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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.   



56   Pemuridan Yang Disertai Kuasa dan Kehadiran Yesus  

 

 

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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