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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. 



98   Mengalami Allah Melalui Kitab Mazmur 

 

 

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. 



112   Mengalami Allah Melalui Kitab Mazmur 

 

 

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. 
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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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