat memisahkan pemahaman teologi 

dari liturgi atau tindakan dari beribadah. Kedua hal ini saling berkaitan, 

karena teologi menginformasikan liturgi dan liturgi menginformasikan 

teologi.  Ada 4 prinsip yang perlu diperhatikan di sini dalam membangun 

ibadah orang percaya, yaitu: Pertama, bentuk dari liturgi harus selaras 

dengan Regulative Principle dari Kitab Suci. Artinya elemen-elemen 

ibadah dalam Kitab Suci  nyata dalam liturgi.  

 

Chapell menyebutkan bahwa bentuk dari liturgi gereja justru 

menceritakan pemahaman akan kisah Injil. Artinya di dalam ibadah itu 

ada kebenaran-kebenaran hakiki dalam Injil tentang penebusan Kristus 

yang tetap tidak berubah, dan di dalam ibadah gereja menyampaikan 

                                                 
5    Wolterstorff melihat dimensi unik dari ibadah ini dengan berhutang kepada pemikiran 

dari Jürgen Moltmann. Untuk memahami sisi unik ini dapat dilihat dalam Jürgen 

Moltmann, The Crucified God: The Cross of Christ as the Foundation and Critisism 

of Christian Theology, (Minneapolis: Fortress Press, 1993), p.27-274.  
6    Wolterstorff, Hearing the Call, p.28. 
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kisah ini dengan konsisten. Jikalau penyampaian ini konsisten, maka ada 

aspek ibadah yang tetap harus konsisten dan harus ada dalam ibadah.
7
 

Calvin menyebutkan contoh bagian elemen ini
8
 dan juga susunan 

liturginya, yaitu Firman Tuhan dibaca, pengakuan dosa, Firman Tuhan 

diberitakan, sakramen dijalankan, doa, pujian dan persembahan 

diberikan, dorongan untuk hidup dalam kekudusan dan berkat diberikan 

sebelum jemaat meninggalkan tempat mereka.
9
 Meskipun dalam tradisi 

beberapa tokoh gereja berbeda dalam penyusunan urutan dalam 

liturginya, namun ada unsur yang sama yang selalu muncul dalam liturgi, 

yang justru menyampaikan kisah tentang bagaimana Allah menggunakan 

liturgi untuk memberitakan Injil-Nya dan mendidik umat-Nya dalam 

kebenaran. Chapell memberikan beberapa contoh unsur dalam urutan 

yang berbeda ini dari tradisi Roma pra 1570, dari Martin Luther (ca 

1526), dari Calvin (ca 1542), dari Westminster (ca 1645) dan dari tradisi 

modern dari Rayburn (ca 1980).
10

  Di samping unsur-unsur regulatif itu, 

ibadah jemaat juga bersifat sederhana, dengan tidak mengurangi makna 

adanya berbagai macam pernak-pernik dalam ibadah apakah itu vokal 

group, paduan suara, simbol-simbol dan sebagainya; artinya segala 

ibadah diarahkan bagi pemberian kemuliaan bagi Allah. 

 

Kedua, bentuk/susunan dari liturgi adalah covenantal order. 

Urutan ini menegaskan bahwa ibadah itu sangat kental dengan ide 

perjanjian, di mana Allah sebagai inisiator dalam ibadah dan manusia 

sebagai responden dari kasih karunia Allah. Karena itu, berkenaan 

dengan ini maka dalam susunan liturgi nampak elemen dari sisi Allah dan 

elemen dari sisi manusia. Ketiga, Kebersamaan (persekutuan orang 

kudus dalam satu kesatuan ibadah bersama). Kebersamaan ini 

memberikan penekanan bahwa ibadah yang dilakukan bukanlah aksi 

individu semata namun aksi ini ada dalam konteks kebersamaan dengan 

jemaat yang lain (sense of corporateness); meskipun hal ini tidak berarti 

individu itu terbenam dalam lautan kebersamaan; kunci pikiran dari 

                                                 
7    Bryan Chapell, Christ Centered Worship: Kiranya Injil Membentuk Perbuatan Kita, 

(Malang: Literatur SAAT, 2009), p.95. 
8  John Calvin, Institutes IV.xvii.44 dan susunan liturgi dalam Institutes. III.iv.10f 
9     Lihat penjelasan ini juga dalam ulasan Bard Thompson dalam Liturgies of the 

Western Church, (Philadelphia:  Fortress Press, 1961), p.185-186.  
10    Chapell, Christ Centered Worship, p.96-97. 
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Reformed dalam sistem teologianya adalah sistem berimbang (a balanced 

system), yaitu di antara dirinya sebagai individu dan kebersamaan orang 

percaya dalam beribadah.    

 

Karena public worship adalah ibadah bersama dan bukan private 

worship, maka dalam perspektif adorasi, perlu diingat mengenai 

integritas dari persekutuan dengan Kristus dan sesama dalam ketaatan 

dan kekudusan. Menurut Calvin, gereja adalah persekutuan dari umat 

yang dipilih, umat Allah yang kudus. Karena itu, liturgi dibuat bukan 

untuk menghibur hati individu-individu semata; liturgi adalah instrumen 

bersama dari umat pilihan Allah, yang telah menerima firman Allah dan 

memberikan pujian yang sepantasnya kepada Allah. Karena itu liturgi 

adalah suatu tindakan ekspresi bersama dari umat Allah setempat 

terhadap karya penebusan Allah. 
11

 

 

Keempat, Menyembah dalam Roh (bandingkan Yohanes 4:24). 

Kedinamikaan dari ibadah terletak pada kesatuan dari orang percaya yang 

beribadah melalui kuasa Roh Kudus yang membawa aplikasi penebusan 

Kristus bagi orang percaya. Artinya jangan sampai orang percaya 

terjebak dalam setting liturgical forms yang mengabaikan ekspresi dalam 

beribadah dan sebaliknya jangan sampai terjebak pada ekspresi yang 

melampaui keteraturan dalam beribadah. Dalam ibadah, umat 

memberikan respon terhadap gerakan Roh Allah dalam hati orang 

percaya, dan Roh yang mengarahkan itu adalah Roh Kebenaran, yang 

kekal dan Ia tidak akan bekerja bertentangan dengan diri-Nya sendiri 

dalam menuntun umat-Nya. Karena itu ibadah macam ini 

dikristalisasikan dalam liturgi klasik
12

 dari gereja, dan dibentuk 

berdasarkan kerangka historis penyataan Allah dalam Firman dan 

dilaksanakan dalam tradisi gereja bahwa orang percaya beribadah karena 

                                                 
11   Band. Bard Thompson, Liturgies of the Western Church,  p.194.  
12   Liturgi klasik yang mencakup elemen-elemen klasik standar tertentu dikembangkan 

sejak abad ke 2 dari gereja mula-mula, khususnya dalam liturgi dari Justinus Martir 

(c.a 150 ). Meskipun demikian beberapa elemen walaupun belum tersusun dengan 

khusus dalam liturgi standar sudah tercatat dalam Didache (ca. 50-150). Lihat 

keterangan dan diskusi lebih lanjut dalam Ralph P. Martin, Worship in the Early 

Church, (Grand Rapids, Mi: Eerdmans, 1964), p.130-140. 
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digerakkan oleh Roh Allah yang secara konsisten bekerja dari masa lalu 

dan dalam kekinian hari ini.
13

 

 
Dalam penyembahan kepada Allah, orang percaya sadar bahwa 

mereka sedang memasuki hadirat-Nya, menikmati persekutuan dengan 

Dia, dan menyembah Dia dengan hati, pikiran, kehendak dan emosi. 

Bahaya besar hari ini adalah apabila orang percaya membuat ibadah 

mereka hanya sekedar penampilan luar dan formal, sementara ibadah 

dalam roh, bukan sekedar tampilan luar yang berkaitan dengan semua 

perubahan dalam liturgi yang membangkitkan daya tarik, dan juga 

sekedar penyembuh bagi formalisme dalam ibadah. Umat datang bukan 

sebagai penonton melainkan sebagai partisipan dalam ibadah. Di samping 

itu penyembahan itu adalah mengenal kebenaran Allah dan pengakuan 

akan kebenaran Allah dalam Firman-Nya. Allah adalah Roh dan 

menyembah Dia dalam roh dan kebenaran memberikan implikasi bahwa 

doktrin ibadah itu merupakan perwujudan dari doktrin orang percaya 

tentang Allah.  

 

Ibadah itu menyangkut komunikasi, baik itu komunikasi verbal 

maupun komunikasi non verbal. Ekspresi liturgi di dalam aspek 

komunikasi non verbal dapat memperkaya ibadah jemaat, apabila 

ekspresi itu berjalan beriringan dengan Kitab Suci.
14

 Beberapa pertanyaan 

di bawah ini dapat menolong orang percaya memahami ekspresi liturgi 

dalam komunikasi non verbal untuk memperkaya kehidupan ibadah.  

 

Pertama, apakah gaya dalam berekspresi yang nampak dalam 

berbagai macam kultur hari ini memiliki signifikansi yang sama dalam 

ekpresi? Jika jawabannya ya, maka ekspresi itu dapat ditransferkan ke 

dalam ibadah secara bersama, misalnya, berdiri itu sebagai tanda 

penghormatan, berdoa dengan mengangkat tangan, di mana dalam 

gerakan Pentakosta, ekspresi ini dipakai sebagai gaya yang umum untuk 

semua jemaat; mata yang menengadah ke atas, menaruh tangan di dada, 

                                                 
13   Raymond Abba, Principles of Christian Worship, (London: Oxford University Press, 

1957),  p.9. 
14   Diskusi panjang tentang ekspresi tubuh dalam ibadah dibahas dengan baik oleh Craig 

Douglas Erickson, Participating in Worship: History, Theory, and Practice 

(Louisville: Westminster/John Knox Press, 1989), p.149-179.  
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pemakaian yang umum bagi orang Yahudi, dan Agustinus mencatat 

penggunaan cara ini dalam liturgi gereja mula-mula, Confiteor, tindakan 

pembuka dari pengakuan dosa yang berarti ekspresi kesadaran akan dosa-

dosa yang telah diperbuat; tepuk tangan yang menandakan suatu letupan 

sukacita dan ekspresi-ekspresi lainnya.  

 

Kedua, apakah gaya dalam berekspresi itu sudah dipakai dalam 

gereja Reformed dan apakah hal itu juga dipakai dalam praktek gereja 

mula-mula (jikalau orang percaya konsisten melihat prinsip normatif 

tradisi kembali kepada Kitab Suci dan praktek gereja mula-mula sebagai 

ujian aplikasi dari Kitab Suci). Hal penting yang dapat direnungkan 

adalah, ―Apakah gereja hari ini sedang mempraktekkan budaya Victorian 

Kontinental pada Abad Pertengahan di masa lalu?, dan bagaimana 

dengan ekspresi ibadah dalam kekinian hari ini? Ketiga, kebersamaan 

dalam melakukan. Artinya di sini jangan hanya sekedar memberikan 

reaksi yang berlebihan kepada apa yang Kharismatik atau apa yang gereja 

Katholik lakukan, namun pertanyaan dasarnya adalah apa yang dapat 

orang percaya lakukan untuk menyembah Allah secara benar sebagai 

umat-Nya pada hari ini?   

 

Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan penuntun yang digagas oleh 

Riemer akan dapat sangat menolong gereja untuk melakukan perubahan 

atau mempertahankan liturgi. Menurut Riemer, hakekat dalam 

mempertahankan dan mengubah/mengembangkan liturgi sebaiknya 

dipahami sedemikian rupa, sehingga usaha ini justru akan dapat 

membawa kebangunan dalam kehidupan jemaat. Riemer menyatakan 

bahwa,  

…dalam proses sekularisasi orang percaya didorong untuk 

menafsirkan, mengerti, dan menyifatkan niat mengubah atau 

mempertahankan liturgi di lingkungan orang percaya sendiri, di 

gereja mereka sendiri. Apa motivasinya untuk bertindak terhadap 

liturgi? Apa latar belakangnya yang sebenarnya? Bukan tidak 

mungkin gereja mereka sendiri juga ditimpa bahaya ajaran palsu, 

kelemahan iman sejati atau sekularisasi! Bisa saja tindakan-
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tindakan terhadap liturgi (baik niat mengubah atau niat bertahan) 

hanyalah simptom berbagai kelemahan mendasar!
15

 

Berkaitan dengan hal di atas, maka segala sesuatu dalam ibadah 

harus dapat membawa kebaikan dan dapat membangun kehidupan jemaat 

bersama-sama. Adalah sangat bertentangan dengan prinsip reformasi 

jikalau orang percaya memaksakan liturgi dan gaya dalam berekspresi itu 

kepada jemaat di mana mereka belum mendapat pemahaman dan 

pengertian akan hal itu.   

 

Karena itu, guna memperkaya pemahaman jemaat lebih lanjut 

mengenai makna dari ibadah, Rice juga mengemukakan ada tiga hal 

penting yang harus diperhatikan, dan hal-hal tersebut adalah festival, 

misteri dan rasionalitas/emosi.
16

 Pertama, ibadah itu bersifat festival 

berarti bahwa ibadah itu mencakup suatu rasa penghormatan umat kepada 

Allah. Tidak bisa tidak, ibadah itu adalah ungkapan hormat orang percaya 

kepada Allah. Dalam hal ini, ada beberapa pertanyaan pengarah yang 

akan menolong para pelayan, yaitu ―Apakah penghormatan itu hanya 

dapat berbentuk dalam diam saja?‖ ―Adakah aspek lain dari sisi 

menghormati?‖ ―Dapatkah menghormati itu dikaitkan dengan memuji 

dengan bersukacita, bertepuk tangan atau dengan menggunakan bahasa 

simbol warna, tarian dan pujian?‖ ―Bagaimanakah penggunaan eskpresi 

yang tepat pada hari ini untuk mengungkapkan penghormatan terhadap 

yang dihormati?‖   

 

Kedua, ibadah itu adalah suatu misteri. Artinya, ibadah itu 

seharusnya memberikan kepada orang percaya rasa yang menyeluruh 

akan totalitas keberadaan mereka dan membawa indera mereka secara 

menyeluruh untuk diliputi oleh Dia yang Mahakudus itu. Dalam kaitan 

dengan hal ini, maka ibadah itu akan menolong orang percaya mengalami 

yang Mahakudus sehingga orang percaya ditransformasikan oleh 

pengalaman keagungan itu, di mana sisi misteri dari ibadah menembus 

diri orang percaya. Kemisterian ini nampak dalam susunan dan pola 

                                                 
15

  G. Riemer, Cermin Injil: Ilmu Liturgika, (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina 

Kasih/OMF, 1995), h.204. 
16    Howard L. Rice & James C. Huffstutler, Reformed Worship, (Louisville, Ky: Geneva 

Press, 2001), p.195-196.  
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liturgi untuk memberikan pengajaran dasar tentang Allah dan karya 

penebusanNya bagi diri orang percaya secara individu dan juga secara 

bersama sebagai umat kudus yang bersekutu.  

 

Ketiga, ibadah itu juga menyangkut dimensi rasionalitas di 

samping emosi. Artinya, tanpa pemahaman secara rasional maka ibadah 

hanya sekedar masalah emosi yang hanya terbatas pada ruang ibadah 

namun tidak dapat diterjemahkan dalam hidup sehari-hari. Rice 

mengamati bahwa tiga cabang besar dalam sejarah kekristenan kerap kali 

menekankan satu dimensi dari gambaran ibadah yang menyeluruh ini: 

Kristen Orthodoks menekankan dimensi festival, Roma Katholik 

menekankan aspek mistik dan Gereja Protestan menekankan aspek 

rasionalitas. Bahkan dalam cabang Protestan pun terbagi menjadi 

beberapa bagian: Pentakosta menekankan festival, Anglikan menekankan 

misteri dan Reformed menekankan rasionalitas (cerebral domain). 

Jikalau gereja serius hendak melakukan suatu perubahan dalam 

liturginya, maka sebaiknya gereja memperhatikan ketiga hal di atas.
17

  

 

Ibadah yang inspiratif itu juga mencakup empat motif yang 

mendasari usaha orang percaya dalam membangun ibadah Minggu: 

Empat motif tersebut adalah:
18

 Pertama, motif Kitab Suci: Meskipun 

Kitab Suci tidak memberikan suatu susunan ibadah, Kitab Suci tetaplah 

sebagai orientasi dasar yang tidak dapat ditawar-tawar otoritasnya dalam 

ibadah, karena Kitab Suci menyatakan mengenai Allah yang orang 

percaya sembah. Kedua, motif katholik (sejarah dari gereja): Gereja yang 

beribadah ini secara organis diikat dalam gereja yang kelihatan dan tidak 

kelihatan. Sejarah gereja memberikan orang percaya suatu rasa apresiasi 

terhadap apa yang seharusnya menjadi prinsip (regulative principle) 

dalam ibadah dan apa yang menjadi fleksibilitas dalam ibadah.  

 

Ketiga, motif Pengakuan iman gereja, di mana setiap gereja yang 

berkumpul untuk beribadah mengakui doktrin-doktrin tertentu  yang 

diartikulasikan dalam cara-cara tertentu (lex credendi lex orandi). 

                                                 
17   Rice, Reformed Worship, p.196.  
18   Worship Study Committee, Authentic Worship in A Changing Culture, (Grand Rapids, 

MI: CRC Publications), p.6-8.  
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Meskipun kredo formal dan pengakuan doktrinal tidak terungkap secara 

eksplisit dalam ibadah, apa yang gereja percayai dan bagaimana gereja 

beribadah seharusnya diintegrasikan sebagai ekspresi dari doktrin 

kepercayaannya. Keempat adalah motif pastoral (kebutuhan kontemporer 

dari umat Allah): Jemaat yang beribadah adalah jemaat yang khusus di 

sini dan sekarang. Motif ini memanggil para pemimpin ibadah untuk 

bertanya siapakah umat yang beribadah hari ini, kebutuhan mereka, 

apakah yang sedang menjadi kompetitor dalam ibadah mereka dan 

bagaimana mereka mendengar? 

 

Apa yang sedang bergerak dalam ibadah hari ini khususnya sejak 

munculnya kebangkitan dari ibadah kreatif dalam era 1960-an 

mendorong tim ibadah hari ini kembali melihat pergerakan ibadah yang 

sangat drastis hari ini. Sejak tahun 1968 ada empat katalisator perubahan 

dalam ibadah Protestan yang hari ini sedang mewarnai juga dunia ibadah 

Protestan khususnya denominasi Reformed di Indonesia. Adapun 

katalisator perubahan tersebut, Pertama yang disebut sebagai gerakan 

liturgi oikumenis. Gerakan ini sudah terjadi secara mendunia, di mana 

gerakan ini memengaruhi ibadah Protestan untuk melakukan 

pembaharuan dalam konteks ibadah yang didasarkan pada ibadah gereja 

mula-mula (abad 2-4 M).  

 

Gerakan liturgi modern ini yang dimulai pada abad ke 18 dan 19 

menantang gereja dalam pembaruan liturgi dan masuk ke dalam konsepsi 

baru—meskipun bukan baru dalam arti per se karena hal ini justru 

merupakan penemuan kembali apa yang tersimpan erat dalam bejana 

tradisi gereja yang panjang. Meminjam istilah simbolis dari Humanisme 

Rennaissance, maka gerakan ini dapat dikatakan sebagai suatu ―ad fontes 

argumentorum‖ dalam ibadah, karena gereja menemukan kembali 

kekayaan dari liturgi gereja dengan penekanannya pada sisi sakramental, 

namun cakupannya bersifat oikumenis.
19

   

 

Bahkan Gereja Katholik yang bertahan panjang dalam menara 

tradisi dan yang telah berupaya untuk mempertahankan tradisi panjang 

                                                 
19    Raymond Abba, Principles of Christian Worship, (London: Oxford University Press, 

1957), p. 40-44.  
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gereja juga memberikan sikap terhadap gerakan liturgi oikumenis ini  

Dalam dokumen konsili Vatican II, Sacrosanctum Concilium, tentang 

liturgi yang sakral dikatakan demikian: 

 

The sacred council has set out to impart an ever increasing vigor 

to the Christian lives of the faithful; to adapt more closely to the 

needs of our age those institutions which are subject to change; to 

encourage whatever can promote the union of all who believe in 

Christ; to strengthen whatever serves to call all of humanity into 

the church‘s fold. Accordingly it sees particularly cogent reasons 

for undertaking the reform and promotion of the liturgy…. That is 

why the sacred council judges that the following principles 

concerning the renewal and advancement of the liturgy should be 

called to mind, and that practical norms should be established. 

Among these principles and norms there are some which can and 

should be applied both to the Roman rite and also to all the other 

rites. The practical norms which follow, however, should be taken 

as applying only to the Roman rite, except for those which of their 

nature affect other rites as well…In faithful obedience to tradition, 

the sacred council declares that the church holds all lawfully 

recognized rites to be of equal legal force and dignity; that it 

wishes to preserve them in the future and to foster them in every 

way. The council also desires that, where necessary, the rites be 

revised carefully in the sight of sound tradition, and that they be 

given new vigor to meet present–day circumstances and needs.
20

 

Dokumen di atas mencantumkan sikap gereja Katholik terhadap 

gerakan oikumenis, di mana Gereja  mengambil sikap pembaharuan diri 

demi memenuhi kebutuhan umat di tengah jaman hari ini, tanpa harus 

memperkosa prinsip-prinsip tradisi yang gereja pegang dalam kurun 

waktu yang panjang.  

 

Kedua, gerakan liturgi modern memberikan perhatian juga kepada 

penggunaan tahun gereja dalam ibadah. Kalender gereja ini menjadi 

peringatan tahunan terhadap peristiwa sejarah penyelamatan Allah. 

                                                 
20   Austin Flannery, OP, Gen Ed., The Basic Sixteen Documents Vatican Council II: 

Constitutions, Decrees, Declarations, Revised Edition (Northport, New York: 

Costello Publishing Company and Dublin, Ireland: Dominican Publications, 1996), 

p.117-118.  
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Berkaitan dengan hal ini juga gereja mengembangkan suatu Revised 

Common Lectionary sebagai cara mempromosikan membaca Kitab Suci 

dalam ibadah dan dalam mengkhotbahkan seluruh kitab dalam Kitab 

Suci.‖ Dalam khotbah ini juga sangat ditekankan khotbah yang bersifat 

ekspositori, di mana kedua bagian ini bukanlah hal yang asing dalam 

tradisi Reformed dan kebanyakan gereja dalam denominasi Reformed 

telah melakukan hal ini.
21

 Doa ucapan syukur dari gereja mula-mula 

akhirnya menjadi bagian juga dalam liturgi perjamuan kudus. Reformasi 

dalam liturgi ini sudah diadopsi secara meluas dalam gereja Protestan 

maupun Katholik dan gereja-gereja satu dengan yang lain dalam 

tingkatan yang beraneka ragam dengan cara saling meminjam teks liturgi, 

himne dan pola liturgi.  

 

Ketiga, Gerakan Kharismatik juga turut memengaruhi ibadah 

Minggu dalam semua tradisi hari ini. Seperti dalam gerakan liturgi, 

gerakan Kharismatik menekankan pada partisipasi aktif dari jemaat 

dalam ibadah dengan menggunakan anggota tubuh secara fisik. Secara 

khusus, gerakan ini sangat menekankan pujian dan doa, ibadah 

kesembuhan, saat berkumpul bersama para pelayan dalam kelompok 

kecil untuk berdoa dan bahasa lidah. Gerakan dalam pujian ini ditandai 

dengan penggunaan beberapa lagu Kitab Suci yang sederhana atau 

memuji refrein dari pujian, suatu bagian dari tindakan yang menuntun 

jemaat dalam tindakan dan penggunaan tim dalam memimpin ibadah.   

 
Keempat, Evangelisme garis depan di mana Ibadah jemaat 

dianggap sebagai kendaraan utama dalam penginjilan dan sasarannya 

adalah mereka yang non Kristen. Gerakan ini menggunakan analisa 

sosiologis untuk mengidentifikasikan bentuk khusus dalam budaya yang 

sedang berkembang, sehingga melahirkan istilah ―seeker-sensitive 

worship, boomer worship, buster worship dan lain-lain menjadi acuan 

dalam analisa. 

                                                 
21   Meskipun demikian hal ini perlu diperhatikan karena tokoh Reformed pada 

mulanya—Zwingli dan Farel—telah menghapus lectionary ala gereja Katholik Abad 

Pertengahan yang hanya mengambil satu  teks yang keluar dari konteks. Bagi Calvin, 

membaca teks demikian—Calvin sangat menekankan berkhotbah secara berurutan 

untuk semua teks Kitab Suci—tidak akan bisa mendidik jemaat dalam pemahaman  

Kitab Suci yang benar.   
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Ibadah Kristen juga dipengaruhi oleh keanekaragaman budaya 

pada hari ini. Para sejarawan menyebutkan era ini sebagai suatu era 

eclecticis, Webber menyebut ini sebagai era convergence, dan White 

menyebut ibadah Protestan dan Katholik pada hari ini bersifat 

convergence.
22

 White juga memberikan sub judul bukunya yang lain 

tentang ibadah Protestan hari ini sebagai tradisi dalam transisi. Sub judul 

ini mengingatkan bahwa gereja ada di dalam persimpangan jalan,
23

 

karena adanya upaya pendekatan baru terhadap keaneragaman yang 

berkembang pada hari ini.
24

  

 
Dalam 30 tahun yang telah lewat, Christian Reformed Church in 

North America (CRCNA) telah melakukan perubahan khusus dalam 

ibadah yakni keterlibatan yang bertambah dari kaum awam dalam 

perencanaan dan memimpin ibadah, adaptasi yang meningkat atau 

bahkan ada yang meninggalkan bentuk-bentuk liturgi yang telah disetujui 

oleh Sinode dan juga keanekaragaman yang bertumbuh dalam gaya 

musik. Di sisi lain, keanekaragaman budaya dan etnis dalam gereja juga 

memberikan pengaruh adanya keanekaragaman dalam liturgi Katholik 

Roma dan Orthodoks Timur. Bagi dua kelompok ini, keberagaman 

merupakan bagian dari ekspresi-ekspresi dan bentuk-bentuk pemikiran 

yang lebih alamiah dalam gereja.
25

   

 
Studi yang dilakukan CRCNA juga menjabarkan secara khusus 

tantangan yang sedang dihadapi dalam budaya modern. Meskipun hasil 

studi ini merupakan suatu riset terhadap apa yang terjadi dalam 

kebudayaan Amerika, namun secara umum dapat dikatakan bahwa 

perubahan fenomena budaya yang terjadi saat itu justru sedang melanda 

dunia termasuk juga Indonesia. Dalam gambaran yang diberikan ternyata 

gereja hari ini hidup dalam budaya transisi di mana masyarakat hidup 

dalam budaya konsumeristik, mobilitas yang tinggi, perkembangan 

teknologi visualisasi yang luar biasa dan kebutuhan akan rasa di mana 

                                                 
22   White, Protestant Worship:  Traditions in Transition, (Louisville, Ky: Westminster 

John Knox Press), p.212.  
23    Ibid. 
24    Ibid.  
25   James F. White, Pengantar Ibadah Kristen, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980), 

h.19-27.  
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orang tidak lagi ingin melihat ibadah itu dalam istilah ―kata‖ dan 

mendengar kata-kata melainkan mereka ingin juga mengalami Firman itu 

(not only about hearing but also experiencing the Word), karena dunia 

pada hari ini juga ditandai dengan berbagai macam kompleksitas masalah 

pastoral. Meskipun hal ini dapat menjadi bagian penting namun hal ini 

tidaklah menjadi determinator akhir dalam ibadah Kristen hari ini. 

  

Memperhatikan katalisator perubahan dalam liturgi Protestan di 

atas dengan berbagai macam paradigma yang memengaruhi gereja, maka 

ada hal penting yang dapat diperhatikan di sini, sebagaimana Chapell 

mengingatkan, 

 

Melihat bagaimana Injil mengendalikan bentuk-bentuk yang 

mengkomunikasikan Injil bukan hanya menjaga kesinambungan 

ibadah gereja selama berabad-abad menjadi luar biasa; 

pemahaman seperti ini juga memaksa kita bertanya apakah 

bentuk-bentuk ibadah kita benar-benar mencerminkan kisah Injil 

pada zaman kita. Ibadah bukanlah sekedar masalah pilihan yang 

dibuat secara asal-asalan, tradisi gereja, preferensi pribadi, atau 

daya pikat budaya....kita harus memperhatikan cara Allah 

mempertahankan berita yang terus bergema di gereja-Nya selama 

berabad-abad.
26

 

 
Kutipan ini menegaskan bahwa aspek masa lalu, dan kini memang 

tidak dapat diabaikan, namun yang terpenting adalah bahwa gereja 

memperhatikan apakah liturginya itu sedang bercerita tentang karya 

Allah dalam Kristus, yang pada gilirannya nanti mendidik orang percaya 

dalam kehidupan iman mereka sehari-hari sebagai murid Yesus Kristus.  

 
UNSUR DAN FUNGSI LITURGI DALAM IBADAH MINGGU 

 

Seringkali disebutkan bahwa bagaimana orang percaya beribadah 

itu sangat berpengaruh dengan kehidupan rohani orang percaya sehari-

hari. Karena, ―the how of worship is vital to our growth in grace and in 

the knowledge of the one true God‖. Dalam hal ini ibadah membentuk 

                                                 
26   Chapell, Christ Centered Worship, p.95. 
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perilaku hidup orang percaya sehari-hari, ―we become like what we 

worship‖ dan juga ―we become like how we worship‖, seperti yang 

sangat ditekankan dalam teologi Reformed.
27

 Ibadah dan tindakan liturgi 

yang dilakukan itu tidak berhenti pada ruangan gereja namun diteruskan 

dalam ruang kehidupan, membentuk perilaku kristiani. Adalah suatu 

tragedi besar dalam liturgi Protestantisme, demikian Wolterstorff 

meratapi, bahwa ibadah itu tidak membentuk perilaku hidup orang 

percaya sehari-sehari,  

 

If the worship is performed but the works of mercy and justice are 

missing, a shadow is cast over the worship and its authenticity is 

brought into question. For this very same God whom we are to 

worship by celebrating God‘s deeds in memorial also requires of 

us that, in grateful response to those deeds, we take heed of God by 

doing the works of mercy and justice.
28

 

Demikian juga Wolterstorff berargumentasi secara berbalikan 

berkaitan dengan relasi di antara karya dan ibadah bahwa otentisitas dari 

karya orang percaya juga diragukan karena tidak dirayakan dalam 

kenangan akan  karya Allah yang luar biasa dalam hidup orang percaya. 

Jadi, ada suatu korelasi yang sangat kuat dengan tindakan orang percaya 

dalam ibadah dan sikap perilakunya sehari-hari dalam kerja dan karya. 

Sebagaimana disebutkan bahwa ibadah itu menuntun kepada etika, yang 

dalam hal ini ethos dari kehidupan.
29

  

 

Karena itu, sangat penting diperhatikan di sini apa arti liturgi 

dalam hidup orang percaya kala mereka beribadah kepada Allah. Kata 

liturgi pada mulanya dipakai dalam percakapan publik karena berkaitan 

dengan pekerjaan yang dilakukan dengan pembayaran. Liturgi yang 

dikaitkan dalam ibadah kristiani secara sederhana adalah bentuk dan isi 

dari ibadah korporat orang percaya. Bentuk dan isi  dari liturgi ini 

menjadi semacam sekolah iman bagi orang percaya di mana di dalamnya 

                                                 
27   Philip Graham Ryken, Derek W.H Thomas and J Ligon Duncan III, ed., Give Praise 

to God: A Vision for Reforming Worship, (Phillipsburg: P & R Pub, 2003), p.52-53. 
28   Wolterstorff, Hearing the Call, p.35. 
29   Charles P. Price and Louis Weil, Liturgy for Living, (New York: The Seabury Press, 

1979), p.20.  
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liturgi sebagai sarana mengajar cara berpikir kristiani dan juga sikap 

kristiani. Dalam liturgi gereja ada suatu petunjuk untuk orientasi hidup 

kristiani dan untuk  menguasai kehidupan setiap hari.
30

 Memang pada 

dasarnya, liturgi tidak melakukan dari dirinya sendiri. Liturgi bukanlah 

suatu sulapan untuk mengubah hidup orang percaya, melainkan karena 

Allah Roh Kudus bekerja melalui liturgi untuk menjadikan nyata dan 

dapat terakses bagi orang percaya apa yang Allah kehendaki bagi orang 

percaya.
31

 

 

Secara umum, setiap tradisi memulai ibadah dengan pengakuan 

akan kebesaran dan kebaikan Allah. Dalam liturgi Protestan, 

ibadah diawali dengan votum dan salam. Votum itu berasal dari 

kata bahasa Latin yang berarti suatu keinginan.  Votum ini 

lazimnya diucapkan dalam ibadah untuk menegaskan pengakuan 

orang percaya tentang siapa Allah dan siapa manusia. Pada Abad 

Pertengahan, votum merupakan suatu ungkapan keinginan dari 

orang awam untuk melayani Tuhan dengan intensitas yang sama 

dengan mereka yang masuk dalam biara (hari ini dapat dikatakan 

sebagai aktivis gereja).  

 
Dalam konteks ibadah, votum dipakai sebagai kalimat pembuka 

untuk menegaskan suatu ekspresi keinginan bahwa seluruh hidup orang 

percaya yang dipersembahkan dalam ibadah adalah suatu kehidupan yang 

dihidupi dengan pengakuan akan pertolongan Allah, dan hanya oleh 

pertolongan-Nya yang nyata di bumi seperti di Surga, ibadah dan 

kehidupan itu dimungkinkan diadakan. Abineno menjelaskan bahwa 

votum itu diucapkan pada awal ibadah untuk ―mengkonstatir hadirnya 

Tuhan Allah ditengah-tengah umat-Nya.‖ Mengutip Van der Leew, 

Abineno mengatakan bahwa dalam ―votum itu terletak amanat, kuasa 

(eksousia) Allah‖.
32

 Umat memberikan respons terhadap proklamasi 

votum ini dengan suatu kata yang menegaskan keyakinan mereka dengan 

mengucapkan kata amin. Kata amin mengungkapkan keyakinan mereka 

                                                 
30    J.A Jungmann, SJ, Pastoral Liturgy, (New York: Herder and Herder, 1962), p.334. 
31    Price, Liturgy for Living, p.54. 
32  J.L. Ch. Abineno, Unsur-Unsur Liturgia yang Dipakai oleh Gereja-gereja di 

Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2005), h.4-5. 



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.10, Maret 2016  81 

 

 

 

bahwa memanglah demikian yang terjadi dalam kehidupan, bahwa Allah 

adalah satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup.  

  
Sebagai pembanding dari votum dalam tradisi Protestan, liturgi 

gereja Orthodox memulainya dengan doksologi, ―Terpujilah kerajaan 

Bapa, Putra dan Roh Kudus sekarang dan selamanya.‖ Permulaan ibadah 

dengan doksologi ini, mengingatkan umat bahwa dalam kehidupan 

mereka, perjalanan mereka menuju kepada kerajaan Allah. Karena itu, 

gereja dalam berkumpul menyatakan tujuan, keinginan, dan daya tarik 

dari seluruh hidup mereka dalam kehidupan adalah kerajaan Allah. 

Penerimaan umat dijawab dengan kata amin, sebagai suatu respons 

persetujuan dari umat untuk mengikuti Kristus dalam kenaikan-Nya 

kepada Bapa, dan menjadikan kenaikan-Nya ke Sorga sebagai suatu 

tujuan dari kehidupan umat Allah. Hanya di dalam Kristus-lah, umat 

dapat berkata amin dan di atas kata ini juga keadaan dari umat manusia 

ditentukan. Kata amin menyatakan bahwa gerakan menuju Allah sudah 

dimulai.
33

  

  
Masing-masing tradisi di atas memberikan pengajaran berharga 

dalam permulaan ibadah bahwa kehidupan itu dimulai dalam Allah dan 

berujung kepada Allah. Permulaan alur liturgi ini mengajarkan arti 

penting dalam kehidupan orang percaya dalam berkaya dan bekerja 

dalam dunia bahwa pertolongan mereka adalah satu-satunya di dalam 

Allah dan dari tradisi Orthodox jemaat belajar bahwa tujuan dan sasaran 

hidup ini satu-satunya adalah kerajaan Allah. Kedua hal ini seharusnya 

membentuk perilaku umat yang beribadah.  

 
Salam adalah ungkapan yang mengingatkan orang percaya bahwa 

Kristus ada di tengah-tengah mereka, dan Dia membawa damai, 

kemurahan dan anugerah kepada umat-Nya. Biasanya salam ini diambil 

dari surat-surat Paulus dan salam ini mengungkapkan kepada penyembah 

pemberian Allah yang besar tentang anugerah, kemurahan dan damai 

sejahtera yang telah dibayar lunas melalui darah Yesus Kristus. Salam ini 

bukan hanya sekedar ucapan selamat pagi atau sore melainkan suatu 

                                                 
33  Alexander Schmemann, For the Life of the World, (New York: Athens Printing 

Company, 1973), p.29. 
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ungkapan salam kepada jemaat atas nama Kristus.  Bentuk salam yang 

sederhana dari gereja perdana adalah ―Tuhan menyertai kamu,‖ dan 

kemudian dijawab oleh jemaat dengan kalimat, ―dan menyertai rohmu.‖ 

 
Dalam tradisi Protestan, setelah salam tersebut maka Introitus 

dibacakan atau dapat juga dinyanyikan oleh paduan suara, khususnya 

yang berasal dari Mazmur. Berbeda dengan tradisi Roma Kuno, Introitus 

merupakan nyanyian pengantar yang menghantar Paus dan para Klerus 

masuk ke ruang ibadah. Introitus/ayat pembuka bertujuan untuk 

memberikan arahan kepada umat mengenai ibadah, dan ayat ini secara 

umum dapat diambil dari semua bagian Kitab Suci, dan seringkali juga 

diambil dari Mazmur. Ayat ini mengajak jemaat untuk beribadah dalam 

cara yang aktif, dan Kebenaran Kitab Suci tentang ibadah yang dibaca 

dapat dilakukan dengan mengajak jemaat untuk membaca Kitab Suci 

secara bertanggapan. Cara ini sama seperti yang biasa dilakukan oleh 

orang Israel dalam pembacaan Mazmur atau menyanyikannya. Van der 

Leew, sebagaimana dikutip Abineno, menyimpulkan ketiga bagian 

pembuka ibadah ini dengan mengatakan bahwa, 

 
Votum memberikan amanat secara am. Salam mengkonstitusikan 

persekutuan. Kini Introitus menempatkan kebaktian jemaat dalam 

suasana dari bagian sejarah selamat, yang dari padanya kita hidup 

pada saat ini: kita berada dalam kebaktian Advent atau Pentakosta 

atau Trinitas.
34

  

Senada dengan Leew, Brink juga menegaskan, sebagaimana 

dikutip Abineno, bahwa introitus itu dapat disesuaikan dengan tahun 

gerejani atau khotbah dari minggu itu. Selanjutnya pujian sambutan itu 

sebaiknya diselaraskan dengan tahun gereja, khotbah dan liturgia. Sebisa 

mungkin introitus itu juga berasal dari Mazmur.
35

 Votum, Salam dari 

Kristus dan Introitus disambut dengan pujian yang megah dari jemaat, di 

mana pujian ini menggambarkan sukacita bahwa Allah ada di tengah-

tengah umat, dan orang percaya mengakui Allah sebagai yang maha 

kuasa, penuh dengan kemurahan, kasih dan penjaga serta pemelihara 

orang percaya. 

                                                 
34  Abineno, Unsur-Unsur Liturgia, p.11. 
35  Ibid., p.12. 



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.10, Maret 2016  83 

 

 

 

 
Baik Votum, salam, dan panggilan ibadah (introitus) menegaskan 

bahwa ibadah itu adalah undangan Allah untuk beribadah, atau suatu 

pengumuman mengenai kehadiran Allah yang aktif dalam kehidupan. 

Salam dan panggilan ibadah ini memberikan penekanan teologis bahwa 

Allah itu selalu datang kepada umat-Nya sebelum umat datang kepada 

Allah. Allah selalu menyapa umat-Nya terlebih dahulu, sebelum manusia 

menyapa Dia. Karena itu, lazimnya votum dan salam itu bersifat 

Trinitarian untuk menegaskan bahwa umat menyembah Allah Tritunggal 

melalui karya Allah Tritunggal juga.
36

 Respon utama dari umat dalam 

pembukaan ibadah adalah pujian dan penyembahan, secara khusus pujian 

tersebut bersifat Trinitarian, yang mengajak umat memuji keindahan dan 

kemuliaan Allah, yang mana Dia adalah kudus, kasih, dan yang mau 

bersekutu dengan umat-Nya.   

 
Ibadah dalam komunitas orang percaya menuntut kepada 

pengakuan akan kesalahan kita bersama karena telah merusak komunitas 

umat beriman dalam pelanggaran kita kepada Allah dan sesama.  Bill 

Dyrness menulis pentingnya pengakuan dosa dalam ibadah 

demikian,  

 
Worship does not come naturally to us, fundamentally because we 

are sinners. All of our relationships — with God, with each other, 

and with creation — are damaged. Shalom, God‘s original intent 

for each of us, has been destroyed. The meaning of the confession 

of sin and the assurance of pardon is very profound: it is the place 

in worship where shalom between God and people is restored. 

Christ has reconciled the believer to God and opened the way for 

us to worship ‗in spirit and in truth‘ (John 4:24).
37

 

 
Jadi, pengakuan dosa ini merupakan jalan pembuka penting untuk 

dapat beribadah di dalam roh dan kebenaran, dan karena itu, pengakuan 

                                                 
36  John D. Witvliet, ―The Opening Worship: Trinity,‖ in Leanne Van Dyk, ed. A More 

Profound Alleluia: Theology and Worship in Harmony, p.11,12. 
37   William A. Dyrness, ‗Confession and Assurance, Sin and Grace‘ in Leanne Van 

Dyk, ed. A More Profound Alleluia: Theology and Worship in Harmony, pp.31-54, 

32.  
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ini menjadi jalan pembuka kepada suatu ibadah sejati di hadapan Allah, 

dan juga jalan pembuka bagi partisipasi orang percaya terhadap misi 

Allah dalam dunia. Perdamaian dalam Kristus harus terjadi, dan 

pertobatan menuntun kepada rekonsiliasi, serta rekonsiliasi dengan 

sesama adalah suatu tanda bahwa hidup gereja tidak berpusat pada 

dirinya, melainkan sekarang berpusat kepada Kristus. Jadi, pengakuan 

dosa, pertobatan dan rekonsiliasi membentuk kembali jati diri gereja, 

yang adalah tubuh Kristus di dalam dunia.   

 

Ibadah adalah pengakuan akan kemuliaan Allah yang tertinggi, dan 

di hadapan Allah yang Maha Tinggi dan suci, umat menyadari 

keberdosaan mereka, dan doa pengakuan dosa bertujuan untuk mengakui 

keberdosaan yang telah dilakukan oleh orang percaya. Doa bersama 

mengungkapkan bahwa dosa bukan hanya bersifat individu tapi juga 

bersifat menyeluruh dalam diri manusia. Karena itu, dalam doa ini 

mengarahkan orang percaya, bahwa kepenuhan hidup mereka yang sejati 

bukan pada diri mereka melainkan hanya ada di dalam Kristus dan 

direalisasikan dalam persekutuan dengan orang percaya dan dengan 

sesamanya.
38

   

 

Selanjutnya, pembacaan berita anugerah yang menegaskan kepada 

umat bahwa Kristus yang mengampuni dan karena pelayan adalah mulut 

Allah  maka berita pengampunan memiliki bobot otoritas Allah 

berdasarkan Kitab Suci. Dasar dari berita anugerah diambil dari ayat 

Kitab Suci. Pembacaan hukum/petunjuk hidup baru melanjuti berita 

anugerah untuk mengarahkan umat hidup berpusat kepada Kristus, 

dengan mentaati kebenaran-Nya. Respon umat dengan mengucapkan 

syukur kepada Allah terhadap firman pengampunan menegaskan bukan 

hanya sekedar mendengar isi berita tersebut, tetapi juga menegaskan 

wibawa dari firman Allah atas hidup orang percaya, dan umat dengan rela 

mentaati Kristus, mengkomitkan hidup kepada-Nya dan berserah kepada-

Nya. 

Aktivitas pengakuan dan absolusi menjadi suatu paradigma dalam 

hidup bagaimana sebenarnya orang percaya berhadapan dengan konflik, 

kekecewaan, dan keterlukaan yang merayap masuk dalam hidup orang 

                                                 
38  Price, Liturgy for Living, p.55. 
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percaya di dalam relasi mereka sebagai ciptaan yang telah jatuh. Melalui 

liturgi ini, umat diajar untuk mempraktekkan pengakuan, pengampunan 

dan rekonsiliasi, agar umat dapat bertumbuh dalam kepekaan akan jalan 

Allah dalam kehidupan dan umat menjadi waspada dalam kehidupan 

mereka secara personal dan komunal. Praktek umum yang juga dilakukan 

adalah memberikan salam damai kepada sesama, yang menegaskan untuk 

melatih umat sebagai suatu komunitas beriman. 

 

Karena ibadah adalah perjumpaan dan persekutuan Allah dengan 

umat-Nya, maka ibadah tidak dapat dipisahkan dengan perhatian umat 

kepada Firman Allah, yang dinyatakan dalam Kitab Suci. Suatu 

sumbangan besar dari para Reformator dalam liturgi adalah 

dipulihkannya kembali doa iluminasi sebelum mendengar firman Allah. 

Doa iluminasi ini menegaskan pemahaman gereja bahwa Roh yang sama 

menginspirasi Firman dibutuhkan juga karya-Nya dalam hati para 

pengkhotbah agar mereka memiliki pemahaman yang sejati akan 

kebenaran firman Allah dan firman itu dapat berkarya dengan leluasa 

dalam hati umat Allah,
39

 sehingga dengan Roh yang berkarya dalam hati 

melalui dan dengan firman, jemaat sungguh-sunguh menyadari dosa 

mereka dan bersukacita akan keselamatan dari Allah.
40

  

 
Pembacaan Kitab Suci dilakukan dan jemaat memberikan respon 

terhadap pembacaan Kitab Suci dengan menyebutkan, ― Syukur kepada 

Allah,‖ Selanjutnya, khotbah disampaikan dan dalam hal ini, Khotbah 

memiliki tiga aspek, yaitu kisah masa lalu tentang karya Allah bagi umat-

Nya, yang mencapai puncak-Nya dalam Kristus, respon orang percaya 

terhadap kisah itu, yaitu bagaimana mereka menjadi setia dan apa yang 

akan mereka lakukan terhadap kisah itu dan percakapan kisah itu dalam 

pengalaman hidup orang percaya. Dengan kata lain, khotbah itu 

mencakup,―the story, dialogical engagement, [and] ethical 

exhortation.‖
41

  

 

                                                 
39  Chapell, Christ Centered Worship, p.235. 
40    Band. Pengakuan Iman Westminster  1.5 yang menegaskan tentang karya Roh Kudus 

yang berkarya melalui dan dengan firman Allah dalam batin orang percaya.  
41  Price, Liturgy for Living, p.179. 
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Setelah mendekati Allah dalam pujian dan pengakuan serta 

mendengarkan Firman, jemaat sekarang memberikan respons penegasan 

kepercayaan mereka kepada Allah melalui kredo rasuli atau pengakuan 

standar Reformed lainnya yang diakui.  Liturgi memberikan ruang untuk 

respons ini sebagaimana anugerah Allah itu meminta umat-Nya 

mempersembahkan seluruh hidup mereka kepada Allah.  Sejak abad 

kelima, pengakuan iman dimasukkan dalam liturgi ibadah, dan 

selanjutnya, Kaisar Karel Agung (742-814) yang menguasai sebagian 

besar wilayah Eropa Barat mewajibkan tiap orang percaya menghafalkan 

Pengakuan Iman Rasuli ini, dan pengakuan iman tersebut umumnya 

diucapkan bersama sesudah pembacaan firman/khotbah. Dalam era 

reformasi, letak pengakuan iman dalam ibadah mengalami perubahan 

karena para Reformator, khususnya Marthin Luther menyatakan bahwa 

pengakuan iman itu sebaiknya diucapkan sebelum khotbah. Di lain pihak, 

Zwingli setuju dengan Luther, namun juga dia bersikap elastis bahwa 

pengakuan iman itu dapat ditempatkan sebelum atau sesudah khotbah. 

Adapun Calvin dan Bucer menyatakan sebaiknya pengakuan iman 

ditempatkan sesudah khotbah dan doa syafaat, namun kemudian 

disesuaikan dengan pandangan Micron bahwa hal itu lebih baik sebelum 

doa syafaat.
42

  

 
Alasan penempatan pengakuan iman sebelum khotbah adalah 

bahwa sekarang  setelah umat menerima pengampunan  Allah, mereka 

menyatakan pengakuan dihadapkan-Nya dan bersedia untuk melayani 

Dia. Namun secara umum, tradisi Reformed menerima posisi pengakuan 

iman itu sesudah khotbah, karena tujuan dari khotbah adalah membangun 

kepercayaan umat dan umat meresponi dengan pengakuan dan juga 

sebagai jawaban jemaat atas proklamasi Injil. Namun jikalau ditempatkan 

juga di depan sebelum khotbah, maka pengakuan iman juga berfungsi 

sebagai kesediaan jemaat untuk melakukan firman yang akan didengar. 

Jadi, posisi pengakuan iman itu entah sebelum atau sesudah khotbah, 

sama-sama memberikan makna dalam ibadah dan Abineno 

menyimpulkan mengenai urutan pengakuan iman baik di depan ataupun 

sesudah khotbah tetap keduanya berfungsi sebagai rangkuman dari injil 

                                                 
42  Abineno, Unsur-Unsur Liturgia, h.81 
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yang akan dan yang dibacakan dan sebagai jawaban jemaat atas firman 

yang diberitakan.
43

 

 
Chapell mengatakan bahwa pengakuan ini dapat diucapkan, atau 

dilantunkan secara bersama-sama mengikuti irama gereja kontemporer 

sebagai perwujudan dari kesinambungan gereja sepanjang abad dan 

solidaritas mereka dengan gereja di seluruh dunia. Pengakuan ini 

menegaskan bahwa gereja ada dalam kepercayaan yang historis, suatu 

penunjukan dukungan kepada mereka yang telah dianiaya karena iman, 

suatu sikap perendahan diri di hadapan kebenaran Kitab Suci, suatu 

kesaksian iman kepada sesama orang percaya dan dunia, pernyataan 

kesetiaan kepada Allah dan suatu upaya pembaharuan hati dan pikiran 

terhadap kebenaran yang atasnya kekekalan itu diletakkan bagi jiwa 

orang percaya.
44

 

 
Liturgi mengalir kemudian menuju kepada persembahan dan doa 

syafaat, di mana persembahan adalah respon umat yang lahir dari 

kehendak yang rela untuk mempersembahkan diri kepada Allah. 

Persembahan uang, seperti persembahan korban yang diberikan dalam 

ibadah Israel, bukanlah suatu pembayaran karena kewajiban, namun 

persembahan adalah ekspresi dari fakta karena semua berkat dalam 

kehidupan adalah berasal dari Allah, maka semuanya itu harus dipakai 

dalam keselarasan dengan tujuan Allah. Tindakan berdiri kala 

persembahan dibawa ke depan altar adalah suatu cara untuk menegaskan 

bahwa keseluruhan dari siapa kita ini ada di dalam persembahan itu, yang 

dibawa dan didoakan dan dipersembahkan bagi pelayanan.  

 
Doa syafaat yang dipanjatkan bukanlah sekedar meminta sesuatu 

dari Allah, melainkan melalui doa syafaat, kita dimampukan dengan 

anugerah-Nya untuk berpartisipasi dalam karya keimamatan Kristus, 

yang mempresentasikan segala sesuatu kepada Bapa.
45

 Sebagaimana 

                                                 
43  Abineno, Unsur-Unsur Liturgia, h.85. 
44  Chapell, Christ Centered Worship, p.192. 
45   Murray Rae, ―The Liturgical Shape of  Christian Life,‖ Inaugural Lecture Knox 

Centre for Ministry and Leadership, 2008, dari http://knoxcentre.ac.nz/wp-
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Kristus sungguh merindukan agar umat manusia dapat kembali 

menemukan rumahnya di dalam Allah, maka demikian juga nampak 

dalam Doa syafaat Kristus suatu harapan rekonsiliasi bagi dunia, yaitu 

suatu rekonsiliasi yang tidak bersifat paksaan, melainkan menuntut suatu 

kerelaan dari penerimanya. Ketika orang percaya menaikkan syafaat, Roh 

Kudus menyatukan umat kepada tujuan Kristus, sehingga umat 

dimampukan untuk berbagi dalam karya syafaat-Nya, mengarahkan umat 

dalam bahasa kasih dan memberikan mereka tanggung jawab dalam tugas 

keimamatan ini.    

 
Mengemban tanggung jawab kudus ini, Gereja bersekutu minggu 

demi minggu untuk tujuan ini, yaitu agar karya misi Kristus dinyatakan, 

sehingga manusia dapat kembali menyembah Allah yang benar dan 

menikmati persekutuan dengan Dia selamanya.  Mengenai sasaran akhir 

dari misi yang adalah ibadah, Piper menegaskan,  

 

Sasaran akhir dari gereja bukanlah misi, melainkan 

ibadah…Ibadah adalah sasaran akhir, bukan misi, karena tujuan 

akhir segala sesuatu adalah Allah, bukan manusia. Kalau zaman 

ini sudah berlalu, dan orang-orang tebusan yang tak terhitung 

banyaknya itu bertekuk lutut di hadapan tahta Allah, misi tidak 

akan ada lagi. Misi adalah kebutuhan sementara, tetapi ibadah 

akan ada selamanya.
46

 

Kala umat berdoa bagi diri dan sesama, maka umat sedang 

mengekspresikan apa artinya memiliki relasi dengan Allah di dalam 

Kristus, yang mendamaikan dunia dengan diri-Nya berhadapan dengan 

kebutuhan khusus dan situasi tertentu. Karena itu, berdoa membawa kita 

kepada pengertian kepada diri kita sendiri, menolong kita melihat situasi 

yang kita doakan dengan benar dalam terang Kristus dan di dalam doa, 

umat mempersembahkan dirinya untuk menggenapi tujuan Allah dan 

menjadi sarana dari tindakan Allah dalam dunia.  

  

                                                                                                              
content/uploads/2012/11/The-Liturgical-Shape-of-Christian-Life.pdf (diakses 

tanggal 13 Januari 2016).   
46  John Piper, Jadikan Sekalian Bangsa Bersukacita! Supremasi Allah dalam Misi, 

(Bandung: LLB, 2001), h.7. 
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Dalam prakteknya, ketika gereja membawa persembahan ke depan 

altar, secara umum gereja juga membawa elemen sakramen perjamuan 

kudus, yaitu roti dan anggur, sebagai pemberian representatif dari umat 

Allah yang sudah diampuni. Dengan meletakkan uang, dan elemen 

perjamuan itu di atas meja altar yang telah disediakan, umat juga 

mempersembahkan dirinya dan dunia, di mana uang merepresentasikan 

pekerjaan dari jemaat, dan mereka mempersembahkan apa yang menjadi 

bagian dari apa yang sudah mereka kerjakan dan sekaligus 

mempersembahkan dirinya seutuhnya kepada Allah. Demikian juga, 

dalam sakramen pengertian dan makna teologis dari sakramen perjamuan 

kudus mencakup pengertian yang lebih dalam lagi tentang apa artinya itu 

menjadi tubuh dan darah Kristus dan keterkaitannya dengan hidup orang 

percaya.  

 
Roti dan anggur yang dipersembahkan memang secara simbolis 

berarti tubuh dan darah Kristus, namun dibalik tanda simbolis itu juga, 

ada suatu makna unik dari tindakan umat baik secara privat maupun 

korporat untuk menegaskan bahwa mereka juga akan menjadi tubuh 

Kristus dalam dunia. Jemaat bersama mengakui bahwa apa yang mereka 

persembahkan kepada Allah, dalam pengertian tertentu, sebenarnya 

bukan milik mereka, melainkan milik Allah yang diberikan kepada 

mereka sebagai penatalayan dari dunia ciptaan Allah. Selanjutnya 

tindakan dari membawa elemen perjamuan itu di atas altar 

memperkenalkan cara yang sangat dramatis mengenai karya manusia 

dalam bidang agrikultural, industri (alat-alat untuk membuat roti dan 

anggur), dan sistem dari transportasi dan distribusi, di mana semua ini 

dibawa oleh umat kepada Allah sang pemilik segala sesuatu.  Jadi, di 

depan altar jemaat bukan hanya mempersembahkan dirinya saja, namun 

juga mereka mempersembahkan dunia di mana dia hidup dan berkarya.
47

  

 
Setelah perjamuan berakhir, ibadah menuju ke arah anti klimaks, di 

mana anti klimaks ini ditandai dengan umat memberikan syukur kepada 

Allah dalam pujian dan memohon pertolongan Allah untuk melayani-Nya 

di dalam dunia, dan kemudian pendeta memberikan berkat Allah bagi 

                                                 
47  Price, Liturgy for Living, p.198. 
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umat. Sebagaimana dalam salam, demikian juga dalam berkat, pelayan 

memiliki hak istimewa berbicara atas nama Kristus dan memberikan 

berkat Kristus dalam nama Allah Tritunggal, agar jemaat dapat pergi 

untuk hidup secara penuh sebagai orang Kristen. Berkat yang diberikan 

secara tradisional dipahami sebagai suatu cara menandai suatu obyek atau 

pribadi untuk berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Berkat menjadi suatu 

panggilan mewujudkan kehidupan ilahi dalam dunia, mewujudkan tujuan 

Allah dalam dunia dan bukan untuk menjustifikasikan keinginan diri. 

Berkat Allah berarti keinginan umat diberkati dan dibuat selaras dengan 

tujuan dan kehendak Allah. Jadi berkat memasukkan kita ke dalam pola 

dan tujuan serta karakter Allah dalam hidup.
48

 

 
Karena itu, ketika jemaat pergi, mereka pergi dengan harapan 

kebangkitan dan hidup yang akan datang serta janji dari kehadiran Roh-

Nya yang senantiasa menyertai. Misi dan pergi meninggalkan ibadah 

(mission and dismissal) berasal dari kata kerja bahasa Latin yang sama, 

yaitu mittere, yang berarti mengutus.  Pengutusan adalah proses akhir 

dalam ibadah, di mana umat diutus masuk ke dalam dunia guna menjadi 

misionaris dan pelayan dari Injil Kristus,
49

  yang melakukan pekerjaan 

Allah dengan benar.  

 
IBADAH DAN PERILAKU KEHIDUPAN ORANG PERCAYA 

  

Ibadah Minggu yang ditindaki dengan alur liturgi di dalamnya 

tidak dapat tidak berkaitan erat dengan kehidupan, karena memang liturgi 

dan kehidupan itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Artinya, liturgi 

itu sendiri pada dasarnya secara ekslusif ditujukan kepada cara orang 

Kristen menghidupi hidupnya, meskipun seringkali dipahami bahwa 

liturgi itu ditujukan kepada ibadah dan teks-teks dari doa-doa. Liturgi itu 

bukan hanya sekedar suatu susunan ibadah dan teks-teks doa, melainkan 

liturgi sejatinya adalah suatu pola perilaku kristiani yang memang 

demikianlah yang harus mereka tindaki di dalam dunia, yaitu suatu 

ketaatan kepada Yesus Kristus, sang teladan sejati. Karena itu, Gereja 

                                                 
48   David L. Stubbs, ―Ending of Worship: Ethics,‖ in Leanne Van Dyk, ed. A More 

Profound Alleluia: Theology and Worship in Harmony,  p.150-152. 
49  Price, Liturgy for Living, p.211. 
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seharusnya memperhatikan dengan serius semua unsur yang ada dalam 

liturgi, karena jika tidak demikian, maka Gereja sedang memisahkan dan 

memutuskan dirinya dengan rantai hubungan yang ada di antara ibadah 

dan kehidupan. Bahkan gereja juga memisahkan diri-Nya dari Injil 

sebagaimana Chapell berargumentasi, mengutip pendapat Rayburn, 

bahwa jikalau gereja setia pada Injil, maka gereja itu akan menggemakan 

liturgi gereja yang sudah ada dalam sejarah.
50

 

 

Sebagaimana Piper sudah menegaskan di atas bahwa tujuan akhir 

dari gereja adalah ibadah dan bukan misi, dan ibadah di sini yang 

dimaksudkan olehnya adalah cara bagaimana orang percaya itu hidup.  

Menariknya, justru di dalam liturgi, orang percaya diajar dan dididik dan 

dimuridkan bahwa demikianlah dia harus hidup. Stubb menegaskan,  

 
…Liturgy set before us paradigms of exemplary conduct and 

involves us in a symbolic world that shapes us deeply. These 

paradigms and this symbolic world can provide a kind of lens 

through which we view our lives and the world as a whole.
51

 

Stubb juga menegaskan bahwa dalam liturgi, umat bukan hanya 

diberikan informasi, namun umat sedang dibentuk menjadi orang kristen 

di mana tindakan dan hidup dikaitkan dengan dunia, dikaitkan juga hati 

umat dengan hati Allah dan pikiran umat dengan kebenaran Allah. Liturgi 

itu sesungguhnya adalah ―the embodiment of the patterns of the kingdom 

of God in summary fashion.‖ Karena itu, liturgi dapat disebutkan sebagai 

―a window of the kingdom,‖ di mana kerajaan Allah itu menjadi tujuan 

dari hidup umat.
52

 Dalam hal inilah liturgi dan etika hidup orang percaya 

bersentuhan. 

 
Liturgi dalam ibadah Minggu memiliki dua makna, yaitu dalam 

pengertian intensif, untuk menggambarkan apa yang terjadi kala orang 

percaya berkumpul untuk bersekutu menyembah Allah, dan liturgi dalam 

pengertian ekstensif, untuk menggambarkan apa yang terjadi kala orang 

                                                 
50  Chapell, Christ Centered Worship, p.25 
51   Stubbs, ―Ending of Worship: Ethics,‖ in Leanne Van Dyk, ed. A More Profound 

Alleluia: Theology and Worship in Harmony, p.144. 
52  Ibid., p.137. 
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percaya meninggalkan persekutuan pasca ibadah untuk menjalani hidup 

mereka dalam dunia berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan. 

Kedua pengertian ini saling bergantungan dan terkait satu dengan yang 

lain. Dalam liturgi intensif, gereja berjumpa dengan Kristus melalui 

Firman dan Sakramen, dan dalam perjumpaan ini, orang percaya 

diberikan daya dan kuasa dari Kristus yang tersedia untuk hidupnya 

dengan satu tujuan untuk masuk dalam karya di dalam dunia. Pada 

akhirnya, Liturgi ekstensif akan mengarahkan orang percaya untuk hidup 

sesuai dengan teladan dari Kristus dengan kuasa dan anugerah Allah yang 

tersedia bagi mereka.  

 
Guna menolong gereja memahami arti dari fungsi sistolik-diastolik 

dari liturgi yang digunakan oleh Wolterstorff, maka ada istilah lain yang 

dapat digunakan, yaitu fungsi liturgi dalam pengertian intensif dan 

ekstensif. Korelasi di antara keduanya adalah liturgi intensif menarik 

umat keluar ke dalam dunia untuk melakukan liturgi ekstensifnya, dan 

demikian jugalah liturgi ekstensif itu membawa umat kembali minggu 

demi minggu ke dalam persekutuan kristiani, untuk mencari hadirat Allah 

dalam perwujudan Firman dan Sakramen,
53

 dengan suatu kesadaran 

bahwa dengan kekuatan diri semata, orang percaya tidak dapat 

menghidupi teladan Kristus di dalam dunia. Dalam hal ini, umat datang 

beribadah untuk menegaskan bahwa mereka sebenarnya membutuhkan 

suatu sumber kekuatan rohani yang tidak pernah gagal, dan sumber ini 

hanya dapat ditemukan di dalam Allah saja. Karena itu sekalipun mereka 

bertemu dengan kekecewaan, dan kegagalan dalam kehidupan, mereka 

akan tetap dapat bertahan berhadapan dengan semua itu secara benar. 

Liturgi ekstensif kita bukan hanya kisah kegagalan, namun juga kisah 

keberhasilan dan kemenangan, dan karena itu umat kembali dalam liturgi 

intensif untuk mempersembahkan syukur kepada Allah dalam pujian 

sukacita dan penyembahan. 

 

Orang percaya terdiri dari individu yang terpisah, namun indentitas 

individu mereka menjadi nampak justru bukan dalam isolasi dari relasi 

mereka dengan individu yang lain, melainkan justru karena relasi tersebut 

ada dengan individu yang lain. Ketika orang percaya ditebus dalam 

                                                 
53  Price, Liturgy for Living, p.296-97. 



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.10, Maret 2016  93 

 

 

 

Kristus, orang percaya tidak dapat dipisahkan dengan persekutuan 

mereka, sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus dengan saudara 

seiman yang lain. Karena itu, ketika umat menghidupi liturginya, baik 

secara intensif maupun ekstensif, umat melakukannya bukan hanya 

sebagai seorang individu belaka, tetap juga sebagai anggota tubuh 

Kristus, dan partisipasi umat dalam jemaat justru memperdalam juga 

identitas diri mereka, dan juga kehidupan individu itu yang sudah 

diperdalam, ditebus dan diampuni dalam Kristus diberikan kuasa oleh 

Allah bersama-sama untuk membentuk gereja, agen dari kehendak Allah 

dalam dunia. Jadi, orang percaya menyembah Allah bukan hanya sebagai 

tubuh yang privat, namun juga sekaligus sebagai tubuh korporat, karena 

kedua dimensi ini merupakan unsur mendasar bagi ibadah Kristen yang 

sejati. 
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MENGALAMI ALLAH MELALUI KITAB 

MAZMUR
1
 

 
Sia Kok Sin 

 

 
Abstrak: Tulisan ini membahas penggunaan analisa bentuk sebagai 

upaya menemukan kekayaan kitab Mazmur untuk pembangunan 

kehidupan rohani orang percaya. Melalui Analisa Bentuk seseorang dapat 

menemukan keragaman bentuk mazmur-mazmur yang ada, di antaranya 

Mazmur Pujian, Mazmur Keluhan, Mazmur Ucapan Syukur, Mazmur 

Keyakinan, dan lain-lain. Tulisan ini memfokuskan pada 3 bentuk yang 

ada, yaitu Mazmur Pujian, Mazmur Keluhan dan Mazmur Ucapan 

Syukur. Mazmur Pujian merupakan ungkapan pujian dan keagungan 

kepada Allah dari pribadi atau komunal oleh karena merenungkan 

karakter Allah dan karya Allah yang umum, seperti penciptaan, 

penyelamatan, dan lain-lain. Mazmur Keluhan tidak hanya merupakan 

ungkapan keluhan pemazmur baik secara pribadi, maupun komunal di 

tengah pelbagai persoalan dan kesulitan hidup, namun sering kali disertai 

dengan doa, ungkapan kepercayaan kepada Allah dan tekad untuk 

memuji Allah. Mazmur Ucapan Syukur merupakan ungkapan syukur 

yang lahir oleh karena pengalaman pertolongan Allah yang nyata dalam 

kehidupan pemazmur. Ketiga bentuk Mazmur ini perlu digunakan dalam 

kekayaannya dalam upaya membangun kerohanian dan ibadah umat, 

sehingga umat mempunyai pengalaman bersama dengan Allah yang 

Alkitabiah, sehat dan aktual. 

 
Kata-kata Kunci:  Kitab Mazmur, Analisa Bentuk, Mazmur Pujian, 

Mazmur Keluhan, Mazmur Ucapan Syukur, Kerohanian dan Ibadah 

 
Abstract: The purpose of this study is to use the form (genre) criticism in 

exploring the richness of the book of Psalms. By using the form criticism, 

some one can find that there are many forms in the book of Psalms, such 

as the Psalms of Praise, the Psalms of Lament, the Psalms of 

                                                 
1  Artikel ini disampaikan dalam Summa Lectura 3, Jakarta, 18-19 April 2016. 
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Thanksgiving, The Psalms of Confidence, etc. This study focus on the the 

Psalms of Praise, the Psalms of Lament, and the Psalms of Thanksgiving. 

These three form of the Psalms can enrich God‘s people in building the 

true and healthy of spritual life and worship. 

 
Keywords: The book of Psalms, Form Criticism, The Psalms of Praise, 

The Psalms of Lament, The Psalms of Thanksgiving, Spiritual Life and 

Worship 

 
ISTILAH “KITAB MAZMUR” 

 
Dalam Alkitab bahasa Indonesia kitab ini disebut sebagai Mazmur. 

Istilah ―Mazmur‖ berasal dari kata  (  ),  yang berarti 

nyanyian atau nyanyian yang diiringi dengan alat musik.
2
 Alkitab bahasa 

Inggris menyebut kitab ini sebagai Psalms dari kata ψαλμοί yang berarti 

nyanyian yang diiringi dengan alat musik petik.
3
 Kata Ibrani  

() ini sering diterjemahkan dalam kata Yunani ψαλμοί,
4
 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penerjemah Alkitab bahasa Indonesia dan 

Inggris memahami kitab ini sebagai kumpulan nyanyian, khususnya 

nyanyian yang digunakan dalam ibadah. Sedangkan ada komunitas 

Yahudi menyebut kitab ini sebagai   () yang berarti 

"nyanyian-nyanyian pujian."
5
  

 

Hans-Joachim Kraus berpendapat bahwa istilah   () 

ini tidaklah terlalu tepat, karena tidak semua (150 pasal) merupakan 

nyanyian pujian.
6
 Marie Claire Barth dan B.A. Pareira juga sependapat 

dengan Kraus, dengan alasan bahwa kitab Mazmur ini terdiri dari 

pelbagai jenis  nyanyian dan doa, seperti permohonan, pernyataan 

kepercayaan dan renungan.
7
 Sedangkan Gerald H. Wilson berpendapat 

                                                 
2  Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59 (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1988), 

p. 22. 
3  Ibid., p.12.  
4  Ibid.  
5  Ibid., p.11. 
6  Ibid.  
7  Marie Claire Barth dan B.A. Pareira, Kitab Mazmur 1-72 (Jakarta: BPK, 1997), h.20. 
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bahwa istilah ini tetap tepat, karena struktur kitab Mazmur itu bergerak 

dari ratapan yang mendominasi bagian pertama kitab Mazmur menuju 

kepada pujian yang mendominasi bagian kedua kitab Mazmur.
8
 

Komunitas Yahudi yang lebih awal menyebut kitab ini sebagai  
() yang berarti doa, dengan pertimbangan bahwa nyanyian dan doa 

ratapan merupakan bagian besar dari kitab ini.
9
  

 

Dalam kaitan dengan hal ini penulis berpendapat bahwa istilah 

―Mazmur ‖ atau ―Psalms‖ lebih tepat digunakan sebagai sebutan untuk 

kitab ini, karena istilah ― Mazmur ‖ atau ― Psalms ‖ lebih netral dan luas, 

karena istilah ini mewakili nyanyian rohani atau nyanyian yang 

digunakan dalam ibadah, dan tidak menunjukkan kepada jenis atau genre 

terlalu spesifik, seperti nyanyian pujian (song of praise), ataupun doa.  

 
PENTINGNYA KITAB MAZMUR 

 
Pentingnya kitab  Mazmur bagi kehidupan umat percaya diakui 

oleh pelbagai ahli. Philip Johnston dan David Firth mengungkapkan,  

 

―The book of Psalms is the best loved and most treasured book of 

the Hebrew Scriptures. It has been precious to countless thousand 

of faithful Jewish and Christian believers in hundreds of different 

languages and countries over several millennia, expressing their 

hopes and fears, inspiring their faith, and renewing their trust in 

God.‖
10

 

Eric Peels mengungkapkan bahwa kalau narasi dalam Perjanjian 

Lama itu berkaitkan dengan apa yang Allah telah kerjakan, tulisan nabi-

nabi itu melaporkan apa yang telah Allah sabdakan, sedangkan Mazmur 

adalah tanggapan umat atas karya dan sabda Allah, bahkan ketika Allah 

nampaknya inaction dan berdiam.
11

 Seluruh pengalaman kehidupan 

                                                 
8  Gerald H. Wilson, ―The Structure of the Psalter,‖ Interpreting the Psalms. Edited by 

Philip S. Johnston dan David G. Firth (Downers Grove: IVP Academic, 2005), p.246. 
9  Kraus, Psalms 1-59, p.11.  
10  Philip Johnston dan David Firth, ―Introduction,‖ Interpreting the Psalms. Edited by 

Philip S. Johnston dan David G. Firth (Downers Grove: IVP Academic, 2005), p.17. 
11  Eric Peels, ―Introduction,‖ Psalms and Prayers. Papers Read at the Joint Meeting of 

the Society of Old Testament Study and Het Oudtestamentisch Werkgezelschap in 
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manusia nampak dalam Mazmur menyebabkan bahwa kitab ini sangat 

bermanfaat dalam ibadah umum, ibadah keluarga dan perenungan 

pribadi.
 12

 Bentuk dasar Mazmur yang terdiri dari pujian dan doa, hymne 

dan ratapan merefleksikan polaritas kehidupan manusia yang meliputi 

saat baik dan buruk, putus ada dan penuh harapan, sukacita dan duka 

cita.
13

 

Tremper Longman III mengungkapkan bahwa kitab Mazmur 

merupakan suatu tempat pertemuan antara Allah dan manusia, di mana 

umat menyapa Allah melalui pujian dan keluhan yang semuanya itu 

menunjukkan nuansa langsung, hangat, intim dan jujur.
14

 Kitab Mazmur 

ini dapat menyapa seseorang dalam totalitasnya, karena kitab ini 

memberikan informasi kepada intelek, membangkitkan emosi, memimpin 

kehendak dan merangsang imajinasi seorang yang membacanya.
15

  

 

Jadi kitab Mazmur merupakan suatu kitab yang sangat penting 

untuk dibaca dan dipelajari, sehingga seseorang boleh mengalami Allah 

dalam pelbagai spektrum pengalaman kehidupannya. 

 
TREND STUDI MAZMUR 

 
David M. Howard, Jr. mengungkapkan bahwa beberapa dekade 

terakhir ini studi Mazmur menitikberatkan pendekatan sastra dan 

kanonik.
16

 Studi Mazmur dengan pendekatan sastra melakukan 

penyelidikan lebih mendalam karakteristik puisi Ibrani, khususnya 

berkaitan paralelisme dengan beberapa tokohnya, seperti Adele Berlin, 

James Kugel dan Robert Alter.
17

 Pendekatan sastra ini juga memperdalam 

penggunaan analisa bentuk dalam studi Mazmur yang telah dipelopori 

                                                                                                              
Nederland en België, Apeldoorn August 2006. Edited by Bob Becking and Eric Peels 

(Leiden: Brill, 2007), p.1. 
12  Eric Peels, ―Introduction,‖ Psalms and Prayers, p.1. 
13  Ibid. 
14  Tremper Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur? (Malang: SAAT, 

1994), h.3. 
15  Ibid., h.5. 
16  David M. Howard, Jr., ―The Psalms and Current Study,‖ Interpreting the Psalms. 

Edited by Philip S. Johnston dan David G. Firth (Downers Grove: IVP Academic, 

2005), p.23. 
17  Ibid., p.30-32. 
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oleh Herman Gunkel,
18

 dan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh lainnya, seperti 

Sigmund Mowinckel, Claus Westermann, Erhard Gerstenberger, Walter 

Brueggemann, dan lain-lain.
19

 Sedangkan studi Mazmur dengan 

pendekatan kanonik berupaya memahami kitab Mazmur sebagai satu 

buku utuh yang susunannya mempunyai tujuan tertentu dan tidak acak.
20

 

Beberapa tokoh dengan pendekatan ini adalah Brevard Childs, Gerald H. 

Wilson, Erich Zenger, N. Whybray, dan lain-lain.
21

 

 

Dalam tulisan ini penulis memfokuskan penggunaan analisa bentuk 

untuk memahami bagian kitab Mazmur.
22

 Oleh karena itu pertama-tama 

penulis akan mengungkapkan secara umum pendekatan analisa bentuk 

sebagai salah satu upaya memahami kitab Mazmur dan selanjutnya akan 

membahas lebih mendalam Mazmur Pujian, Ratapan dan Ucapan Syukur. 

 
ANALISA BENTUK UNTUK MEMAHAMI KITAB MAZMUR 

 

H. Gunkel (1862-1932) dianggap sebagai pakar yang pelopor dan 

tokoh utama yang menggunakan analisa bentuk dalam penyelidikan kitab 

Mazmur,
23

 walau ada ahli yang mengungkapkan bahwa Eusebius telah 

                                                 
18  Howard, Jr., ―The Psalms and Current Study,‖ Interpreting the Psalms, p.36-39. 
19  Ibid. 
20  Ibid., p.24-29. 
21  Ibid.  
22  Penulis mengamati bahwa di Indonesia penggunaan pendekatan analisa bentuk di 

Indonesia ― belum terlalu banyak ‖ diperhatikan untuk memahami kitab Mazmur. 

Pendekatan yang umum adalah bersifat historis, yaitu mengupayakan penemuan latar 

belakang historis dari suatu Mazmur yang diselidiki, khususnya dari sejarah 

kehidupan Daud. 
23  W.D. Tucker, Jr., ―Psalms 1: Book of,‖ Dictionary of the Old Testament. Wisdom, 

Poetry & Writings (Downers Grove, IVP Academic, 2008), 580, Kraus, Psalms 1-59, 

38. H. Gunkel dianggap sebagai pelopor penggunaan analisa bentuk dalam studi 

Alkitab. Band. M.A. Sweeney, ―Form Criticism,‖ Dictionary of the Old Testament. 

Wisdom, Poetry & Writings (Downers Grove, IVP Academic, 208), p.229-30.  

Adapun penerapan analisa bentuk dalam suatu teks Alkitab meliputi 4 bagian, yaitu: 

1. Analisa struktur atau garis besar teks 

2. Identifikasi genre teks 

3. Analisa kedudukan kehidupan (Sitz im Leben) genre teks 

4. Identifikasi tujuan dan fungsi (intention) genre teks. 

Band. Sia Kok Sin, ―Analisa Bentuk Sebagai Salah Satu isi Kontemporer 

Dalam Penafsiran Perjanjian Lama,‖ Jurnal Theologi Aletheia 1/2 (Maret 1996), 

h.108-10. 
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menyadari adanya pelbagai bentuk mazmur.
24

 Sebelum berkembangnya 

penggunaan analisa bentuk para ahli menggunakan pendekatan kritik 

historis dalam upaya menempatkan suatu Mazmur tertentu dalam konteks 

historis yang spesifik.
25

 Sejak itu studi kitab Mazmur selalu memberi 

perhatian kepada analisa bentuk yang berupaya untuk memahami 

pelbagai genre dalam kitab Mazmur. 

 

Sebuah genre dapat diartikan sebagai ― sebuah kelompok ayat-ayat 

yang sama dalam mood, isi, struktur atau susunan kata-katanya.‖
26

 

Penerapan analisa bentuk dalam studi kitab Mazmur menyadarkan bahwa 

kitab Mazmur ini terdiri dari pelbagai genre. Pemahaman akan genre ini 

tidak hanya menolong seseorang dalam memahami suatu Mazmur, tetapi 

juga menolong untuk memahami kebanyakan Mazmur tanpa harus 

mempelajari Mazmur itu satu persatu.
27

  

 

Dalam bagian ini hanya dipilih beberapa ahli yang mewakili untuk 

memberikan gambaran umum pembagian dan pendefinisian pelbagai 

genre kitab Mazmur, yaitu Hermann Gunkel, Erhard Gerstenberger, 

Tremper Longman III, Marie Claire Barth dan B.A. Pareira.
28

 Sedangkan 

pembahasan lainnya tentang penggunaan analisa bentuk dalam studi kitab 

Mazmur pendapat para ahli lainnya juga disertakan dan dibahas. 

 

                                                 
24  Karlfried Froehlich menyatakan bahwa Eusebius dalam komentarnya tentang kitab 

Mazmur mengungkapkan bahwa tidak semua mazmur mempunyai bentuk yang sama: 

beberapa adalah hymne, beberapa adalah ratapan, beberapa adalah puisi teologis, 

beberapa adalah nubuatan atau ramalan. Karlfried Froehlich, ―Discerning the Voices: 

Praise and Lament in the Tradition of the Christian Psalter,‖ Calvin Theological 

Journal, 36 (2001), p.82. 
25  Tucker, Jr., ―Psalms 1: Book of,‖ Dictionary of the Old Testament. Wisdom, Poetry & 

Writings, p.580. 
26  Tremper Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur? (Malang: SAAT, 

1994), h.10. 
27  Ibid., p.14. 
28  Hermann Gunkel dipilih oleh karena ia pelopor pendekatan ini, Erhard Gerstenberger 

dipilih oleh karena karyanya tentang kitab Mazmur dengan penggunaan analisa 

bentuk dalam seri FOTL (the Forms of the Old Testament Literature),  Tremper 

Longman III dipilih sebagai wakil Teolog Amerika dan karyanya telah diterjemahkan 

dalam bahasa Indonesia dan Marie Claire Barth dan B.A. Pareira dipilih sebagai karya 

dalam bahasa Indonesia. 
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Herman Gunkel menyatakan ada beberapa genre dalam kitab 

Mazmur, yaitu Hymne,
29

 Ratapan Komunal,
30

 Nyanyian Syukur 

Individu,
31

 Nyanyian Ratapan Rohani Individu,
32

 Pelbagai Bentuk 

Campuran (Liturgi untuk Masuk/Litugy of Entrance,  Nyanyian-nyanyian 

Taurat)
33

, dan Mazmur Raja.
34

 

 

Erhard Gerstenberger
35

 mengategorikan Mazmur-mazmur ini 

sebagai Keluhan (Complaints)
36

,  Ucapan Syukur (Thanksgivings)
37

, Puji-

                                                 
29  Hymne adalah nyanyian pujian (Ibrani – tehillah dari hillel, yang artinya menyanyi 

lagu pujian). Hymne ini biasanya dimulai dengan ajakan seorang pemimpin ibadah 

kepada jemaah, seperti Bersyukurlah (Mazmur 105:1), Pujilah TUHAN (Mazmur 

104:1), Bersorak-sorailah (Mazmur  33:1), dan lain-lain. Kemudian bagian Hymne ini 

dilanjutkan dengan hal-hal yang menjadi alasan untuk memuji, seperti sifat atau karya 

Allah. Hermann Gunkel, The Psalms. A Form-Critical Introduction (Philadelphia: 

Fortress Press, 1967), p.10-12. 
30  Ratapan Komunal ini merupakan ratapan yang menggambarkan keadaan umat yang 

menyedihkan, oleh karena kegagalan panen, wabah dan bahaya serangan para musuh 

serta membawa umat untuk berkumpul di tempat ibadah untuk merobek jubah 

mereka, berpuasa, menangis dan meratap. Ratapan Komunal ini dapat dibagi tiga 

bagian, pertama, ratapan umat dengan harapan dapat menggerakkan belas kasihan 

Tuhan; kedua, keluhan terhadap para musuh; dan ketiga, doa kepada Tuhan agar 

malapetaka yang mereka alami dapat segera dihilangkan. Gunkel, The Psalms, p.13, 

32. 
31  Nyanyian (Syukur) Individu ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh seorang yang 

saleh dalam konteks ibadah. Munculnya ungkapan ― aku ‖ dalam Mazmur-mazmur 

ini, yang oleh Gunkel dianggap dapat saja merupakan personifikasi yang mewakili 

suatu komunitas. Gunkel, The Psalms, p.15-17., p.32-33. 
32  Gunkel mengungkapkan bahwa genre ini merupakan genre yang paling banyak dalam 

kitab Mazmur. Pemazmur meratap atas keberadaan sebagai orang miskin, tertekan 

dan tertindas serta mengeluh atas penindasan yang dilakukan oleh musuhnya. Gunkel, 

The Psalms, p.33. 
33  Liturgi Untuk Masuk, seperti Mazmur 15. Gunkel, The Psalms, p.22. 
34  Mazmur ini berkaitan dengan raja, seperti Mazmur 2, 18, 20, 21, dan lain-lain. 

Gunkel, The Psalms, p.23-24. 
35  Erhard Gerstenberger menghasilkan karya tentang Mazmur dengan pendekatan 

analisa bentuk dalam Psalms Part 1 with an Introduction to Cultic Poetry (Grand 

Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1991) dan Psalms, Part 2, and 

Lamentations (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2001). 
36  Mazmur Keluhan ini baik secara individu, maupun kolektif merupakan upaya 

mengadukan persoalan dan penderitaan yang dihadapi kepada Tuhan. Pelbagai 

penyebab penderitaan yang dialami oleh seseorang seperti penyakit parah, 

kemalangan atau yang dialami komunitas seperti musuh, kekeringan wabah atau hal 

jahat yang berbahaya lainnya. Genre ini tidak hanya berisikan permohonan atau 

ratapan saja, tetapi juga suatu ― tuntutan ‖ tanggung jawab Allah atas penderitaan 

yang terjadi. Juga sering disertai dengan Janji dan Tekad Ucapan Syukur sebagai 
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pujian (Songs of Praise/Hymns)
38

, Mazmur Raja (Royal Psalms)
39

 dan 

Mazmur Hikmat (Wisdom Psalms).
40

 

 

Tremper Longman III berpendapat bahwa ada tujuh macam genre 

Mazmur, yaitu Mazmur Pujian,
41

 Mazmur Keluhan,
42

 Mazmur 

                                                                                                              
respon terhadap keyakinan akan pertolongan Allah. Gerstenberger, Psalms Part 1, 

p.11-13. 
37  Nyanyian Ucapan Syukur ini merupakan nyanyian yang dipersembahkan sebagai 

ucapan syukur oleh karena pemazmur telah mengalami pertolongan Allah dari bahaya 

dan kesengsaraan. Gerstenberger, Psalms Part 1, p.14-15. 
38  Pujian-pujian ini merupakan ungkapkan pujian hanya kepada Yahweh yang 

menciptakan dan memelihara alam semesta, berkarya dalam kehidupan umat-Nya. 

Gerstenberger, Psalms Part 1, p.16-18. 
39  Mazmur Raja adalah mazmur yang berkaitan Yahweh sebagai Sang Raja ataupun 

dinasti Daud yang memerintah sebagai raja Israel. Gerstenberger, Psalms Part 1, p.19. 
40  Mazmur Hikmat adalah mazmur yang berkaitkan dengan pentingnya Taurat yang 

mengajarkan umat untuk hidup menaati Taurat dan tidak hidup sebagai orang fasik. 

Gerstenberger, Psalms Part 1, p.19-21. 
41  Mazmur Pujian ini dapat dikenal melalui ungkapan-ungkapan penuh sukacita yang 

ditujukan kepada Tuhan. Pemazmur mengungkapkan semua perasaannya dengan 

penuh sukacita atas kehadiran dan kebaikan Tuhan. Mazmur ini biasanya dimulai 

dengan ajakan untuk menyembah atau memuji Tuhan, kemudian dilanjutkan dengan 

uraian alasan mengapa Tuhan patut dipuji dan kadang-kadang juga diakhiri dengan 

ajakan lebih lanjut untuk memuji Tuhan. Tremper Longman III, Bagaimana 

Menganalisa Kitab Mazmur? (Malang: SAAT, 1994), h.15-18. 
42  Mazmur Keluhan ini merupakan ungkapan tangisan kesediaan pemazmur yang mana 

ia merasa tidak ada tempat lain untuk mengeluh selain kepada Tuhan. Mazmur 

Keluhan ini dapat mempunyai tujuh bagian, seperti: doa, permohonan minta tolong 

kepada Tuhan, keluhan-keluhan, pengakuan dosa atau pernyataan tidak bersalah, 

kutukan pada musuh-musuh, keyakinan pada respons Tuhan dan pujian atau berkat. 

Mazmur Keluhan ini dapat dibedakan menjadi keluhan pribadi (Mazmur 3) atau 

keluhan nasional (Mazmur 83). Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab 

Mazmur?, h.18-23. 
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Pengucapan Syukur,
43

 Mazmur Keyakinan,
44

 Mazmur Peringatan,
45

  

Mazmur Hikmat
46

 dan Mazmur Raja.
47

 

 
Marie Claire Barth dan B.A. Pareira mengategorikan jenis Mazmur 

dalam empat bagian besar, yaitu Pujian (madah, madah ―TUHAN Raja‖, 

nyanyian Sion)
48

, Doa (permohonan, kepercayaan, ucapan syukur),
49

 

                                                 
43  Mazmur Ucapan Syukur adalah Mazmur yang berisikan suatu respon ucapan syukur 

oleh karena pemazmur telah mendapat jawaban Tuhan atas keluhannya atau jawaban 

doa dari Tuhan. Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.24. 
44  Mazmur Keyakinan ini merupakan ungkapan keyakinan pemazmur kepada Tuhan 

ataupun ungkapan penyerahannya kepada Tuhan, meskipun ia harus menghadapi 

musuh dan ancaman. Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.25-

26. 
45  Mazmur Peringatan ini adalah Mazmur yang berisikan referensi terhadap sejarah 

karya penebusan Tuhan di masa lampau yang mana mendorong umat untuk memuji 

dan bersyukur kepada Tuhan. Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, 

h.26-27. 
46  Mazmur Hikmat adalah Mazmur yang menggambarkan kontras cara hidup antara 

orang benar dan orang fasik.  Mazmur Hikmat ini juga berkaitan dengan tema tentang 

Taurat atau hukum Tuhan. Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, 

h.28. 
47  Mazmur ini berkaitkan dengan raja Israel ataupun refleksi dan pujian Tuhan sebagai 

raja. Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.29-30. 
48  Pujian terdiri dari 3 jenis, yaitu Madah, Madah ―TUHAN Raja‖ dan Nyanyian-

nyanyian Sion. Madah adalah jenis Mazmur yang mengagungkan Tuhan karena 

kebesaran dan kemuliaan-Nya atas segala karya-karya-Nya.  Madah ini dijiwai oleh 

perasaan sukacita, penyembahan dan pengagungan akan Tuhan. Madah ― TUHAN 

Raja‖ berisikan puji-pujian Tuhan sebagai Raja Israel dan alam semesta, yang 

mengajak bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain untuk memuji dengan sukacita Tuhan 

sebagai Raja. Nyanyian-nyanyian Sion Mazmur  berisikan nyanyian-nyanyian yang 

mengagungkan Tuhan karena pilihan dan perlindungan-Nya atas Yerusalem dan 

kehadiran-Nya yang menyelamatkan di kota Sion. Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 

1-72, h.52-58. 
49  Doa ini terdiri dari permohonan, kepercayaan dan ucapan syukur. Doa Permohonan 

merupakan jenis mazmur yang paling banyak dan kurang lebih jumlah sepertiga dari 

kitab Mazmur. Jenis mazmur ini juga disebut sebagai ― ratapan ‖ atau ― keluh kesah ‖. 

Doa Permohonan ini dapat bersifat Perseorangan ataupun Jemaah. Doa Kepercayaan 

adalah ungkapan kepercayaan yang di dalamnya nampak ketenangan hati, kedamaian 

dan kekuatan di tengah pelbagai kesukaran dan tantangan hidup. Doa Kepercayaan ini 

dapat dibagi menjadi Doa Kepercayaan Perseorangan dan juga Doa Kepercayaan 

Jemaah. Doa ucapan Syukur ini merupakan ucapan syukur yang dinaikkan oleh 

perseorangan atau jemaah oleh karena permohonannya telah didengar dan dibebaskan 

dari penderitaan. Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, h.59-67. 
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Mazmur Raja
50

, Pengajaran (kebijaksanaan, mazmur sejarah, mazmur 

kenabian, liturgi).
51

  

 

Melalui pemaparan singkat di atas, dapat ditemukan pelbagai 

pendapat para ahli dalam pengategorian genre dalam kitab Mazmur. Para 

ahli dapat mempunyai kesamaan dan juga perbedaan dalam 

pengategorian genre suatu Mazmur.
 52

 Seseorang harus berhati-hati dan 

tidak boleh kaku dalam pengategorian genre dalam kitab Mazmur, karena 

ada Mazmur yang dapat dikategorikan dalam beberapa genre.
53

 

 

Hal yang sulit dalam pendekatan analisa bentuk dalam studi kitab 

Mazmur adalah penentuan Sitz im Leben (Life Setting/Situasi Kehidupan) 

dari Mazmur ini.
54

 Hal ini nampak dari pelbagai pendapat para ahli 

tentang hal ini. 

 

Herman Gunkel berpendapat bahwa tiap bentuk nyanyian tertentu 

digunakan dalam kaitan dengan situasi tertentu.
55

 Nyanyian pujian 

(hymns) digunakan untuk perayaan hari-hari besar keagamaan.
56

 

                                                 
50  Mazmur-mazmur ini dikelompokkan menjadi satu, oleh karena kesamaan temanya, 

yaitu tentang raja. Oleh karena raja-raja dari dinasti Daud itu erat hubungannya 

dengan kerajaan Tuhan dan Sion, maka Mazmur-mazmur Raja ini harus dipahami 

dalam hubungannya dengan madah ― Tuhan Raja‖ dan ― Nyanyian-nyanyian Sion‖. 

Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, h.67-68. 
51  Pengajaran ini terdiri Kebijaksanaan, Mazmur Sejarah, Mazmur Kenabian dan 

Liturgi. Mazmur Kebijaksanaan mempunyai gaya dan isi seperti sastra hikmat.  

Mazmur ini menekankan pentingnya Taurat, perbandingan antara orang benar dan 

orang fasik, dan juga berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Mazmur Sejarah ini 

menceritakan ulang sejarah karya Allah kepada Israel yang bermula dari panggilan 

dan pemilihan bapak leluhur bangsa, pembebasan dari perbudakan Mesir dan 

kehidupan di tanah perjanjian baik masa hakim-hakim, maupun para raja. Tujuan 

Mazmur Sejarah ini adalah pengajaran. Mazmur Kenabian mempunyai gaya dan 

isinya seperti pemberitaan para nabi yang menyampaikan penghakiman dan 

penghukuman kepada Israel. Mazmur Liturgi mempunyai unsur tanya-jawab dalam 

kaitan dengan liturgi ibadah. Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, h.68-71. 
52  Band. Philip S. Johnston, ―APPENDIX 1: INDEX OF FORM CRITICAL 

CATEGORIZATIONS,‖ Interpreting the Psalms. Edited by Philip S. Johnston dan 

David G. Firth (Downers Grove: IVP Academic, 2005), p.295-300. 
53  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.30. 
54  Gerstenberger mengungkapkan bahwa studi tentang Sitz im Leben ini masih butuh 

penyelidikan yang lebih jauh. Gerstenberger, Psalms Part 1, p.xv. 
55  Gunkel, The Psalms, p.10.  
56  Ibid. 
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Nyanyian pujian itu seperti suatu persembahan atau kurban.
57

 Sedangkan 

ratapan komunal digunakan pada hari-hari perkabungan umat oleh karena 

kegagalan panen, hama dan bahaya penindasan dari musuh.
58

 Ada juga 

nyanyian kurban syukur yang dinyanyikan oleh seseorang yang telah 

diselamatkan dari bahaya besar, seperti kesembuhan dari sakit, dan lain-

lain.
59

 Selanjutnya Gunkel juga membahas tentang ratapan individu yang 

lahir oleh karena pengalaman antara hidup dan mati yang disebabkan 

oleh penyakit, ataupun pelbagai tekanan berat yang disebabkan aniaya 

atau fitnah para musuh.
60

 Ada juga nyanyian-nyanyian yang digunakan 

sebagai liturgi yang menyiapkan umat untuk datang ke Bait Suci (the 

Liturgy of Entrace).
61

 Sedangkan Mazmur Raja juga terkait erat dengan 

tempat suci dari kerajaan, seperti Yerusalem, Betel, dan Dan.
62

 

 

Gunkel berpendapat bahwa puisi keagamaan Israel yang 

merupakan bagian dari ibadah tumbuh di kalangan para iman yang 

mempelajari puisi-puisi ini sejak masa kanak-kanak dan mengetahui 

bagaimana penggunaannya dengan cara yang tepat.
63

 Selanjutnya Gunkel 

juga mengungkapkan adanya mazmur-mazmur yang muncul bukan dalam 

konteks atau upacara-upacara kultus , tetapi lahir dari kalangan orang 

saleh yang menyanyikan atau menjadikan sebagai doa di saat-saat 

tertentu, khususnya dalam era pasca pembuangan.
64

 

 

Jadi dapat diringkas bahwa Gunkel berpendapat Sitz im Leben ini 

dari mazmur-mazmur yang ada ini umumnya muncul dalam konteks 

ibadah dan para imam, tetapi ada juga yang lahir dalam konteks 

kehidupan pribadi orang saleh. 

 

Erhard Gerstenberger mengungkapkan bahwa mazmur-mazmur ini 

melayani kebutuhan komunitas keagamaan.
65

 Manusia sejak dahulu telah 

                                                 
57  Gunkel, The Psalms, p.13. 
58  Ibid. 
59  Ibid., p.17. 
60  Ibid., p.19-20. 
61  Ibid., p.22. 
62  Ibid., p.23. 
63  Ibid., p.25. 
64  Ibid., p.26. 
65  Gerstenberger, Psalms Part 1, p.5.  
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menyadari kekuatan kata-kata yang diucapkan dengan intonasi dan unsur-

unsur musik, seperti nyanyian, alat musik  dan ritme, oleh karena 

manusia ― primitif ‖ pun telah menyanyikan doa-doa mereka.
66

 Seseorang 

tidak boleh melupakan dimensi psikologis, sosial, dan spiritual dalam 

pelbagai ibadah.
67

 Selanjutnya Gerstenberger mengungkapkan sulitnya 

untuk merekonstruksi sejarah kultus Israel, oleh karena tiap tahapan 

dalam sejarah iman, Israel mengembangkan pola ritual yang khas sebagai 

tanggapan terhadap kondisi sosial dan upaya penghargaan terhadap 

warisan rohani.
68

 Gerstenberger menyatakan bahwa kemungkinan ritual 

keagamaan Israel berkaitan dengan siklus iklim tahunan (the yearly cycle 

of the seasons), siklus kehidupan manusia (the life cycle of individual), 

yang di antaranya kelahiran, sunat, pernikahan dan kematian; kejadian 

yang spontan yang melahirkan ritual (―spontanaeous‖ rituals), seperti 

bencana yang melahirkan puasa komunal ataupun ratapan komunal, dan 

lain-lain. 
69

 Jadi nampaknya Gerstenberger menekankan Sitz im Leben 

mazmur dalam konteks kultus Israel. 

 

Tremper Longman III tidak banyak membahas tentang Sitz im 

Leben. Ia mengungkapkan bahwa mazmur-mazmur ini digunakan oleh 

orang-orang Israel yang saleh dalam ibadah secara pribadi ataupun 

umum.
70

 Ada juga mazmur-mazmur yang digunakan untuk perayaan-

perayaan keagamaan tertentu.
71

 

 

Marie Claire Barth dan B.A. Pareira berpendapat bahwa mazmur 

yang terutama bukanlah doa para imam atau para pemimpin bangsa, 

tetapi lebih merupakan doa orang perseorangan sebagai anggota umat 

Allah dalam persoalannya sehari-hari.
72

 Mazmur-mazmur ini berakar 

                                                 
66  Gerstenberger, Psalms Part 1, p.5. 
67  Ibid., p.5-6. 
68  Gerstenberger membagi secara umum sejarah Israel sebagai Israel awal yang hidup 

sebagai masyarakat semi-nomaden, Israel yang hidup di Kanaan sebagai masyarakat 

pertanian, Israel di zaman kerajaan dan Israel pada masa pembuangan dan pemulihan. 

Gerstenberger, Psalms Part 1, p.7. 
69  Gerstenberger, Psalms Part 1., p.8-9. 
70  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.46. 
71  Ibid., h.49. 
72  Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, h.14. 
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dalam ibadah yang dirayakan di Yerusalem.
73

 Ibadah di Bait Suci 

diadakan dalam kaitan dengan hari raya besar (seperti Paskah dan Pondok 

Daun) ataupun ada kejadian khusus (seperti musuh, bencana, pelantikan 

raja, dan lain-lain.), walaupun ada juga yang dalam konteks di luar Bait 

Suci.
74

  

 

Jadi dapat diringkas bahwa secara umum para ahli berpendapat 

bahwa Sitz im Leben mazmur-mazmur ini adalah ibadah, yang mana 

mazmur-mazmur ini digunakan dalam konteks ibadah baik secara pribadi, 

maupun umum. 

 
FOKUS PADA MAZMUR PUJIAN, MAZMUR KELUHAN DAN 

MAZMUR UCAPAN SYUKUR. 

 
Pertanyaan pertama dalam Katekismus Besar Westminster adalah: 

 
Pertanyaan: Apa tujuan utama dan tertinggi manusia? 

Jawaban: Tujuan utama dan tertinggi manusia ialah memuliakan Allah 

dan bersuka cita sepenuhnya di dalam Dia untuk selama-lamanya.
75

 

 
Melalui hal ini nampaklah bahwa tujuan manusia diciptakan, 

berada dan berkarya di dunia ini adalah memuliakan Allah, hidup penuh 

syukur dan menikmati kehidupan yang penuh sukacita bersama dengan 

Allah. Namun realita dan pengalaman hidup manusia sepanjang zaman 

tidak hanya ditandai dengan ungkapan-ungkapan memuliakan Allah, 

ucapan-ucapan syukur kepada Allah ataupun kesaksian tentang hidup 

yang berbahagia. Realita dan pengalaman hidup manusia tidak jarang 

justru ditandai dengan kesedihan, penderitaan, ratapan, keluhan dan 

sejenisnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa memang kehidupan 

manusia itu idealnya ditandai dengan pujian dan ucapan syukur, namun 

realita kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari keluhan atau ratapan. 

Pengalaman hidup manusia baik yang ideal, maupun yang lebih realistis 

nampak dalam kitab Mazmur.   

                                                 
73  Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, h.15. 
74  Ibid., h.16-19. 
75  Th. van den End, ―Katekismus Besar Westminster,‖ Enam Belas Dokumen Dasar 

Calvinisme (Jakarta: BPK, 2000), h.251. 
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Menurut penulis ada 3 genre dalam kitab Mazmur yang dapat 

mewakili spektrum pengalaman hidup manusia itu, yaitu: Mazmur 

Pujian, Mazmur Ucapan Syukur dan Mazmur Keluhan.  

 
MAZMUR PUJIAN 

 
Mazmur Pujian ini dapat dikenal melalui ungkapan-ungkapan 

penuh sukacita yang ditujukan kepada Tuhan dan pemazmur 

mengungkapkan semua perasaannya dengan penuh sukacita atas 

kehadiran dan kebaikan Tuhan.
76

 Walau liturgi Israel disertai dengan 

nyanyian, musik, sorak-sorai, tepuk-tangan dan bahkan tari-tarian, namun 

pujian yang penuh sukacita itu, namun tetap ada penyembahan dan takut 

yang sangat dalam akan keagungan Tuhan.
77

 Gunkel mengungkapkan 

bahwa ―the predominat mood in all the Hymns is the enthusiastic but 

reverent adoration of the glorious and awe-inspiring God. ‖
78

  

 

Erhard Gerstenberger menyatakan bahwa Mazmur Pujian ini terdiri 

dari empat bagian utama, yaitu:
79

 

1. Seruan kepada Yahweh 

2. Ajakan Untuk Memuji atau Menyembah 

3. Alasan Untuk Memuji atau Menyembah: karya, perbuatan dan 

karakter-Nya 

4. Berkat atau Harapan. 

 
Sedangkan Longman III mengungkapkan bahwa secara umum 

Mazmur Pujian mempunyai struktur, seperti: 

 
1. Dimulai ajakan untuk menyembah atau memuji Tuhan 

2. Dilanjutkan dengan uraian tentang alasan untuk menyembah atau 

memuji Tuhan 

                                                 
76  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.15. 
77  Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, h.52-53. 
78  Gunkel, The Psalms, p.13. 
79  Gerstenberger, Psalms Part 1, p.17. 
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3. Kadang-kadang diakhiri dengan ajakan lebih lanjut untuk 

menyembah atau memuji Tuhan.
80

 

 
Barth dan Pareria mengungkapkan bahwa Mazmur Pujian itu 

tersusun sebagai berikut: 

 
1. Undangan atau pernyataan maksud pengarang untuk memuji 

Tuhan sebagai pembukaan. 

2. Motif pujian: ini merupakan unsur pokok 

3. Penutup: dapat berupa undangan kembali untuk memuji Tuhan, 

harapan agar Tuhan tetap dipuji, berkat, dan lain-lain.
81

 

 
Jadi kalau digabungkan ketiga pendapat di atas, maka secara umum 

Mazmur Pujian dapat mempunyai struktur yang mempunyai beberapa 

bagian utama, seperti: 

 
1. Seruan kepada Yahweh:

82
 

 

― Ya TUHAN, Tuhan kami...‖ Mazmur 8:2 

 

2. Ajakan Untuk Menyembah atau Memuji Tuhan: 

Haleluya 

Pujilah, hai hamba-hamba TUHAN) 

Pujilah nama TUHAN (Mazmur 113:1) 

 

Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada TUHAN 

dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya Yang 

Mahatinggi (Mazmur 92:2).
 83

 

 

3. Alasan Untuk Memuji atau Menyembah Tuhan. 

Setelah ajakan untuk memuji atau menyembah Tuhan, Mazmur 

Pujian biasanya dilanjutkan dengan uraian alasan mengapa Tuhan patut 

                                                 
80  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.15. 
81  Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, h.53. 
82  Gerstenberger mengungkapkan bahwa bagian ini yang sering dihilangkan dalam 

Mazmur Pujian. Gerstenberger, Psalms Part 1, p.17. 
83  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.16. 
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dipuji dan biasanya didahului oleh kata depan  (sebab, karena),
84

 

contohnya: 

 

Sebab TUHAN itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya,  

     dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. (Mazmur 100:6) 

 
Longman III dan Gunkel mengungkapkan bahwa bagian alasan 

memuji Tuhan ini merupakan bagian yang terpenting dari Mazmur ini.
85

 

Alasan yang diungkapkan bukanlah sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu 

yang nyata, oleh karena Allah telah berbuat sesuatu dalam kehidupan 

pribadi atau umat Allah.
86

 Karya Tuhan yang sering kali dijadikan alasan 

memuji Tuhan adalah karya penciptaan alam semesta dan pemulihan 

serta penyelamatan atas bangsa Israel.
87

 

 

4.  Ajakan Lebih Lanjut Untuk Menyembah atau Memuji Tuhan 

 

Kadang-kadang Mazmur Pujian juga diakhiri dengan ajakan lebih 

lanjut untuk memuji Tuhan,
88

 contohnya: 

19 Hai kaum Israel, pujilah TUHAN!  

Hai kaum Harun, pujilah TUHAN! 

20 Hai kaum Lewi, pujilah TUHAN!  

Hai orang-orang yang takut akan TUHAN, pujilah TUHAN! 

21 Terpujilah TUHAN dari Sion, 

Dia yang diam di Yerusalem!  

Haleluya! (Mazmur 135:19-21) 

 

Sedangkan yang berupa Berkat atau Harapan, contohnya:
 89

 

― TUHAN kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya,  

TUHAN kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera!‖ 

Mazmur 29:11;  

 

Aku hendak menyanyi bagi TUHAN selama aku hidup, 

                                                 
84  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.16-17. 
85  Ibid., h.16. Gunkel, The Psalms, p.12. 
86  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.16. 
87  Ibid., h.17-18. 
88  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.15. 
89  Gerstenberger menyatakan bahwa bagian ini mempunyai peran kecil dalam Mazmur 

Pujian. Gerstenberger, Psalms Part 1, p.17-18. 
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aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. 

Biarlah renunganku manis kedengaran kepada-Nya!  

Aku hendak bersuka cita karena TUHAN. 

Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan  

biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi!  

Pujilah TUHAN, hai jiwaku! Haleluya! Mazmur. 104:33-35 

 

Claus Westermann mendefinisikan memuji (to praise) sebagai 

mengatakan, menceritakan, memberitakan dan membesarkan kemuliaan 

Allah.
90

 Westermann mengungkapkan bahwa pujian ini tidak dapat 

digantikan dengan korban, karena pujian ini mempunyai makna yang 

penting sebagaimana korban.
91

 Ia menyatakan: ―Sacrifice is food for the 

god; praise, however, belongs to the life of the god as much as does 

food.‖
92

 

 

Mazmur-mazmur yang termasuk Mazmur Pujian di antaranya: 

Mazmur 8, 19, 29, 33, 65, 66, 100, 103, 104, 111, 114, 135, 135, 136, 

145-150.
93

 

 

MAZMUR RATAPAN ATAU KELUHAN (LAMENT OR 

COMPLAINT PSALMS) 

 

Bruce K. Waltke berpendapat bahwa lebih sepertiga dari kitab 

Mazmur merupakan Mazmur Ratapan atau Keluhan yang mana terdiri 42 

Mazmur Keluhan Pribadi dan 16 Mazmur Keluhan Komunal.
94

 Hal ini 

menunjukkan bahwa Mazmur Ratapan mempunyai tempat yang penting 

bagi kehidupan iman bangsa Israel.
95

 

 

Tremper Longman III mengungkapkan bahwa spektrum emosi 

Mazmur Ratapan ini sangat bertentangan Mazmur Pujian, karena 

                                                 
90  Claus Westermann, Praise and Lament in the Psalms (Atlanta: John Knox Press, 

1981), p.77. 
91  Ibid. 
92  Ibid. 
93  Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72 
94  Bruce K. Waltke, James M. Houston and Erika Moore, The Psalms as Christian 

Lament. A Historical Commentary. (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing 

Company, 2014), p.1. 
95  Waltke, Houston and Moore, The Psalms as Christian Lament, p.1. 
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berisikan tangisan dalam kesedihan yang hanya dapat pemazmur 

ungkapan kepada Allah.
96

 Mazmur Ratapan ini dapat dikenali dengan 

―mood ‖, seperti kesedihan, tangisan, teriakan minta tolong ataupun tidak 

bersalah, dsb. Oleh karena ―mood‖ semacam inilah Mazmur Ratapan 

tidak terlalu populer digunakan di kalangan kekristenan.  

 

Patrick D. Miller Jr. mengungkapkan bahwa walaupun ada ajakan 

untuk mencurahkan isi hati yang penuh dengan tekanan oleh karena 

persoalan dalam ibadah, namun hal seperti itu jarang nampak dalam 

realita ibadah, sehingga Mazmur Ratapan belum mendapat tempat utama 

dalam ibadah komunal apalagi jika dibandingkan dengan Mazmur 

Pujian.
97

 

 

Bernd Janowski mengungkapkan bahwa secara umum ― budaya 

ratapan ‖ telah berkurang dalam kehidupan gerejani masa kini.
98

 Brian L. 

Webster dan David. R. Beach mengungkapkan bahwa kurangnya 

penggunaan ratapan disebabkan oleh pelbagai faktor, seperti pengaruh 

budaya, gaya hubungan, perspektif teologis dan pemahaman yang keliru 

tentang ratapan.
99

 Padahal ratapan itu merupakan sarana respons dari 

keterlukaan, kehilangan, ketidakadilan, dan kekuatiran.
100

 

 

Janowski menyatakan bahwa penyebab hal ini oleh karena adanya 

pemahaman bahwa meratap adalah suatu sikap ―mengasihani diri‖ 

ataupun sesuatu yang dapat menjadi ―hujatan‖ kepada Allah.
101

 

                                                 
96  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.18. 
97  Patrick D. Miller Jr., ―Prayer and Worship,‖ Calvin Theological Journal, 36 (2001), 

p.53. 
98  Bernd Janowski, Arguing With God. A Theological Anthropology of the Psalms 

(Louisville: Westminster John Knox Press, 2013), p.36. 
99  Budaya yang menekankan bahwa ― lelaki tidak menangis ‖ tidak memberi tempat bagi 

ratapan. Hubungan yang penuh kekerasan secara aktif ataupun pasif yang dialami 

anak-anak, akan membuat seseorang anak sulit untuk mengungkapkan perasaannya. 

Penggunaan Roma 8:28 atau Yosua 1:5 yang menitikberatkan berlebihan konsep 

kebaikan dan penyertaan Allah dalam segala peristiwa ― menutup ‖ kesempatan untuk 

mengungkapkan ratapan. Band. Brian L. Webster and David. R. Beach, ―The Place of 

Lament in the Christian Life,‖ Bibliotheca Sacra 164 (October-December 2007), 389-

96. 
100  Webster and Beach, ―The Place of Lament in the Christian Life,‖ p.387. 
101  Janowski, Arguing With God, p.38. 
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Selanjutnya Janoskwi mengungkapkan bahwa ketidakmampuan untuk 

meratap sebenarnya merupakan akibat dari ketidakmampuan untuk 

menjadikan Allah sebagai satu-satunya perlindungan keselamatan dan 

keamanan.
102

 

 

Walter Brueggemann mengutip pandangan Gerstenberger tentang 

Mazmur Ratapan ini tidak hanya berbicara tentang ekspresi iman Israel, 

tetapi juga berkaitan dengan bagaimana menjadi manusia.
103

 

Gerstenberger mengungkapkan bahwa ratapan atau keluhan bukanlah 

suatu tindakan tidak beriman, tetapi justru merupakan iman yang 

mendalam.
104

 

 

Mazmur Ratapan ini dapat dibagi menjadi Mazmur Ratapan 

Individu dan Mazmur Ratapan Komunal, yang mana dapat dikenali 

dengan penggunaan kata ganti orang tunggal atau jamak.
105

 

 

STRUKTUR ATAU GARIS BESAR 

 

Claus Westermann mengungkapkan struktur Mazmur Ratapan 

Komunal
106

 adalah: 

 

1. Alamat 

2. Permohonan Awal 

3. Ratapan 

4. Pengakuan Keyakinan 

5. Permohonan atau (Harapan Ganda) 

6. Janji Untuk Memuji
107

 

 

 

 

                                                 
102  Janowski, Arguing With God, p.39. 
103  Walter Brueggemann, ―The Friday Voice of Faith,‖ Calvin Theological Journal, 36 

(2001), p14.  
104  Ibid.  
105  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.23. 
106  Westermann mengunakan istilah ―The Psalm of Petition or Lament of the the People‖. 

Claus Westermann, Praise and Lament in the Psalms, p.52. 
107  Westermann, Praise and Lament in the Psalms, p.52. 
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Sedangkan struktur Mazmur Ratapan Pribadi adalah: 

 

1. Alamat dengan teriakan minta tolong awal 

2. Ratapan 

3. Pengakuan Keyakinan 

4. Permohonan dan Alasannya 

5. Keyakinan Didengar 

6. Harapan Ganda 

7. Janji Untuk Memuji 

8. Pujian bagi Allah (hanya ketika permohonannya telah 

dijawab).
108

 

 

Tremper Longman III mengungkapkan lebih sederhana dan umum 

Mazmur Ratapan dapat mempunyai beberapa bagian, seperti: 

 

1. Doa dan Permohonan 

2. Keluhan-keluhan 

3. Pengakuan dosa atau pernyataan tidak bersalah 

4. Kutukan pada musuh-musuh 

5. Keyakinan pada respons Tuhan 

6. Pujian atau berkat.
109

 

 

Doa dan Permohonan 

 

Tolonglah kiranya, TUHAN, sebab orang saleh telah habis, telah 

lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak 

manusia.(Mazmur 12:2) 

Dengarkanlah, TUHAN, perkara yang benar,  

perhatikanlah seruanku;  

berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu.(Mazmur  

17:1)
110

 

  

 

                                                 
108  Westermann, Praise and Lament in the Psalms, p.64. 
109  Longman III memisahkan antara doa dan permohonan minta tolong kepada Tuhan. 

Band. Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.20. 
110  Huruf miring merupakan tambahan penulis. Band. Longman III, Bagaimana 

Menganalisa Kitab Mazmur?, h.20. 
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Keluhan-keluhan 

 

Janowski mengungkapkan adanya 3 aspek berkaitan dengan 

ratapan, yaitu: 

 

1. Ratapan yang ditujukan kepada otoritas, seperti kepada Allah 

(accusation/tuduhan) 

 

Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?  

Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. 

(Mazmur 22:2) 

 

2. Ratapan yang ditujukan kepada diri sendiri (complaint/keluhan) 

 

Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya;  

hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku; 

kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-

langit mulutku;  

dan dalam debu maut Kauletakkan aku.(Mazmur 22:15-16) 

 

3. Ratapan yang ditujukan kepada musuh (lawsuit/dakwaan). 

 

Sebab, lihat orang fasik melentur busurnya,  

mereka memasang anak panahnya pada tali busur, 

untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. 

Apabila dasar-dasar dihancurkan,  

apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? (Mazmur 11:2-3)
111

 

 

Pengakuan Dosa atau Pernyataan Tidak Bersalah 

 

Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku,  

              kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagi-Mu. 

 (Mazmur 69:9) 

 

                                                 
111  Janowski, Arguing With God, p.37-38. 
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Sebab mataku tertuju pada kasih setia-Mu,  

             dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. 

Aku tidak duduk dengan penipu,  

             dan dengan orang munafik aku tidak bergaul; 

aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat,  

               dan dengan orang fasik aku tidak duduk. 

(Mazmur 26:3-5)
112

 

 

 

Kutukan kepada Musuh-musuh
113

 

 

Biarlah umurnya berkurang,  

biarlah jabatannya diambil orang lain. 

Biarlah anak-anaknya menjadi yatim,  

dan istrinya menjadi janda. (Mazmur 109:8-9)
114

 

 

Keyakinan kepada Respons Allah 

 

Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya,  

hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. (Mazmur 13:6a) 

 

Pujian atau Berkat 

 

Aku mau menyanyi untuk TUHAN, karena Ia telah berbuat baik 

kepadaku. (Mazmur 13:6b) 

 

Janowski menyatakan bahwa dalam Mazmur Ratapan selalu 

terdapat suatu pergerakan dari ratapan menuju kepada permohonan 

ataupun pujian.
115

 Tidak ada Mazmur Ratapan yang tetap berada dalam 

                                                 
112  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.22. 
113  Biasanya kalau unsur kutukan kepada musuh-musuh ini sangat banyak atau 

mendominasi dalam suatu Mazmur, para ahli mengategorikannya sebagai Mazmur 

Kutukan, seperti Mazmur 58,59,69,79,83,109, dan 137. 
114  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.21. 
115  Janowski, Arguing With God, p.45. 
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tahap ratapan saja.
116

 Claus Westermann juga mengungkapkan hal yang 

senada dan mengungkapkan bahwa tidak ada Mazmur yang tidak 

bergerak maju melampaui permohonan dan ratapan.
117

 Oleh karena selalu 

ada suatu pergerakan dari ratapan menuju kepada permohonan atau 

pujian dalam Mazmur Ratapan, maka sangatlah tepat jika Janowski 

berpendapat bahwa unsur ratapan dalam Mazmur ini bukanlah sekedar 

penggambaran penderitaan diri atau rasa kasihan diri yang akan 

menyebabkan berakhirnya penderitaan itu, tetapi ratapan ini berfungsi 

sebagai suatu permohonan kepada suatu pribadi yang dapat mengakhir 

penderitaan itu.
118

  

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Craig C. Boyles yang 

mengungkapkan bahwa Mazmur Ratapan itu bukanlah sekedar suatu 

ratapan yang hanya menangisi kesukaran yang dialami, tetapi tujuan 

ratapan itu adalah mendapatkan sesuatu dari Yahweh.
119

 Oleh karena itu 

penafsiran Mazmur Ratapan harus berkaitan bagaimana mazmur-mazmur 

ini mewujudkan suatu permohonannya.
120

 Mazmur Ratapan berbeda 

dengan ungkapan-ungkapan omelan dan gerutuan, tetapi merupakan 

ungkapan permohonan kepada Allah dan merupakan bagian untuk datang 

mendekat kepada Allah.
121

 

 

Pemahaman ini sangat penting bagi pembaca masa kini dalam 

memahami ataupun menggunakan Mazmur-mazmur Ratapan. Mazmur-

mazmur ini memang memberi tempat untuk seseorang ataupun komunitas 

mengeluh dan meratap atas segala kesulitan, persoalan, ketidakadilan dan 

penderitaan yang ia atau mereka alami. Tahapan ini merupakan tahap 

manusiawi yang harus diberikan ― wadah ‖ bagi seseorang atau 

komunitas untuk mengeluh dan meratap atas pelbagai kesulitan dan 

penderitaan yang dialami, tetapi tahap ratapan atau keluhan ini bukanlah 

                                                 
116  Bahkan Mazmur 88 yang disebut ―The Death Psalm‖ diakhiri dengan suatu 

permohonan kepada Tuhan (ayt. 11-13). Janowski, Arguing With God, p.45. 
117  Claus Westermann, Praise and Lament in the Psalms (Atlanta: John Knox Press, 

1981), p.74-75. 
118  Janowski, Arguing With God, p.45. 
119  Craig C. Boyles, The Conflict of Faith and Experience in the Psalms. A Form-Critical 

and Theological Study (Sheffield: JSOT Press, 1989), p.14. 
120  Boyles, The Conflict of Faith and Experience in the Psalms, p.14. 
121  Webster and Beach, ―The Place of Lament in the Christian Life,‖ p.395. 
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semata-mata ungkapan mengasihani diri atau ― berputar-putar ‖ meratapi 

apa yang dialaminya, tetapi harus merupakan suatu bagian dari 

permohonan kepada Allah agar mau bertindak untuk menolong mereka 

dan semua keluhan atau ratapan itu harus bergerak ke arah pujian dan 

keyakinan kepada Allah. 

 

Mazmur-mazmur yang termasuk Mazmur Keluhan Pribadi, di 

antaranya: Mazmur 5, 6, 7, 13, 17, 22, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 41, 42-43, 

51, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 69, 70, 71, 86, 88, 102, 109, 120, 130, 140-

143.
122

 Sedangkan yang termasuk Mazmur Keluhan Komunal, di 

antaranya: Mazmur 12, 44, 58, 60, 74, 79. 80, 83, 85, 94, 123, 137.
123

 

 
MAZMUR UCAPAN SYUKUR 

 
Mazmur Ucapan Syukur adalah Mazmur yang berisikan suatu 

respon ucapan syukur dari keluhan pemazmur yang dijawab oleh Tuhan 

atau jawaban doa dari Tuhan.
124

 Mazmur Ucapan Syukur adalah pujian 

kepada Allah karena Ia telah menjawab doa.
125

 

 

Claus Westermann mengungkapkan bahwa batas antara Mazmur 

Ucapan Syukur dan Mazmur Pujian sangat ―cair‖.
126

 Westermann 

menyebut Mazmur Ucapan Syukur sebagai ―the declarative Psalm of 

praise‖ dan Mazmur Pujian sebagai ―the descriptive Psalm of praise‖.
127

 

Westermann mengungkapkan bahwa Mazmur Ucapan Syukur merupakan 

ungkapan sukacita atas karya Allah yang baru saja kerjakan kepada 

pemazmur atau seorang yang sedang menaikkan ucapan syukur, 

sedangkan Mazmur Pujian merupakan pujian atas karya agung dan 

karakter mulia dari Allah secara umum.
128

  

 

                                                 
122  Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, h.59. 
123  Ibid. 
124  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, h.24. 
125  Ibid. 
126  Claus Westermann, Praise and Lament in the Psalms, p.17. 
127  Ibid., p.22. 
128  Westermann, Praise and Lament in the Psalms, p.18, 31. 
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Mazmur Ucapan Syukur biasanya dimulai sama dengan sebuah 

Mazmur Pujian.
129

 Pemazmur mengungkapkan keinginannya untuk 

memuji Tuhan: 

 

Aku akan memuji Engkau, ya TUHAN, (Mazmur 30:2).
130

 

 

Ada yang menyatakan sikap batin pemazmur: 

 

Aku mengasihi TUHAN, (Mazmur 116:1)
131

 

 
Atau ungkapan tentang indahnya bersyukur kepada Tuhan: 

 

Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada TUHAN, dan  

            untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya Yang 

Mahatinggi, 

untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan  

kesetiaan-Mu di waktu malam, 

dengan bunyi-bunyian sepuluh tali dan dengan gambus,  

dengan iringan kecapi. (Mazmur 92:2-4).
132

 

 

Ada juga berupa ungkapan berkat: 

 

Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya,  

            yang dosanya ditutupi! (Mazmur 32:1).
133

 

 

Selanjutnya unsur penting atau inti yang terdapat dalam Mazmur 

Ucapan Syukur adalah motif (alasan) ucapan syukur yang 

mengungkapkan karya pertolongan Tuhan: 

 

Aku akan memuji Engkau, ya TUHAN,  

sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan  

tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. 

                                                 
129  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?,h.24. 
130  Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, h.65. 
131  Ibid. 
132  Ibid. 
133  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?,h.24. 
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TUHAN, Allahku, kepada-Mu aku berteriak minta tolong, dan  

Engkau telah menyembuhkan aku. 

TUHAN, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati,  

Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang 

kubur. (Mazmur 30:2-4).
134

 

 
Setelah mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan sudah 

menjawab doanya, pemazmur menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar 

dalam hidupnya serta kemudian mengajak seluruh jemaat untuk juga 

mengucap syukur kepada Tuhan: 

 
Nyanyikanlah mazmur bagi TUHAN, hai orang-orang yang 

dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang 

kudus! (Mazmur 30:5).
135

 

 
Jadi Mazmur Ucapan Syukur itu secara sederhana mempunyai 

struktur: 

1. Ajakan Untuk Bersyukur atau Memuji Tuhan 

2. Alasan 

3. Ajakan Untuk Bersyukur atau Memuji Tuhan 

 
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Westermann bahwa batas 

antara Mazmur Ucapan Syukur dan Mazmur Pujian sangat ― cair ‖,
136

 

sehingga kadang ada kesulitan untuk menentukan suatu Mazmur itu 

sebagai Mazmur Pujian atau Mazmur Ucapan Syukur. Hal yang dapat 

menolong dalam hal ini juga merupakan pendapat Westermann yang 

menyatakan bahwa Mazmur Ucapan Syukur merupakan ungkapan 

sukacita atas karya Allah yang baru saja kerjakan kepada pemazmur atau 

seorang yang sedang menaikkan ucapan syukur, sedangkan Mazmur 

Pujian merupakan pujian atas karya agung dan karakter mulia dari Allah 

secara umum.
137

  

 

                                                 
134  Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, h.65. 
135  Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur?, p.25. 
136  Claus Westermann, Praise and Lament in the Psalms, p.17. 
137  Westermann, Praise and Lament in the Psalms, p.18,31. 



122   Mengalami Allah Melalui Kitab Mazmur 

 

 

Mazmur Ucapan Syukur ini dapat merupakan ucapan syukur yang 

dinaikkan oleh perseorangan (Mazmur 30, 32, 92, 116, 138.) atau jemaah 

(Mazmur 67, 118, 124.)
138

  

 
MENGALAMI ALLAH MELALUI MAZMUR PUJIAN, MAZMUR 

KELUHAN DAN MAZMUR UCAPAN SYUKUR 

 
Melalui pengamatan sederhana, penulis menemukan bahwa orang 

Kristen memang cukup gemar membaca kitab Mazmur, tetapi kurang 

disertai dengan pemahaman yang lebih mendalam. Pemahaman pelbagai 

genre Mazmur akan memperkaya pembacaan, penelitian dan pemahaman 

kitab Mazmur yang semuanya itu akan membawa pengenalan dan 

pengalaman akan Allah yang lebih berarti dan mendalam. 

 

NT Wright mengungkapkan bahwa dalam kekristenan masa kini 

kitab Mazmur tidak sungguh digunakan lagi, karena ayat-ayat tertentu 

dalam kitab ini dikutip hanya sekedar sebagai ― pengisi ‖ bagian liturgi 

atau ibadah.
139

 Di tengah maraknya lagu penyembahan kontemporer, 

kitab Mazmur hanya dikutip di sana-sini, sehingga kekayaan kitab 

Mazmur ini belum tergali.
140

 

 

Dalam kaitan dengan kurangnya penggunaan Mazmur Ratapan 

dalam ibadah Elisabeth Achtemeier mengungkapkan bahwa merupakan 

suatu kebohongan kalau suatu ibadah hanyalah berisi perayaan 

(celebration), karena ratapan merupakan suatu unsur ibadah yang penting 

dan merupakan suatu pengantar (prelude) pujian kepada Allah.
141

 

 

Mazmur Ratapan atau Keluhan merupakan genre Mazmur yang 

sering kali tidak tergali dan tergunakan kekayaan rohaninya. Mazmur 

Pujian dan Mazmur Ucapan Syukur masih sering digunakan walau tidak 

                                                 
138  Barth dan Pareria, Kitab Mazmur 1-72, h.65. 
139  NT Wright, The Case for the Psalms. Why They Are Essential (New York: Harper 

One, 2013), p.1. 
140  Wright, The Case for the Psalms, p.5. 
141  Elisabeth Achtemeier, ―Preaching the Praises and Laments,‖ Calvin Theological 

Journal,  36 (2001), p.105. 
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digunakan dalam kepenuhan kekayaannya, oleh karena kurang 

disadarinya perbedaan dan kekhasan kedua genre Mazmur ini.
142

 

 

Dalam upaya memaksimalkan kekayaan dari genre Mazmur 

Pujian, Mazmur Keluhan dan Mazmur Pujian dalam kehidupan dan 

ibadah orang percaya masa kini, penulis menggunakan skema Orientasi-

Disorientasi-Orientasi Baru dari Walter Brueggemann. 

 

Dalam buku Spirituality of the Psalms, Walter Brueggemann 

mengungkapkan bahwa masa kehidupan manusia itu dapat dibuat skema 

Orientasi, Disorientasi dan Orientasi Baru. Orientasi adalah masa di mana 

manusia mengalami suatu keadaan yang baik dan penuh sukacita, 

Disorientasi adalah masa di mana manusia harus menghadapi luka, 

penderitaan, penderitaan, keterasingan, kebencian, dan lain-lain.; 

sedangkan Orientasi Baru adalah masa di mana manusia mengalami 

hadiah yang baru dari Allah memberikan sukacita ganti keputusasaan, 

terang ganti gelap, dan sebagainya.
143

 Dalam pelbagai masa kehidupan 

manusia itu mazmur mempunyai peran yang penting bagi kehidupan 

manusia. Dalam kaitan dengan hal ini Brueggemann menempatkan 

mazmur-mazmur yang ada dalam 3 tema utama, yaitu Mazmur Orientasi 

(psalms of orientation), Mazmur Disorientasi (psalms of disorientation) 

dan Mazmur Orientasi Baru (psalms of new orientation).
144

 Mazmur-

mazmur yang dikategorikan sebagai Mazmur Orientasi adalah Nyanyian 

Ciptaan (Mazmur. 8, 33, 104, dan 145), Nyanyian Taurat (Mazmur. 1, 15, 

19, 24, dan 119), Mazmur Hikmat (Mazmur. 14, dan 37).
145

 Mazmur-

mazmur yang dikategorikan Mazmur Disorientasi adalah Nyanyian 

Keluhan Pribadi (Mazmur. 13, 35, dan 86), Nyanyian Keluhan Komunal 

(Mazmur. 74, 79, dan 137).
146

 Sedangkan mazmur-mazmur yang 

                                                 
142  Secara sederhana Mazmur Pujian adalah mazmur yang digunakan sebagai ungkapan 

pujian kepada Allah oleh karena seseorang atau komunitas mengingat karakter Allah 

dan karya Allah yang umum; sedangkan Mazmur Ucapan Syukur adalah mazmur 

yang digunakan untuk mengungkapkan ucapan syukur kepada Allah yang melakukan 

karya yang khusus kepada seseorang atau komunitas. 
143  Walter Brueggemann, Spirituality of the Psalms (Minneapolis: Fortress Press, 2002), 

p.8-9. 
144  Ibid., p.7-8.  
145  Ibid., p.16-24. 
146  Ibid., p.25-45. 
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dikategorikan sebagai Mazmur Orientasi Baru adalah Nyanyian Ucapan 

Syukur Pribadi (Mazmur. 30, 34, 40 dan 138), Nyanyian Ucapan Syukur 

Komunal (Mazmur. 65, 66, 124, dan 129), Nyanyian Yahweh Sebagai 

Raja (Mazmur. 29, 47, 93, 97-99, dan 114), Nyanyian Pujian (Mazmur. 

100, 103, 113, 117, 135, dan 146-150).
147

 

 

Skema Orientasi, Disorientasi dan Orientasi Baru ini dapat juga 

digunakan untuk membahas Mazmur Pujian (Orientasi), Mazmur 

Keluhan (Disorientasi) dan Mazmur Ucapan Syukur (Orientasi Baru).
148

 

Ketika seseorang atau komunitas merenungkan karakter Allah (baik, 

setia, panjang sabar, murah hati, dan lain-lain) akan membawanya untuk 

memuji, mengagungkan dan membesarkan Allah. Ketika ia merenungkan 

karya penciptaan dan penyelamatan Allah, hatinya pasti dipenuhi dengan 

pujian dan penyembahan kepada Allah. Mazmur-mazmur Pujian dapat 

mewakili seseorang atau komunitas dalam tahap atau fase Orientasi ini. 

Hati yang penuh sukacita, kegembiraan dan pujian. Namun kehidupan 

umat Allah tidak hanya ditandai dengan sukacita, kegembiraan dan 

pujian, karena ada saat di mana kehidupan itu menjadi berat, 

membingungkan dan menekan. Dalam kondisi seperti ini tidak jarang 

sulit untuk dapat mengagungkan dan memuji Allah. Tahap atau fase ini 

oleh Brueggemann disebut sebagai Disorientasi. Dalam fase Disorientasi 

ini Mazmur-mazmur Keluhan menolong seseorang atau komunitas untuk 

mengeluarkan dan menyatakan gejolak batin dan emosi yang dialaminya 

melalui keluhan atau ratapannya kepada Allah. Keluhan atau ratapan ini 

tidak semata-mata gerutuan, ungkapan mengasihani diri sendiri ataupun 

hujatan, tetapi merupakan ungkapan yang jujur tentang keterlukaan, 

kesedihan, ataupun kebingungan kepada Allah dengan keyakinan bahwa 

Allah pasti akan memperhatikan dan menolongnya. Sebagaimana 

Mazmur Keluhan yang bergerak dari keluhan atau ratapan menuju kepada 

ungkapan kepercayaan atau pujian, seseorang atau komunitas diharapkan 

juga dalam bergerak dari keluhan atau ratapannya menuju kepada 

ungkapan kepercayaan atau pujian kepada Allah. Ketika keluhan atau 

                                                 
147  Brueggemann, Spirituality of the Psalms, p.46-57. 
148  Penulis berbeda dalam menempatkan Mazmur Pujian dengan Walter Brueggemann. 

Penulis menempatkan Mazmur Pujian dalam tahap atau fase Orientasi, sedangkan 

Brueggemann menempatkannya dalam tahap atau fase Orientasi Baru. 
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ratapannya telah didengar oleh Allah dan Allah menyatakan pertolongan-

Nya yang khusus, seseorang atau komunitas dapat mengungkapkan 

ucapan syukurnya kepada Allah. Seseorang atau komunitas telah 

berpindah dari Disorientasi menuju ke Orientasi Baru. Dalam fase 

Orientasi Baru ini seseorang atau komunitas mengungkapkan ucapan 

syukur yang meluap dari hatinya oleh karena mengalami pertolongan 

Tuhan yang nyata. Mazmur-mazmur Ucapan Syukur dapat mewakili 

luapan ucapan syukur seseorang atau komunitas.  

 

Mazmur-mazmur Pujian umumnya cukup sering digunakan dalam 

kehidupan orang percaya, khususnya dalam ibadah. Hal penting dalam 

penggunaan Mazmur-mazmur Pujian ini adalah penekanan pada aspek 

penyembahan dan pengagungan yang penuh dengan hormat di tengah-

tengah suasana sukacita dan sorak-sorai. Juga perlu diingatkan bahwa 

motif utama untuk memuji Allah adalah karakter Allah dan karya Allah 

yang umum (penciptaan, pembebasan, penyelamatan, dan lain-lain.). 

Praise and Worship dalam ibadah janganlah menjadi ― doping ‖ dan ― 

pelarian emosi sesaat ‖ bagi orang percaya di tengah-tengah beratnya 

kehidupan ini. Mazmur-mazmur Pujian dalam kitab Mazmur menolong 

orang percaya untuk menyembah dan mengagungkan Allah. Pujian dan 

penyembahan yang dimotivasi oleh kerinduan untuk menyembah dan 

mengagungkan Allah oleh karena karakter dan karya-Nya. 

 

Memang harus diakui bahwa Mazmur-mazmur Keluhan sangat 

kurang digunakan dalam kehidupan dan ibadah orang percaya. Dalam 

konteks konseling Dominick D. Hankle memaparkan manfaat 

penggunaan Mazmur Kutukan
149

 sebagai cara yang tepat untuk pelepasan 

dan penyelesaian pelbagai emosi negatif, seperti kemarahan, kebencian 

dan frustrasi,
150

 namun Hankle tidak menggunakan bagian yang 

merupakan doa, ungkapan kepercayaan dan tekad untuk memuji Tuhan 

yang merupakan bagian penting dari Mazmur Keluhan (Mazmur Kutukan 

                                                 
149  Mazmur Kutukan dapat dikategorikan sebagai Mazmur Keluhan. 
150  Dominick D. Hankle, ―The Therapeutic Implications of the Imprecatory Psalms in the 

Christian Counseling Setting,‖ Journal of Psychology and Theology, 2010, Vol. 38, 

N0. 4, p.275-280. 
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merupakan bagian dari Mazmur Keluhan). Hankle hanya menggunakan 

Mazmur Kutukan ini sebatas sebagai pelepasan pelbagai emosi negatif. 

 

 Caroline Blyth menulis hal yang menarik tentang Mazmur 88 

dalam konteks wanita Afrika penderita HIV-AIDS.
151

 Mazmur 88 adalah 

Mazmur Keluhan. Blyth mengungkapkan bahwa walaupun seseorang 

tidak mengetahui jenis penyakit yang diderita pemazmur, tetapi 

nampaknya ia menderita penyakit yang kronis (band. ayat 16 ― Aku 

tertindas dan menjadi inceran maut sejak kecil, …‖
152

 Blyth menfokuskan 

pada ayat 9 dan 19 ― Telah Kau jauhkan kenalan-kenalanku dari padaku, 

telah Kaubuat aku menjadi kekejian bagi mereka…‖ untuk 

menggambarkan keluhan penderita HIV-AIDS yang mengalami 

keterpisahan atau ketertolakan secara sosial.
153

 Tulisan Blyth hanya 

memfokuskan pada pergumulan pemazmur dan keluhannya yang 

dianalogikan dengan pergumulan dan keluhan penderita HIV-AIDS. 

Memang Mazmur 88 tidak mengungkapkan adanya ungkapan 

kepercayaan atau tekad untuk memuji Allah, namun Mazmur ini diawali 

dengan doa minta pertolongan kepada Allah (―Ya TUHAN, Allah yang 

menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku 

menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, 

sendengkanlah telinga-Mu kepada teriakku...‖ ayat 2 dan 3) serta di 

pertengahan terdapat doa dalam ayat 14 (―Tetapi aku ini, ya TUHAN, 

kepada-Mu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku 

datang ke hadapan-Mu.‖) mengungkapkan pemazmur yang tetap berdoa 

dan minta tolong kepada Allah, sehingga Mazmur 88 ini tidak hanya 

sekedar ungkapan pergumulan dan keluh kesah, tetapi di tengah 

pergumulan yang sangat berat, ia tetap berdoa dan berharap bahwa Tuhan 

tetap akan menolongnya. 

 

                                                 
151  Caroline Blyth ―I am Alone with My Sickness‘: Voicing the Experience of HIV-and 

AIDS- Related Stigma Through Psalm 88,‖ Colloquium 44/2 2012, p.149-62. 

Penderita HIV-AIDS ini merupakan wanita di benua Afrika yang ketularan oleh 

suaminya. Blyth juga menyebut beberapa Mazmur yang disebut Mazmur untuk orang 

sakit, seperti Mazmur. 6, 22, 38, 41, dan 102. 
152  Blyth ―I am Alone with My Sickness‖, p.150. 
153  Ibid., p.153. 
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Penggunaan Mazmur-mazmur Keluhan dalam ibadah sangatlah 

kurang. Oleh karena itu perlu suatu upaya yang serius untuk dapat 

menampilkan Mazmur-mazmur Keluhan ini, sehingga ibadah tidaklah 

sekedar ditandai dengan sukacita dan gembira, tetapi juga memberikan 

tempat bagi orang percaya yang datang beribadat dengan pelbagai beban 

berat dalam kehidupannya. Ibadah menjadi kaya dalam spektrum emosi. 

Sukacita dan dukacita, senang dan susah, penuh keyakinan dan keraguan, 

keteguhan dan kefrustasian, dan lain-lain. Memang Mazmur-mazmur 

Keluhan dapat merupakan pelepasan ungkapan pelbagai perasaan negatif 

(kemarahan, kekecewaan, frustrasi, dan lain-lain), tetapi harus dipahami 

hal ini sebagai tahapan yang harus berlanjut dalam doa, keyakinan akan 

pertolongan Allah dan tekad untuk memuji Allah. Hal ini akan membawa 

bahwa keluhan atau ratapan itu tidak sekedar ungkapan mengasihani diri 

atau bahkan  hujatan kepada Allah, tetapi merupakan bagian dari ekspresi 

iman kepada Allah. Mazmur-mazmur Keluhan dalam kitab Mazmur 

mengajarkan umat percaya untuk tetap datang, berseru dan percaya 

kepada Allah di tengah beratnya pelbagai tekanan hidup. Umat dapat 

mengekspresikan kesedihan, keraguan, kekecewaan, kemarahan dan 

pelbagai emosi lainnya, namun semuanya itu tidak membawa mereka 

untuk menjauh dari Allah, tetapi justru mencari, meminta, dan mencari 

pertolongan hanya kepada Allah. Pengajaran dalam Mazmur-mazmur 

Keluhan membawa umat untuk makin mengalami Allah dalam 

pergumulan hidupnya. 

 

Mengucap syukur merupakan salah wujud ekspresi iman orang 

percaya. Mengucap Syukur tidak boleh hanya menjadi suatu ritual oleh 

karena berkat-berkat yang dialami oleh umat tiap-tiap hari. Penyelidikan 

Mazmur-mazmur Ucapan Syukur memperkaya pemahaman tentang 

mengucap syukur. Ucapan Syukur lahir dari pengalaman nyata akan 

pertolongan Allah dalam kehidupan umat baik secara pribadi, maupun 

komunal. Ketika mereka mengalami kesulitan dan tantangan dalam 

kehidupan mereka (sakit, bahaya maut, bahaya musuh, bencana, dan lain-

lain), mereka berseru dan berteriak untuk minta pertolongan Allah. 

Ketika Allah menyatakan pertolongan dan penyelamatan atas mereka, 

hati mereka penuh ucapan syukur, sehingga lahirlah Mazmur-mazmur 
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Ucapan Syukur. Ucapan-ucapan Syukur yang lahir oleh karena 

pengalaman-pengalaman yang dalam bersama dengan Allah.  

 

Jadi Mazmur Pujian, Mazmur Keluhan atau Ratapan, dan Mazmur 

Ucapan Syukur menolong umat Allah dalam pelbagai spektrum 

kehidupannya. Dalam pelbagai spektrum kehidupan (Orientasi-

Disorientasi-Orientasi Baru) umat Allah dapat menggunakan mazmur-

mazmur ini dalam proses mengalami kehidupan bersama dengan Allah. 

Ketiga genre Mazmur ini mempunyai kekayaan masing-masing yang 

perlu diungkapkan dan digunakan dalam kehidupan umat percaya masa 

kini, sehingga umat Allah mempunyai pengalaman bersama dengan Allah 

secara benar (Alkitabiah), sehat (manusiawi) dan aktual (― new 

experiences ‖). 
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“YESUS SEBAGAI PENGGENAP TEMPAT 

IBADAH” DALAM INJIL YOHANES 

 
Stefanus Kristianto 

 

 
Abstrak: Salah satu karakteristik yang kerap muncul dalam Injil 

Yohanes ialah menampilkan Yesus sebagai penggenap ritual, figur, atau 

nubuatan dalam Perjanjian Lama. Bertolak dari dasar itu, tulisan ini akan 

mencoba berfokus pada bagaimana Injil Yohanes menampilkan Yesus 

sebagai penggenap tempat ibadah di dalam Perjanjian Lama. Untuk 

mencapai tujuan itu, penulis akan mulai dengan menunjukkan bahwa 

Perjanjian Lama merupakan latar belakang konseptual di balik Injil 

Yohanes. Setelah itu, penulis akan meneliti perkembangan konseptual 

tempat ibadah di dalam Perjanjian Lama untuk mengetahui aspek apa saja 

yang digenapi dan bagaimana Yesus menggenapinya. Pada akhirnya, 

penulis akan menarik beberapa implikasi praktis penggenapan tersebut 

bagi kehidupan Kristen kontemporer. 

 
Kata Kunci: Yesus, Perjanjian Lama, Injil Yohanes, Penggenapan, 

Tempat Ibadah.  

 
Abstract: One characteristic that frequently appears in the Gospel of 

John is to perform Jesus as the fulfilment of rites, figures, or prophecies 

in the Old Testament. Starting from that basis, this paper will try to focus 

on how the Gospel of John presents Jesus as the fulfilment of the place of 

worship in the Old Testament. To achieve that goal, the author will start 

by pointing out that the Old Testament is the conceptual background 

behind the Gospel of John. After that, the author will examine the 

conceptual development of the place of worship in the Old Testament, in 

order to find out what aspects are fulfilled and how Jesus fulfilled them. 

In the end, the author will draw some practical implications of that 

fulfilment for the contemporary Christian life. 

 
Keywords: Jesus , the Old Testament , the Gospel of John , Fulfilment , 

Place of Worship  
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PENDAHULUAN 

 
Di dalam kehidupan beragama bangsa Israel, tempat ibadah tentu 

saja memainkan peran yang amat sentral. Bagi mereka, tempat ibadah 

merupakan lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Di dalam 

tulisan ini, penulis akan mencoba menunjukkan wacana baru yang 

diungkapkan Injil Yohanes mengenai tempat ibadah, tepatnya bagaimana 

penulis Injil ini menampilkan Yesus sebagai penggenapan tempat ibadah 

di dalam Perjanjian Lama. 

 
Dalam mencapai tujuan tersebut, pertama-tama penulis akan 

memaparkan latar belakang konseptual Injil Yohanes. Hal ini penting 

dilakukan untuk menunjukkan bahwa Yohanes memang sedang 

mengaitkan Yesus dengan Perjanjian Lama, dan bukan dengan konsep 

lainnya. Beberapa sarjana menganggap bahwa latar belakang konseptual 

Injil Yohanes adalah filsafat dualisme Yunani atau sejenisnya. Bila ini 

benar, maka argumen penulis bahwa Injil Yohanes menampilkan Yesus 

sebagai penggenap konsep tempat ibadah dalam Perjanjian Lama dengan 

sendirinya akan runtuh. Namun bila yang benar sebaliknya – bahwa latar 

belakang konseptual Injil Yohanes adalah tulisan Yahudi, termasuk juga 

Perjanjian Lama – maka tindakan penulis mengaitkan Injil Yohanes 

dengan Perjanjian Lama adalah tindakan yang valid.
1
 

 
Penulis kemudian akan menguraikan sketsa perkembangan konsep 

tempat ibadah di dalam Perjanjian Lama untuk memperjelas aspek apa 

saja yang nanti akan digenapi oleh Yesus. Setelah itu, penulis akan 

menjelaskan bagaimana Yohanes menampilkan Yesus sebagai penggenap 

tempat ibadah di dalam Perjanjian Lama, sebelum akhirnya penulis akan 

menarik beberapa implikasi praktis penggenapan tersebut bagi kehidupan 

Kristen kontemporer. 

 

                                                 
1  Karena penulis membatasi diri hanya pada upaya Yohanes menampilkan Yesus 

sebagai penggenap tempat ibadah, maka pertanyaan krusial lain tidak akan dibahas di 

sini. Termasuk perkembangan konsep di dalam Yudaisme sendiri, yang setelah 

penghancuran Bait Allah pada tahun 70 M oleh Titus Vespasianus, tidak lagi 

berupaya membangun Bait Allah, melainkan memilih untuk beribadah di sinagoga. 
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LATAR BELAKANG KONSEPTUAL INJIL YOHANES 

 
Pada awalnya, mayoritas sarjana Perjanjian Baru (mis. Bultmann, 

Haenchen, Dodd, Barret) cenderung melihat Injil Yohanes sebagai Injil 

yang sangat helenis. Berbagai usulan mereka nominasikan untuk menjadi 

latar belakang konseptual Injil ini, mulai dari Gnostisisme, Hermetica, 

filsafat Philo, Hellenistik Yahudi, dan berbagai wawasan dunia helenis 

lainnya. Konsep lo,goj dan dualisme (terang-gelap, atas-bawah, dan 

sebagainya) dianggap para sarjana tersebut sebagai rujukan eksplisit 

kepada filsafat Yunani.
2
 

 
Akan tetapi, kini mayoritas sarjana lebih sepakat bahwa latar 

belakang konseptual Injil Yohanes ialah kultur dan tradisi religi Yahudi. 

Salah satu alasan mengapa para sarjana mulai meninggalkan anggapan 

bahwa Injil Yohanes dipengaruhi oleh filsafat Yunani ialah karena 

dangkalnya kesamaan yang diajukan antara Injil Yohanes dan tulisan-

tulisan filsafat Yunani tersebut. Carson menyatakan, 

 
―Words like light, darkness, life, death, spirit, word, love, 

believing, water, bread, clean, birth, children of God, can be found 

in almost any religion into which one probes. Frequently, they 

have diferent referents as one moves from religion to religion, but 

the vocabulary is as popular as religion itself.‖
3
 

 
Di sini, Carson mengingatkan bahaya sikap yang disebut Samuel 

Sandmell sebagai ―parallelomania,‖
4
 yakni mengemukakan paralel-

paralel yang arti pentingnya sebenarnya diragukan.
5
  

 

                                                 
2  Yakub Tri Handoko, Diktat Kuliah Injil Yohanes (Pacet: STTIAA, 2005), h.9. 
3  D.A. Carson, The Gospel Accoding to John (PNTC; Grand Rapids: Eerdmans, 1991), 

p.59. 
4  Ibid. 
5  Samuel Sandmel, ―Parallelomania,‖ JBL 81 (1962): 2-13; untuk penjelasan singkatnya 

lihat D.A. Carson, Kesalahan-Kesalahan Eksegetis (trans. Lanna Wahyuni; Surabaya: 

Momentum, 2009), h.48-9. 
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Penemuan Naskah Laut Mati juga menyadarkan para sarjana 

bahwa penggunaan bahasa dualistik dalam Injil Yohanes bisa berakar 

dalam tulisan Yahudi, dan tidak harus dikaitkan dengan filsafat Yunani. 

Itu sebabnya Carson mengatakan, ―the ‗new look‘ prompted by the 

discovery of the Dead Sea Scrolls has forced all but the most enthusiastic 

supporters of hellenistic influence to pause.‖ Selain itu, pembacaan yang 

menyeluruh terhadap Injil Yohanes menunjukkan bahwa nosi Yohanes 

berpijak pada Perjanjian Lama sebagai stand-point sudah sangat 

konklusif.
6
 Sebab itu, kesimpulannya – seperti yang diungkapkan Carson 

– ialah,  

 
―The fundamentally Jewish and Old Testament background to 

John‘s Gospel is increasingly recognized. What we call the Old 

Testament is what he repeatedly quotes, and that to which he 

repeatedly and explicitly alludes ... And the dominant influences, 

the things that constrain his thought and theology, are the Old 

Testament, the heritage of Judaism, his knowledge both of first-

century Palestine and of the culture and heritage of those for 

whom he is writing, and above all his grasp of the person, ministry 

and work of Jesus the Messiah, and the Christian understanding 

that was mediated to him through the work of the Spirit in the life 

of the church.‖
7
 

 
SKETSA PERKEMBANGAN TEMPAT IBADAH DI DALAM 

PERJANJIAN LAMA 

 
Di dalam Perjanjian Lama, setidaknya ada tiga fase utama yang 

menandai perkembangan konsep tempat ibadah bangsa Israel, yakni fase 

pra-Mosaik yang merupakan fase paling sederhana, fase Mosaik sampai 

Davidik yang semi-permanen, dan fase Davidik hingga Paska-

Pembuangan yang jauh lebih stabil. 

 

 
 

                                                 
6  Untuk argumen-argumen yang mendukung nosi ini, lihat Handoko, Injil Yohanes, 

h.10-1.  
7  Carson, John, pp. 59-60, 63. 
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Fase Pra-Mosaik 

 
Di dalam masa ini, terlihat jelas belum adanya sentralisasi tempat 

ibadah. Beberapa tokoh yang beribadah – baik dengan cara mendirikan 

mezbah dan/atau mempersembahkan korban
8
 – melakukannya di tempat-

tempat yang sporadis. Tempat Kain dan Habel mempersembahkan korban 

di Kejadian 4 nampaknya tidak sama dengan tempat Nuh 

mempersembahkan korbannya di Kejadian 8, yang kemungkinan terjadi 

di sekitar gunung Ararat (8:4). Di dalam catatan kisah Abraham, bisa 

ditemukan bahwa ia beberapa kali mendirikan mezbah di tempat-tempat 

yang berbeda, misalnya di suatu tempat dekat Sikhem (Kejadian 12:6-7), 

di Betel dan Ai (Kejadian 12:8; 13:3-4),
9
 serta di gunung Moria ketika ia 

hendak mempersembahkan Ishak (Kejadian 22:9). 

 
Ishak tercatat satu kali mendirikan mezbah bagi Tuhan di Bersyeba 

(Kejadian 26:25), sedangkan Yakub tercatat beberapa kali 

mempersembahkan korban maupun mendirikan mezbah, di antaranya 

satu kali mempersembahkan korban di pegunungan Gilead (Kejadian 

31:54) serta dua kali mendirikan mezbah yaitu di Sikhem (Kejadian 

                                                 
8  Wenham menulis, ―Sacrifice was the normal mode of worship in the OT ... Both 

building an altar and offering sacrifice were expressions of faith in the promise and 

were integral to the worship of God.‖ [Gordon J. Wenham, Genesis 1-15 (WBC; 

Dallas: Word, 1987), 280]. 
9  Sailhamer mencatat bahwa bukan kebetulan tiga tempat ini (Sikhem, Betel, dan Ai)  

merupakan tempat yang sama yang dikunjungi Yakub ketika ia kembali ke Kanaan 

dari Haran (Kejadian 34-35), dan juga merupakan situs-situs yang diduduki dalam 

kisah penaklukan Kanaan di bawah Yosua.  Mengutip Cassuto, Ia berpendapat bahwa 

alasan dari penyebutan ini ialah: 

 

― ... to show that what happened to Abraham also happened to Jacob and then 

also to their descendants. This is to show that the conquest of the land had 

already been accomplished in a symbolic way in the times of the fathers, 

demonstrated by means of their building their altars and purchasing property. 

Thus it shows that in the deeds of the fathers there is a source of trust that the 

Lord has cared for them from the very start and that he will still remain 

trustworthy in the days of the descendants of the fathers later on.‖ [John 

Sailhamer, ―Genesis,‖ in Expositor‘s Bible Commentary 2 (Gen. Ed. Frank E. 

Gaebelain; Grand Rapids: Zondervan, 1990), 113]. 

 

Mengingat tujuan ini, nampaknya tidak salah untuk berpikir bahwa, meski tidak 

tercatat di dalam Alkitab, kemungkinan Abraham juga membangun mezbah di 

tempat-tempat lain. 
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33:20) dan Betel (Kejadian 35:1, 3, 7, 14), serta sekali 

mempersembahkan korban di Bersyeba (Kejadian 46:1). Dari catatan-

catatan ini, bisa disimpulkan bahwa konsep tempat ibadah pada masa pra-

Mosaik masih sangat sederhana, dalam arti belum ada tempat ibadah 

yang terorganisir dan berpindah-pindah.  

 
Fase Mosaik sampai Davidik 

 
Pada masa Musa terjadi perkembangan signifikan dalam konsep 

tempat ibadah bangsa Israel. Meski pada awalnya bentuk ibadah masih 

meneruskan pola ibadah pra-Mosaik (band. Keluaran 17:15; 18:12), pada 

zaman Musa terjadi dua perkembangan besar dalam konsep tempat 

ibadah bangsa Israel. Perkembangan besar pertama ialah dimulainya 

model tempat ibadah yang semi-permanen. Bila pada masa pra-mosaik, 

tempat ibadah kebanyakan bersifat temporer, mayoritas membangun di 

tempat tertentu, dan setelah itu ditinggalkan, maka kini tempat ibadah 

umat Allah bersifat sedikit lebih permanen. Wujud perkembangan ini 

ialah dibangunnya Kemah Suci sebagai lokasi ibadah utama mereka. 

Tujuan pembangunan ini sendiri tercatat jelas dalam Keluaran 25:8, yakni 

― supaya Aku akan diam di tengah-tengah mereka.‖ Dengan kata lain, 

Tabernakel sebagai tempat ibadah umat Allah yang semi-permanen, di 

saat yang sama juga menjadi lambang kehadiran Yahweh di tengah-

tengah bangsa Israel. 

 
Bukan hanya soal aspek semi-permanen, perkembangan besar ini 

juga mencakup sentralitas tempat ibadah tersebut. Bila di masa pra-

mosaik, umat Allah bebas beribadah dan mempersembahkan korban di 

mana saja, maka pada masa Musa muncul batasan agar mereka beribadah 

di satu tempat saja. Dekrit ini jelas diungkapkan Musa dalam Ulangan 12. 

Di sana, Musa mulai dengan mengingatkan bangsa Israel agar kelak 

ketika mereka memasuki tanah perjanjian, mereka harus memusnahkan 

semua mezbah dan tugu berhala serta tiang-tiang maupun patung-patung 

berhala penduduk setempat (ayat 3). Penggunaan bentuk piel dalam ayat 

ini nampaknya mengindikasikan bahwa umat Israel harus benar-benar 

menghilangkan segala bentuk penyembahan berhala tersebut. 
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Setelah larangan itu, Musa dua kali menegaskan agar bangsa Israel 

beribadah hanya di tempat yang Tuhan pilih untuk menegakkan nama-

Nya (ayat 5-7; 10-11). Pengulangan ini nampaknya menunjukkan betapa 

pentingnya perintah ini untuk ditaati bangsa Israel. Tujuan perintah ini 

makin diperjelas di ayat 13-14, yakni supaya bangsa Israel tidak 

mempersembahkan korban di sembarang tempat yang mereka lihat 

melainkan hanya di tempat yang Tuhan pilih.
10

 Meskipun ada sedikit 

perkecualian di ayat 21, namun secara umum aturan ini menjadi perintah 

mendasar bagi seluruh bangsa Israel. 

 
Singkatnya, perkembangan besar kedua yang muncul dalam 

konsep tempat ibadah bangsa Israel ialah sentralisasi tempat ibadah, atau 

adanya satu tempat ibadah saja bagi bangsa Israel. Kedua aspek ini terus 

bertahan hingga nanti pada masa Daud terjadi penegasan. 

 

Fase Davidik sampai Paska-Pembuangan 

 
Pada masa Daud dan sesudahnya juga terjadi dua perkembangan 

dalam konsep bangsa Israel mengenai tempat ibadah mereka. 

Perkembangan pertama, tentu saja, ide tempat ibadah yang lebih 

permanen. Meskipun pembangunan tempat ibadah permanen baru 

terlaksana pada masa Salomo, tetapi ide awal pendirian tempat ibadah 

yang demikian dicetuskan oleh Daud (2 Samuel 7:1-3; 1 Tawarikh 17:1-

2). Bahkan Daudlah yang mempersiapkan mayoritas material dan sumber 

daya manusia untuk pembangunan Bait Allah tersebut (1 Tawarikh 22:2 

dan seterusnya; 28:1-29:9).  

 

                                                 
10  Terkait dengan ayat 13-14 ini, Craigie menulis: 

 

 ―There was also a danger, warned against in these verses, that the people might be 

tempted to offer their legitimate burnt offerings to the Lord in illegitimate places; the 

words every place that you see refer by implication to Canaanite religious sanctuaries 

(see v. 2), though they could also refer to any place not sanctified by the Lord‘s 

choice. Hence v. 14 repeats emphatically the note of v. 5, that the sacrifices could be 

offered only in the place chosen by God.‖ 

 

Lihat Peter C. Craigie, The Book of Deuteronomyeronomy (NICOT; Grand Rapids: 

Eerdmans, 1976), p.218. Penekanan asli. 
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Perkembangan kedua ialah penegasan terhadap signifikansi satu 

tempat ibadah. Sejak Salomo mendirikan Bait Allah, maka konsep satu 

tempat ibadah bagi bangsa Israel makin diperkuat, sebab hanya di Bait 

Sucilah tempat yang Allah kuduskan bagi nama-Nya (band. 1 Raja-Raja 

9:7). Penegasan ini makin terlihat jelas dalam dua hal. Pertama, rujukan 

yang cenderung bernada negatif terhadap raja-raja yang tidak 

memusnahkan bukit-bukit pengorbanan, meskipun secara umum mereka 

memiliki karakter hidup yang baik. Misalnya Asa (1 Raja-Raja 15:14 ), 

Yosafat (1 Raja-Raja 22:44), Yoas (2 Raja-Raja 12:3), Amazia (2 Raja-

Raja 14:4), Azarya (2 Raja-Raja 15:3), dan Yotam (2 Raja-Raja 15:35).  

 
Beberapa orang menganggap bukit-bukit pengorbanan tersebut 

merupakan bukit-bukit  pengorbanan bagi berhala, sehingga rujukan 

negatif tersebut dimaksudkan untuk mencela toleransi raja-raja tersebut 

terhadap penyembahan berhala yang masih di terjadi di kalangan bangsa 

Israel; bukan soal sentralitas tempat ibadah. Akan tetapi, pandangan 

demikian nampaknya tidak terlalu tepat, khususnya karena rujukan di 1 

Raja-Raja 3:2 yang mengaitkan keberadaan bukit-bukit pengorbanan 

tersebut dengan belum adanya Bait Allah. Ayat ini jelas mengindikasikan 

bahwa bukit-bukit pengorbanan tersebut dibuat untuk penyembahan 

kepada Allah, bukan untuk penyembahan kepada berhala. Jadi, masalah 

dengan bukit-bukit pengorbanan ialah karena keberadaannya 

mengingkari perintah yang disampaikan melalui Musa, bahwa hanya 

boleh ada satu tempat ibadah.
11

 

 

                                                 
11  Senada dengan itu, R. D. Patterson and Hermann J. Austel menulis: 

 

―The high places were a constant sore point in Israel, and the prophets of God 

frequently spoke out against them. There were two basic problems with them: (1) they 

detracted from the principle of the central sanctuary (Deuteronomy 12:1–14); and (2) 

since worship at high places was a Canaanite custom, syncretism was not only a very 

real danger but an all too common occurrence. Israel was specifically forbidden to 

utilize pagan high places and altars (Deuteronomy 12:2–4, 13), and as soon as God 

had established his people in the Land of Promise, they were to worship at a 

sanctuary in the place appointed by God.‖ 

 

Lihat R. D. Patterson and Hermann J. Austel, ―1 & 2 Kings,‖ Expositor‘s Bible 

Commentary 4 (Gen.ed. Frank E. Gaebelein; Grand Rapids:Zondervan, 1988), p.43. 

Penekanan ditambahkan. 
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Penegasan kedua ialah munculnya teologi doa dengan berpusat (1 

Raja-Raja 8:31-43) dan berkiblat (1 Raja-Raja 8:44-45; 48-49) pada Bait 

Allah di dalam doa Salomo. Pada masa selanjutnya, aspek ini nampaknya 

mengakar lebih kuat dalam diri bangsa Yehuda. Misalnya, praktik doa 

kiblat yang dilakukan Daniel di dalam Daniel 6:11, jelas sangat 

dipengaruhi konsep bahwa hanya ada satu tempat ibadah yang benar, 

simbol kehadiran Allah yang sah, yakni di Yerusalem. Karena itulah, ia 

berdoa menghadap ke Yerusalem. 

 

Konklusi 

 
Dari pembahasan singkat di atas, terlihat bahwa konsep tempat 

ibadah di dalam Perjanjian Lama, mulai dengan bentuk yang masih 

sederhana, yakni sporadis dan tidak permanen, menuju ke bentuk yang 

semi permanen dan terpusat di masa Musa, hingga akhirnya mencapai 

bentuk yang permanen dan sangat terpusat di masa Daud dan sesudahnya. 

Satu aspek penting yang perlu diperhatikan di sini ialah sentralitas tempat 

ibadah tersebut. Hanya ada satu tempat ibadah di tempat yang Tuhan 

tentukan, tidak ada yang lain! Signifikansi ini terlihat jelas pada masa 

kemudian ketika Zerubabel dan Herodes membangun kembali Bait Allah 

di situs yang sama dengan tempat Salomo membangun Bait Allah 

pertama kali. Sementara catatan di Kisah Rasul 2 mengenai orang-orang 

Yahudi yang berkumpul di Yerusalem pada perayaan Pentakosta 

nampaknya mengindikasikan bahwa konsep sentralitas tempat ibadah ini 

bertahan, setidaknya, hingga masa hidup Tuhan Yesus dan para rasul. 

 
INJIL YOHANES: YESUS SEBAGAI PENGGENAP 

 
Setelah memahami bagaimana perkembangan konsep tempat 

ibadah di dalam Perjanjian Lama, penulis akan memaparkan bagaimana 

Injil Yohanes menampilkan Yesus sebagai penggenap tempat ibadah 

tersebut. Di dalam menunjukkan Yesus sebagai penggenap tempat ibadah 

Perjanjian Lama, ada empat teks kunci yang digunakan Yohanes di dalam 

Injilnya.  
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Yohanes 1:14 

 

Teks pertama ialah Yohanes 1:14, ― Firman itu telah menjadi 

manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, 

yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, 

penuh kasih karunia dan kebenaran.‖ Menarik dicatat bahwa kata ― diam‖ 

atau ― tinggal ‖ yang digunakan Yohanes di sana bukan kata yang umum 

digunakan, yakni menw. Di sini Yohanes menggunakan kata kerja 

evskh,nwsen yang hanya muncul dua kali di dalam Alkitab, yakni ayat 

ini dan satu lagi di dalam Kitab Wahyu. Brown mencatat bahwa secara 

etimologis, kata ini terkait dengan kata skhnh (tenda) dan secara literal 

berarti ―memasang sebuah tenda‖
12

 atau ―bertabernakel.‖ 

 
Penggunaan kata ini jelas mengingatkan pembaca Injil Yohanes 

pada kemah peribadatan bangsa Israel di Perjanjian Lama.
13

 Ridderbos 

mengatakan bahwa motif dasar penggunaan kata kerja ini ialah tabernakel 

di padang belantara di mana kehadiran Allah di Israel dan kemuliaan-Nya 

dinyatakan.
14

 Morris menambahkan, ― That John wants us to recall God‘s 

presence in the tabernacle in the wilderness seems clear from the 

immediate reference to ―glory,‖ for glory was associated with the 

tabernacle.‖
15

 Melalui penggunaan kata ini, Yohanes ingin menunjukkan 

kepada pembacanya bahwa Yesus adalah anti-type dari type tabernakel di 

Perjanjian Lama: sebagaimana dahulu Allah menyatakan kemuliaan 

kehadiran-Nya melalui tabernakel, maka kini Allah menyatakan 

kemuliaan-Nya dengan cara yang lebih personal, yakni melalui Anak-

Nya yang berkemah di tengah-tengah manusia. 

 

 

 

                                                 
12  Raymond E. Brown, The Gospel According to John I-XII (AB; New Haven: Yale, 

2008), p.13. 
13  Lihat Carson, John, p.127.   
14  Herman Ridderbos, Injil Yohanes: Suatu Tafsiran Theologis (trans. Lanna Wahyuni; 

Surabaya: Momentum, 2012), h.55. 
15  Leon Morris, The Gospel According to John (NICNT; Grand Rapids: Eerdmans, 

1995), p.91. 
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Yohanes 1:51 

 
Teks kedua yang perlu disimak adalah Yohanes 1:51. Bagian ini 

termasuk dalam bagian percakapan Yesus dengan Natanel. Dalam bacaan 

ini dikisahkan bahwa Yesus menjawab keraguan Natanel di ayat 46 

dengan menunjukkan pengetahuan supranatural-Nya (ayat 47-48). 

Kemudian meresponi kepercayaan Natanel, Yesus mengatakan bahwa 

murid-murid akan melihat hal-hal yang lebih besar (ayat 50). Salah satu 

wujudnya ialah: ―....sesungguhnya engkau (kalian) akan melihat langit 

terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia‖ 

(ayat 51).
16

 

 
Jawaban yang Yesus berikan ini mengingatkan pembaca kepada 

peristiwa Yakub di Betel (Kejadian 28:10-22). Di sana, Yakub bermimpi 

melihat sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit dan malaikat Allah 

naik turun
17

 di tangga itu. Ungkapan ―malaikat-malaikat Allah naik 

turun‖ jelas menjadi penanda yang menunjukkan bahwa Yesus memang 

sedang merujuk pada peristiwa Yakub di Betel tersebut.
18

  

 
Meski demikian, ada dua perbedaan antara ucapan Yesus dan 

mimpi Yakub di Betel. Pertama, di dalam mimpi Yakub tidak ada catatan 

soal ―langit terbuka,‖ sebuah gambaran khas apokaliptik Yahudi, yang 

berbicara tentang penerimaan visi dari dunia yang berbeda.
19

 

Penambahan ini nampaknya dipengaruhi oleh kemunculan gelar ―Anak 

Manusia‖ di ayat ini. Kostenberger menulis bahwa gambaran apokaliptik 

tentang ―langit terbuka‖ memang beberapa kali dikaitkan dengan sebutan 

―Anak Manusia.‖
20

 Kedua, di dalam mimpi Yakub, malaikat-malaikat 

                                                 
16  Carson dengan tepat menuliskan: ―Although Jesus is adressing Nathanael, the ―you‖ 

to whom he promises the vision of v. 51 is plural; the vision is probably for all the 

disciples, and by extension, for those who would follow them.‖ (Carson, John, p.163). 
17  Terjemahan LAI ―turun naik‖ tidak tepat, sebab kata ―naik‖ diletakkan lebih dulu. 

Morris mengatakan, ―In both the angels are saidn to ascend first, which may imply 

their presence on earth already.‖ (Morris, John, p.149). 
18  Morris menulis, ―the ascent and descent of angels seems to be a reference to the 

vision of Jacob‖ (Ibid). 
19  Kostenberger, John, p.85. 
20  Ibid., p.86. 



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.10, Maret 2016  143 

 

 

 

tersebut naik turun di tangga, sementara di dalam ucapan Yesus, 

malaikat-malaikat tersebut naik turun menuju kepada Anak Manusia.
21

 

Jadi, di sini, Yesus digambarkan menjadi penghubung antara surga dan 

bumi. 

Lantas apa maksud Yohanes memasukkan bagian ini? Dengan 

menyertakan ucapan ini, Yohanes sedang menunjukkan bahwa Yesus 

adalah Betel (Rumah Allah) yang baru.
22

 Bila dahulu Allah menyatakan 

diri-Nya di Betel, maka kini Allah tidak lagi menyatakan diri-Nya di 

sana, melainkan di dalam Yesus.
23

 Yesuslah yang kini menjadi 

penghubung antara surga dan bumi, dan melalui Dialah hal-hal surgawi 

akan disingkapkan. 

 
Yohanes 2:19-21 

 
Teks ketiga yang perlu diperhatikan ialah Yohanes 2:19-21. Teks 

ini merupakan bagian dari episode penyucian yang dilakukan Yesus 

terhadap bait Allah. Ketika orang-orang Yahudi menantang otoritas 

Yesus dengan meminta tanda kepada-Nya (ayat 18), Ia menjawab, 

―Rombak Bait Allah ini, dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya 

kembali‖ (ayat 19). Yohanes kemudian menampilkan sebuah 

misunderstanding
24

 dari orang-orang Yahudi mengenai pernyataan Yesus 

tersebut ketika mereka berkata, ―Empat puluh enam tahun orang 

mendirikan Bait Allah ini dan Engkau dapat membangunnya dalam tiga 

hari?‖ (ayat 20). Yohanes lantas memberikan komentar teologis bahwa 

sebenarnya yang dimaksudkan Yesus dengan Bait Allah ialah tubuh-Nya 

sendiri (ayat 21). 

 
Para sarjana tidak sependapat mengenai kaitan kisah ini dengan 

catatan penyucian di Sinoptik yang terjadi di akhir pelayanan Yesus. 

Beberapa sarjana (mis. Blomberg,
25

 Carson,
26

 Morris
27

) beranggapan 

                                                 
21  Ungkapan ―Anak Manusia‖ di sini merupakan interlokutor untuk Yesus sendiri.  
22  Kostenberger, John, p.86. 
23  Carson, John, p.164. 
24  Untuk memahami misunderstanding dalam Injil Yohanes, lihat D.A. Carson, 

―Understanding Misunderstandings in the Fourth Gospel,‖ TynB 33 (1982): p.59-91.  
25  Craig L. Blomberg, The Historical Reliability of the Gospel  (2nd edition; Downers 

Grove: IVP, 2007), p.216-9. 
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bahwa Yesus menyucikan Bait Allah setidaknya sebanyak dua kali, yakni 

di awal pelayanan-Nya (sebagaimana dicatat Yohanes) dan di akhir 

pelayanan-Nya (sebagaimana dicatat Injil Sinoptik). Akan tetapi, 

menimbang beberapa hal nampaknya lebih tepat memaknai bahwa Yesus 

menyucikan bait Allah hanya sekali, yakni sesuai dengan catatan 

Sinoptik, menjelang akhir pelayanan-Nya.
28

 Pertama, ini sesuai dengan 

natur Yohanes yang lebih teologis ketimbang kronologis dibanding Injil 

Sinoptik.
29

 Kedua, meski memang ada kemungkinan Yesus melakukan 

atau mengajarkan suatu hal beberapa kali, sehingga menghasilkan catatan 

yang berbeda. Namun, tidak berarti bahwa semua catatan yang berbeda 

menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan Yesus beberapa kali. Catatan 

penyangkalan Petrus di dalam Injil Yohanes dan Injil Sinoptik juga tidak 

persis sama, namun tidak berarti bahwa Petrus menyangkal lebih dari tiga 

kali. Ketiga, tindakan Yesus menyucikan Bait Allah tentunya merupakan 

tindakan yang amat serius bagi pemimpin agama Yahudi. Jadi, 

nampaknya hampir mustahil bila mereka membiarkan peristiwa tersebut 

terjadi sampai dua kali.  

 
Lantas mengapa Yohanes menempatkan kisah penyucian ini di 

awal pelayanan Yesus? Nampaknya, lagi-lagi Yohanes memiliki alasan 

teologis di baliknya. Yohanes kembali ingin menampilkan Yesus sebagai 

penggenap berbagai ritual keagamaan di dalam agama Yahudi. Setelah 

menampilkan Yesus sebagai penggenap tabernakel (1:14), ritual korban 

(1:29-34), dan ritual penyucian (2:1-11), kini Yohanes kembali 

menampilkan Yesus sebagai penggenap tempat ibadah: Yesus adalah Bait 

Allah sebenarnya. Melalui tipologi Bait Allah dan tubuh-Nya, Yohanes 

kembali ingin menegaskan bahwa Yesuslah lambang kemuliaan dan 

kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia, dan karenanya, patut 

menjadi pusat penyembahan. Atau, seperti yang dikatakan Carson, 

 

                                                                                                              
26  Carson, John, p.177-8. 
27  Morris, John, p.166. 
28  Band. Brown, John I-XII, p.117. 
29  Ini tidak berarti menyatakan bahwa Injil Yohanes tidak reliabel secara historis. Apa 

yang penulis maksud ialah bahwa Yohanes kerapkali menyusun peristiwa-peristiwa 

historis tersebut lebih tidak kronologis demi tujuan teologis yang Ia ingin sampaikan. 
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―Therefore it is the human body of Jesus that uniquely manifests 

the Father, and becomes the focal point of the manifestation of 

God to man, the living abode of God on earth, the fulfilment of all 

the temple meant, and the centre of all true worship (over against 

all other claims of ‗ holy space‘, 4:20–24). In this ‗temple‘ the 

ultimate sacrifice would take place; within three days of death and 

burial, Jesus Christ, the true temple, would rise from the dead.‖
30

 

Yohanes 4:20-24 

 
Ketiga teks penggenapan tadi berpuncak pada teks keempat yang 

ada dalam Yohanes 4:20-24. Setelah seorang perempuan Samaria 

berbincang dengan Yesus perihal kehidupan pribadinya, ia akhirnya 

mengakui bahwa Yesus ialah seorang nabi (ayat 19). Pengakuan tersebut 

nampaknya membuat perempuan tersebut tertarik membawa perdebatan 

besar antara bangsa Yahudi dan orang Samaria (perihal manakah tempat 

ibadah yang paling benar) ke dalam diskusinya dengan Yesus (ayat 20). 

Pada dasarnya kedua bangsa ini percaya bahwa Allah memerintahkan 

mereka untuk beribadah di tempat yang Ia tentukan (band. Ulangan 12:5). 

Namun, perbedaan tempat muncul karena orang-orang Samaria hanya 

menerima Taurat sebagai Kitab Suci mereka.  

 
Karena orang Yahudi menerima keseluruhan Kanon Ibrani, maka 

mereka beranggapan bahwa Yerusalem ialah tempat yang Allah pilih 

untuk menegakkan nama-Nya. Daud memilih Yerusalem sebagai tempat 

didirikannya Bait Allah, dan Allah menyetujui niatnya itu ketika Ia 

menyertai pembangunan Bait Allah pada masa Salomo. Namun, orang 

Samaria tidak menerima keyakinan tersebut. Alih-alih menerima 

Yerusalem sebagai pusat ibadah, mereka justru mencari tempat suci lain 

di dalam Taurat. Mereka menemukan bahwa Sikhem, yang terlihat dari 

bawah Gunung Gerizim, adalah tempat pertama Abraham membangun 

mezbah ketika ia memasuki tanah perjanjian (Kejadian 12:6). Di Gunung 

                                                 
30  Carson, John, p.182. Penekanan ditambahkan. Band. juga kutipan Kostenberger 

terhadap Barret, ―The human body of Jesus was the place where a unique 

manifestation of God took place and consequently became the only true Temple, the 

only centre of true worship.‖ Lihat Andreas J. Kostenberger, John (BECNT; Grand 

Rapids: Baker, 2004), p.110. 
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Gerizim pula berkat diucapkan (Ulangan 11:29-30; 27:2-7). Bahkan 

berdasarkan Kitab Suci mereka, orang Samaria memercayai bahwa 

Sepuluh Perintah Allah punya kaitan yang erat dengan Gunung 

Gerizim.
31

 Ini semua membuat mereka akhirnya memilih Gunung 

Gerizim sebagai tempat suci di mana mereka menyembah Allah. 

 
Jawaban Yesus di ayat 21 mengindikasikan bahwa pertanyaan soal 

legalitas tempat ibadah tersebut bukanlah pertanyaan yang relevan bagi-

Nya. Meskipun Ia mengakui superioritas bangsa Yahudi di ayat 22, tetapi 

pada akhirnya Yesus menjelaskan datangnya sebuah babak baru dalam 

konsep tempat ibadah Alkitabiah: nilai sebuah ibadah tidak lagi 

ditentukan dari ― di mana seseorang menyembah‖ tetapi ― bagaimana 

seseorang itu menyembah.‖ Di ayat 23-24 Yesus berbicara bahwa 

penyembah yang benar menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. 

 
Para sarjana memberikan beragam pendapat mengenai arti roh dan 

kebenaran dalam ucapan Yesus ini. Ridderbos misalnya berpendapat 

bahwa roh dan kebenaran menunjuk kepada persekutuan yang dibangun 

dalam kuasa-Nya yang menciptakan kehidupan dan memberi kehidupan, 

yang memimpin kepada kepenuhan karunia Allah (band. 1:16) yang tidak 

lagi diperantarai oleh segala macam kesementaraan dan simbolis, tetapi 

oleh Roh Allah sendiri.
32

 Sementara Morris menulis, 

 
―It is not likely that ―spirit‖ here means the Holy Spirit (though the 

Spirit does help our worship, Roma 8:26ff). It is the human spirit 

that is in mind. One must worship, not simply outwardly by being 

in the right place and taking up the right attitude, but in one‘s 

spirit ... The combination ―spirit and truth‖ points to the need for 

complete sincerity and complete reality in our approach to God. 

There is an important point in the concluding statement that the 

Father seeks such to be his worshipers.‖
33

 

 

                                                 
31  Carson, John, p.222. 
32  Ridderbos, Injil Yohanes, h.175. 
33  Morris, John, p.239. 
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Penjelasan yang lebih tepat konteks diberikan oleh Carson dan 

Kostenberger.
34

 Mereka berpendapat bahwa maksud Yesus dalam frasa ― 

menyembah dalam roh dan kebenaran‖ ialah penyembahan yang tidak 

terikat pada tempat kudus tertentu – seperti halnya kehadiran Allah yang 

adalah roh, yang tidak terikat oleh tempat tertentu – dan berfokus pada 

Allah yang memperkenalkan diri-Nya secara penuh di dalam Anak-Nya, 

Sang Kebenaran (Yohanes 14:6). Jadi, ketika perempuan tersebut 

mempertanyakan di situs manakah sebuah penyembahan dianggap legal, 

Yesus menyatakan bahwa legalitas penyembahan tidak lagi didasarkan 

pada lokasi – sebab Allah yang roh itu tidak dikurung oleh lokasi – tetapi 

pada sikap hati yang berfokus pada Yesus, Sang Kebenaran. 

 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 
Yohanes menunjukkan dalam Injilnya bahwa konsep tempat 

ibadah bangsa Israel telah menemukan penggenapannya di dalam diri 

Yesus: Yesus adalah Sang Tabernakel sejati (Yohanes 1:14), Betel sejati 

(Yohanes 1:51), dan Bait Allah sejati (Yohanes 2:19-21). Melalui 

penggenapan ini, Yesus membawa babak baru dalam konsep ibadah 

alkitabiah. Nilai legalitas ibadah tidak lagi ditentukan berdasarkan tempat 

di mana seseorang menyembah seperti yang diyakini bangsa Israel dan 

dipertanyakan seorang perempuan Samaria dalam Yohanes 4. Allah 

adalah roh yang tidak dibatasi oleh tempat, oleh sebab itu penyembahan 

kepada-Nya juga seharusnya tidak dibatasi oleh batas-batas spasial, 

seolah tempat yang satu lebih kudus daripada tempat yang lain. 

Sebaliknya, nilai sebuah ibadah ditentukan dari bagaimana orang itu 

menyembah: apakah ia menyembah dengan berfokus pada Allah yang 

dikenal melalui Yesus atau tidak? Ibadah baru memiliki nilai ketika 

ibadah tersebut berfokus pada Yesus, Sang Kebenaran Allah. 

 
Mengingat tujuan besar Injil Yohanes yang bersifat misional (band. 

Yohanes 20:30-31), bagi pembaca pertama Injil Yohanes, penggenapan 

ini nampaknya menjadi salah satu bagian dari upaya besar Yohanes 

mempersuasi orang-orang non-Kristen (khususnya Yahudi diaspora dan 

                                                 
34  Carson, John, p.224-6; Kostenberger, John, p.156. 
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orang-orang non-Yahudi yang tertarik dengan Yudaisme) bahwa orang-

orang Kristenlah penerus ibadah yang sejati yang dimulai Allah sejak 

jaman Perjanjian Lama. Ini sama dengan apa yang diungkapkan 

Kostenberger, bahwa ―John‘s emphasis on Jesus‘ replacement of the 

temple and Jewish feast probably represent an effort to exploit the 

temple‘s destruction evangelistically in an effort to reach diaspora Jews 

and Gentiles attracted to Judasim.‖
35

 

 
Dari pembahasan ini, setidaknya ada empat implikasi yang bisa 

direnungkan bagi kekristenan kontemporer: 

 
1. Karena menyembah dalam roh dan kebenaran berbicara tentang 

penyembahan yang tanpa batas dan berfokus pada Yesus, maka 

pandangan kelompok Pentakosta-Karismatik yang mengaitkan frasa 

ini sebagai dukungan bagi pola ibadah dengan berbahasa roh atau 

bentuk-bentuk ― ekstase roh‖ lainnya jelas tidak mendapat dukungan 

dari teks ini. 

 

2. Kegiatan kelompok Kristen tertentu yang mengadakan baptis ulang, 

pemberkatan nikah ulang ataupun ibadah khusus dalam ziarah iman 

di tanah Israel pada dasarnya bukan sikap yang alkitabiah. Sikap 

tersebut mengesankan seolah ritual di tanah Israel lebih bernilai dan 

diperkenan Tuhan ketimbang ritual ibadah di gereja lokal. Dengan 

kata lain, sikap demikian pada dasarnya menyangkali penggenapan 

Yesus terhadap konsep tempat ibadah Perjanjian Lama. 

 
3. Perlukah tempat ibadah fisik? Tentu saja, sebab orang-orang Kristen 

sendiri masih terikat pada batas-batas ruang. Namun demikian, 

orang-orang Kristen perlu berhati-hati terhadap pengultusan tempat 

atau ruangan tertentu. Seolah ibadah di tempat tertentu lebih suci dan 

berkenan kepada Allah dibanding tempat lainnya. Sekali lagi, nilai 

ibadah yang sejati tidak lagi terletak pada ―di mana‖ tetapi pada 

―bagaimana.‖ 

 
4. Karena nilai ibadah terletak pada fokusnya, maka seharusnya gereja 

menjadikan semua elemen kegerejaan sebagai penolong jemaat 

                                                 
35  Andreas J. Kostenberger, Encountering John: The Gosple in Historical, Literary, and 

Theological Perspective (Kindle version; Grand Rapids: Baker, 1999),  loc. 386. 
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berfokus pada Yesus. Meskipun ibadah bukanlah upacara kaku, tetapi 

ibadah juga bukan wahana entertainment jemaat. Karena itu, gereja 

tidak seharusnya berfokus pada kepuasan jemaat, tetapi bagaimana 

menolong jemaat berfokus pada Yesus dan mengalami kasih-Nya 

melalui tiap-tiap ibadah yang diselenggarakan. Ibadah hanya bernilai 

bila fokus ibadah ialah Yesus. Maka, sebuah ibadah tanpa Yesus, 

semegah dan semeriah serta sehebat apapun, tetap tidak ada nilainya. 
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RESENSI BUKU 

 
Judul : Keselamatan Milik Allah Kami  

Penulis : Christopher Wright 

Penerbit : Surabaya: Literatur Perkantas Jawa Timur 

Tahun : 2011 

Halaman : 225 halaman 

 
Dalam buku ini Christopher Wright berupaya menghadirkan suatu 

uraian teologia biblika tentang keselamatan, Wright tidak ingin 

menghadirkan uraian tentang keselamatan ini dalam kerangka doktrinal 

struktural yang biasa diterima oleh kategori teologia sistematika (h. 10). 

Ia memahami Israel dalam Perjanjian Lama merupakan orang-orang yang 

merupakan keturunan Abraham dan Israel dalam Perjanjian Baru adalah 

orang-orang yang beriman kepada Yesus sang Mesias. Ia tidak 

menyamakan Israel modern dengan Israel dalam Perjanjian Lama 

ataupun dalam Perjanjian Baru (h. 11). 

 
Wright menjadikan Wahyu 7:10 - Dan dengan suara nyaring 

mereka berseru: "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta 

dan bagi Anak Domba!" sebagai teks kunci untuk memaparkan konsep 

keselamatan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Wright 

menerjemahkan ungkapan ―keselamatan bagi Allah kami ...‖ dengan 

terjemahan ―keselamatan milik Allah kami ...‖. Konstruksi datif dari 

ungkapan ―keselamatan Allah‖ yang umumnya diterjemahkan 

―keselamatan bagi Allah‖, tetapi Wright menerjemahkannya sebagai 

―keselamatan milik Allah‖. Memang terjemahan Wright ini dapat 

diperdebatkan karena merupakan terjemahan yang tidak umum, namun 

dengan terjemahan inilah ia membangun konsep biblika tentang 

keselamatan. 

 
Ia membagi buku ini dalam pembagian: 

1. Keselamatan dan Kebutuhan Manusia 

2. Keselamatan dan Identitas Unik Allah 

3. Keselamatan dan Berkat Perjanjian Allah 

4. Keselamatan dan Kisah Perjanjian Allah 
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5. Keselamatan dan Pengalaman Kita 

6. Keselamatan dan Kedaulatan Allah 

7. Keselamatan dan Sang Anak Domba 

 
Dalam bab 1 tentang keselamatan dan kebutuhan manusia, Wright 

berupaya mendefinisikan ungkapan ―keselamatan‖ dari frasa 

keselamatan milik Allah kami. Wright mengungkapkan bahwa manusia 

membutuhkan banyak pertolongan dan penyelamatan, sedangkan Allah 

banyak melakukan penyelamatan dalam sejarah Alkitab (h.14). Manusia 

membutuhkan keselamatan dan Allah melakukan tindakan penyelamatan 

yang holistik atau menyangkut seluruh dimensi kehidupan manusia (h. 

16). Keselamatan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru meliputi 

seluruh kehidupan dan seluruh kebutuhan manusia, berkaitan dengan 

tingkatan pribadi ataupun bangsa, mencakup aspek fisik, tetapi juga 

rohani, menyangkut masa lalu, masa kini, dan masa depan. (h. 35) 

 
Dalam bab 2 tentang keselamatan dan identitas unik Allah (h. 37-

58), Wright menguraikan frasa ―milik‖ dari ungkapan ―keselamatan milik 

Allah kami‖. Allah adalah pusat keselamatan. Allah adalah sumber 

keselamatan. Keselamatan adalah identitas unik Allah, karena hanya 

Allah yang dapat menyelamatkan dan tidak ada allah yang dapat 

menyelamatkan manusia. Keselamatan adalah milik Allah. Tidak ada 

sumber lainnya. Hanya Allah. 

 
Dalam bab 3 tentang keselamatan dan berkat perjanjian Allah (h. 

59-91), Wright mengupas frasa ―Allah kami‖ dari ungkapan 

―keselamatan milik Allah kami‖. Ungkapan ―Allah kami‖ menunjuk 

kepada Allah yang mengikat perjanjian dengan Israel sebagai umat-Nya. 

Perjanjian Allah dengan Israel mendatangkan berkat pada Israel dan 

berkat melalui umat tersebut kepada seluruh bangsa (h. 63). Berkat Allah 

itu bersifat penciptaan (agar manusia dapat hidup dalam berkat-Nya 

sebagai ciptaan) dan relasional (vertikal/dengan Allah dan 

horisontal/dengan sesama). Berkat Allah itu juga bersifat misional 

(panggilan menjadi berkat bagi seluruh bangsa) dan historis (sejarah 

adalah konteks Allah membawa keselamatan bagi manusia). Berkat itu 

juga sebagai perjanjian (yang mana Allah tidak hanya mengikat 
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perjanjian dengan Abraham, tetapi juga kepada Musa, Daud, dll.) dan 

etika (menuntut ketaatan umat kepada Allah). Berkat juga bagi seluruh 

bangsa (multinasional) dan Kristologis (hanya didapat melalui iman 

kepada Kristus). 

 
Dalam bab 4 tentang keselamatan dan kisah perjanjian Allah (93-

125), Wright masih mengupas frasa ―Allah kami‖ dari ungkapan 

―keselamatan milik Allah kami‖. Ungkapan ―Allah kami‖ menunjuk 

kepada Allah yang mempunyai pelbagai kisah perjanjian, seperti kepada 

Nuh, Abraham, Musa, Daud, dan Perjanjian baru yang akhirnya digenapi 

dalam diri Yesus Kristus. Kisah perjanjian ini ada karya penyelamatan 

Allah yang terdiri dari penciptaan – kejatuhan – penebusan sejarah – 

ciptaan baru. Keselamatan itu juga mempunyai aspek masa lalu (kita 

telah diselamatkan), masa kini (kita sedang diselamatkan) dan masa akan 

datang (kita akan diselamatkan). Kisah keselamatan dalam Alkitab 

merupakan kisah yang unik dan tidak diceritakan oleh agama-agama lain, 

serta orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi tentang kisah ini. 

 
Dalam bab 5 tentang keselamatan dan pengalaman kita (h. 127-

150), Wright mengupas konteks dari munculnya ungkapan 

―KESELAMATAN BAGI ALLAH KAMI, yang duduk di atas tahta dan 

bagi Anak Domba‖. Konteks ungkapan ini adalah perayaan atas 

pengalaman telah diselamatkan. Ini juga merupakan testimoni dari 

mereka yang telah merasakan bagaimana diselamatkan dan hendak 

menceritakannya pada seluruh dunia. Keselamatan itu dialami melalui 

iman dan juga dialami bersama umat Allah lainnya. Wright juga 

mengungkapkan bahwa melalui Alkitab manusia menjadi tahu tentang 

kisah keselamatan, mengetahui makna kisah itu, dan mengenal Allah 

dalam kisah tersebut. Sakramen juga merupakan alat pelengkap penting 

untuk mengkomunikasikan arti keselamatan. Bagi Israel sakramen adalah 

Paskah tahunan, sedangkan bagi orang Kristen adalah baptisan dan 

Perjamuan Kudus. Orang percaya juga memperoleh jaminan keselamatan 

melalui janji Allah dalam Alkitab dan karya Roh Kudus. 

 
Dalam bab 6 tentang keselamatan dan kedaulatan Allah (h. 151-

199), Wright menguraikan frasa ―yang duduk di atas tahta‖ dari ungkapan 
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―keselamatan bagi Allah kami, yang duduk di atas tahta.‖ Frasa ini 

menyatakan Tuhan Allah yang Mahakuasa. Ia memerintah atas alam 

semesta dan sejarah. Hal ini menunjukkan kedaulatan Allah. Keselamatan 

Allah juga terkait erat dengan kedaulatan Allah. Allah yang berdaulat 

untuk memiliki dan memerintah alam semesta, Allah yang berhak 

memanggil segala bangsa kepada keselamatan. Allah yang berdaulat itu 

juga menyatakan providensia-Nya bagi segala bangsa melalui 

menyediakan berkat keselamatan bagi mereka, sehingga mereka diterima 

dalam rumah Allah, disebut dengan nama TUHAN dan bergabung ke 

dalam umat Allah. Dalam bagian ini Wright juga membahas tentang 

kemungkinan penyelamatan orang-orang yang tidak pernah mendengar 

tentang keselamatan dalam Kristus. Kedaulatan Allah ini juga 

memberikan jaminan pastoral tentang kepastian keselamatan bagi orang 

yang beriman, namun tidak selalu harus dikaitkan dengan pembebasan 

dari segala permasalahan dan penderitaan dalam kehidupan di dunia. 

Orang percaya diselamatkan dari dosa untuk selamanya, namun tetap 

tidak dilepaskan dari bahaya, penyakit dan kematian sementara hidup 

dalam sejarah. Kedaulatan Allah membawa seseorang untuk mengakui 

kemampuan mutlak Allah untuk menyelamatkan, namun juga mengakui 

kebebasan mutlak Allah untuk bertindak menurut kehendak-Nya. 

 
Dalam bab 7 tentang keselamatan dan Sang Anak Domba (h. 201-

221), Wright membahas frasa ―dan bagi Anak Domba‖ dari ungkapan 

―keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak 

Domba‖ Bagian ini menguraikan tentang peran Yesus sebagai sang Allah 

Penyelamat. Yesus adalah Sang Anak Domba yang telah disembelih. 

Ungkapan ini menunjuk kepada karya penyaliban Yesus. Salib 

merupakan pusat bagi rencana Allah dalam sejarah. Salib menggenapkan 

misi Allah bagi seluruh alam semesta, yang membawa kepada 

penyelesaian atas masalah dosa manusia, mengalahkan kuasa kejahatan, 

mengalahkan kematian, meruntuhkan tembok perseteruan dan 

keterasingan antar manusia, serta memulihkan dan mempersatukan 

seluruh ciptaan-Nya. Salib juga membentuk seluruh misi orang percaya, 

yaitu memberitakan keselamatan kepada seluruh individu di seluruh 

dunia tentang keselamatan yang ada dalam Kristus yang telah disalibkan 

dan dibangkitkan. Yesus, Sang Anak Domba yang duduk di atas tahta 
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juga menunjukkan bahwa Ia telah bangkit dari kematian dan memerintah 

bersama dengan Allah. Hal ini juga memberikan jaminan keselamatan 

orang percaya dan ketuhanan universal dari Kristus.  

 
Buku ―Keselamatan Milik Allah Kami‖ merupakan suatu karya 

Teologi Biblika tentang keselamatan. Wright berupaya untuk 

merangkumkan konsep keselamatan dengan pelbagai aspeknya 

berdasarkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ia mendasarkan 

uraiannya pada teks kunci dalam Wahyu 7:10 - Dan dengan suara nyaring 

mereka berseru: "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta 

dan bagi Anak Domba!". Hal penting dan perlu ditanggapi adalah 

penerjemahan Wright terhadap konstruksi datif dari swthri,a tw/| qew/|  

yang diterjemahkan sebagai ―keselamatan milik Allah‖ daripada 

terjemahan umumnya ―keselamatan bagi Allah‖. Ungkapan ―keselamatan 

milik Allah‖ umumnya akan ditulis dalam konstruksi genitif dan bukan 

konstruksi datif. 

 
Wright mendasarkan seluruh uraiannya dari penguraian frasa demi 

frasa dari ungkapan  "Keselamatan milik Allah kami yang duduk di atas 

takhta dan bagi Anak Domba!" Ini merupakan kreatifitas Wright dalam 

membahas topik keselamatan dalam Alkitab. Uraian-uraiannya 

memberikan pelbagai aspek yang berbeda dari uraian tentang 

keselamatan dari perspektif Teologi Sistematika. Uraian-uraiannya juga 

memberi pendekatan untuk tidak hanya memahami konsep keselamatan 

dalam Alkitab, tetapi juga memberikan penekanan kepada tanggung 

jawab orang percaya untuk memberitakan kabar baik atau kabar tentang 

keselamatan itu kepada sesama. Buku ini merupakan salah satu contoh 

buku yang baik bagaimana seorang Teolog Biblika berupaya untuk 

menyusun suatu topik tertentu berdasarkan Perjanjian Lama dan 

Perjanjian Baru, namun tidak menggunakan kerangka pendekatan 

Teologi Sistematika, melainkan berupaya untuk menemukan kerangka 

teologis yang diungkapkan oleh Alkitab itu sendiri. 

 
 

Sia Kok Sin
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RESENSI BUKU 

 
 

Judul : The Charismatic Theology of St. Luke: Trajectories  from 

    the Old Testament to Luke-Acts. 

Penulis : Roger Stronstad 

Penerbit : Baker 

Tahun : 2012 (edisi kedua) 

Halaman : xv+123 halaman 

 

Gerakan Pentakosta merupakan sebuah gerakan yang, menurut 

konsensus para ahli sejarah gereja, lahir pada tahun 1901. Ini berarti 

gerakan ini kini baru berusia sekitar 105 tahun; sebuah usia yang relatif 

muda bila dibandingkan dengan saudara-saudara tua mereka (Katolik, 

Lutheran, Refomed, Mennonite, dan Wesleyan). Meski demikian, 

gerakan ini, dan juga turunannya yaitu gerakan Karismatik, telah 

memberikan dampak yang sensasional bagi kekristenan hari ini. Kedua 

gerakan ini telah menjadi salah satu daya tarik utama kekristenan di kala 

banyak orang mulai jemu dengan kelesuan dan kekakuan gereja-gereja 

arus utama. 

 

Walau begitu, gerakan ini pernah mengalami masa kelam di mana 

mereka dikucilkan bahkan dianggap bidat oleh saudara-saudara mereka. 

Lihat saja, misalnya, buku Sejarah Gereja tulisan Berkhof dan Enklaar 

yang memasukkan gerakan ini dalam kategori bidat! Bahkan hingga kini 

pun, tak jarang oknum-oknum gerakan arus utama masih melihat 

kelompok ini dengan tatapan sinis.  

 

Pengalaman ini nampaknya membuat gerakan ini banyak berbenah 

dan perlahan mulai meninggalkan bias anti-intelektualitas mereka. 

Mereka mulai memformulasikan dasar teologis dan biblikal atas 

keyakinan iman mereka (khususnya Pneumatologi mereka), bahkan mulai 

menghasilkan sarjana-sarjana besar yang mampu berbicara di dalam 

kancah akademis, seperti halnya Gordon Fee, Craig Keener, Simon Chan, 

Veli-Matti Karkkainen, dan Amos Yong.  



Jurnal Theologi Aletheia Vol. 18 No.10, Maret 2016  157 

 

 

 

Selain nama-nama tersebut, nama Roger Stronstad juga tidak bisa 

dilupakan. Di dalam karya setebal enam bab ini, ia kembali menunjukkan 

bahwa kelompok Pentakosta tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. 

Sebaliknya, melalui modifikasi tesisnya di Regent College ini, ia hendak 

menunjukkan aspek-aspek yang terlewatkan oleh para ―saudara tua‖ 

ketika membaca tulisan-tulisan Lukas. 

 

Di dalam buku ini, Stronstad mulai dengan mengkritisi metodologi 

yang kerap digunakan para sarjana ketika membaca tulisan Lukas. Ia 

mengritik pembacaan mayoritas yang cenderung memandang Lukas 

dengan kacamata Paulus. Dalam hal ini, ia bergantung kepada Howard 

Marshall yang menegaskan bahwa Lukas bukanlah sekadar sejarawan. Ia 

juga seorang teolog. Oleh sebab itu, tidak seharusnya ia dibaca dengan 

kacamata Paulus, sebaliknya para penafsir harus mulai menghargai 

keunikan teologis yang hendak disampaikan Lukas melalui narasinya. 

 

Di dalam bab kedua, Stronstad mencoba menelusuri karya roh di 

dalam Perjanjian Lama hingga masa Intertestamental. Ini penting 

dilakukan sebab Lukas nampak bergantung kepada Perjanjian Lama 

ketika menjelaskan Pneumatologinya. Ia menggunakan istilah khas LXX 

(Septuaginta) untuk menunjukkan bahwa karya Roh Kudus di dalam 

tulisannya merupakan kelanjutan dari karya Roh di dalam Perjanian 

Lama. Stronstad lantas menemukan bahwa di dalam Perjanjian Lama, 

karya Roh pada dasarnya bersifat Karismatik, yang terdiri atas tiga motif, 

yakni motif transfer (memberi kemampuan untuk tanggung jawab 

kepemimpinan), motif tanda (menegaskan pemilihan atas seseorang), dan 

motif panggilan (memberi kemampuan untuk menjalankan sebuah 

panggilan). Karya ini berhenti pada masa intertestamental. Itu sebabnya 

tidak ada lagi Kitab Suci pada masa itu. Namun demikian, karya ini akan 

direstorasi ketika Sang Mesias hadir. 

 

Di dalam bab tiga, Stronstad menunjukkan bahwa Lukas sedang 

menampilkan Yesus sebagai Mesias, Sang Nabi Eskatologis yang akan 

memulihkan karya Roh di dalam Perjanjian Lama. Stronstad juga melihat 

bahwa di dalam Injilnya, Lukas nampak memainkan semacam tipologi 

terhadap Yesus. Di dalam pelayanan-Nya, Yesus ditampilkan oleh Lukas 
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sebagai (1) nabi yang seperti Musa, (2) seperti Yesaya, (3) seperti Elia 

dan Elisa, (4) nabi yang tertolak, dan (5) nabi seperti Daud. Semua ini 

membawa Stronstad berkesimpulan bahwa Yesus menurut Lukas adalah 

seorang Nabi Kharismatik: Ia menggenapi karya para Nabi Karismatik di 

dalam Perjanjian Lama. 

 

Di dalam bab empat, Stronstad berpendapat bahwa peristiwa 

Pentakosta sebenarnya bukan sebuah kisah mengenai kelahiran gereja. 

Sebaliknya, ia melihat bahwa Lukas menampilkan peristiwa Pentakosta 

sebagai pemulihan karya Roh sekaligus lahirnya komunitas Karismatik. 

Ini jelas terlihat karena, alih-alih mengutip nubuatan Yehezkiel atau 

Yesaya mengenai zaman baru, Lukas justru mengaitkan turunnya Roh 

Kudus dengan nubuatan Yoel mengenai pencurahan karunia. 

 

Di dalam bab lima, Stronstad melihat bahwa turunnya Roh Kudus 

di dalam komunitas Karismatik tidak memiliki kaitan dengan masalah 

soteriologis. Meskipun anugerah Karismatik diberikan kepada orang-

orang yang sudah diselamatkan, tetapi tujuan utamanya ialah 

memampukan mereka menjadi saksi dalam bermisi. Menariknya, 

Stronstad juga melihat bahwa pengalaman Karismatik gereja perdana 

sebenarnya memberi sebuah pola yang harus diikuti oleh gereja 

kemudian. Terakhir, Stronstad merangkumkan semua pembahasannya di 

dalam bab keenam.  

 

Karya ini sebenarnya juga merupakan apologia (pembelaan) 

Stronstad sebagai seorang Pentakosta terhadap validitas pengalaman 

Karismatik. Di dalam edisi kedua ini, pembaca akan menemukan ada 

penambahan dan juga pemangkasan beberapa argumen di dalamnya. 

Misalnya, pembahasan mengenai turunnya Roh Kudus terhadap Yesus 

dan kaitannya dengan persiapan peperangan dengan iblis, tidak muncul 

dalam edisi kedua ini. Meski demikian, tesis Stronstad dalam kedua edisi 

ini secara umum tidak berubah.   

 

Walau dalam banyak hal pembaca bisa tidak setuju terhadap 

kesimpulan Stronstad (termasuk juga penulis), namun Stronstad kembali 

menegaskan pentingnya menghargai keunikan teologi tiap penulis 
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Alkitab. Sudah cukup lama doktrin Sacra Scriptura Sui Ipsius Interpres 

(Penafsir Alkitab yang terbaik adalah Alkitab itu sendiri) menjadi 

legitimasi atas ―pemerkosaan‖ terhadap teologi penulis tertentu: teks 

seorang penulis Alkitab dibaca dalam terang konsep atau ide penulis lain. 

Penulis pernah berdiskusi panjang dengan seorang senior yang 

menafsirkan tulisan Yohanes dengan merujuk pada tulisan Petrus dan 

memahami Lukas melalui kacamata Paulus. Tentu saja itu pemerkosaan 

teks! Karena itu, dalam hal ini suara Marshall dan Stronstad perlu 

didengar dengan baik oleh para penafsir Kitab Suci, khususnya para 

pembaca tulisan-tulisan Lukas: Lukas bukanlah sekadar sejarawan yang 

mencatat peristiwa begitu saja. Tidak! Ia juga seorang teolog yang sedang 

menyampaikan sesuatu melalui narasinya. Karena itu, ia pun perlu 

didengar dengan baik! 

 

Stefanus Kristianto 
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