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KATA PENGANTAR 

 

 

Jurnal Theologia Aletheia (JTA) edisi kali ini menampilkan 

beberapa artikel dengan fokus pada kajian Biblika dan studi 

Teologi secara praktis. Artikel pertama dengan judul “Penyelidikan 

Mazmur Akrostik” oleh Pdt. Sia Kok Sin, D.Th. memaparkan dan 

memberikan contoh penafsiran Mazmur Akrostik. Artikel kedua 

dengan judul “Desiran Anak Panah Ilahi di Antara Gemuruh” oleh 

Pdt. Gumulya Djuharto, Th.M. berusaha menganalisa “kesatuan” 

antara teks prosa dan puisi dalam Hakim-Hakim 4 dan 5. Artikel 

ketiga dengan judul “Eksegese Mazmur 8” oleh Liberta Masrikat, 

M.Th. berusaha menyelidiki pemahaman manusia sebagai Imago 

Dei di dalam Mazmur 8. 

 

Artikel keempat dengan judul “Autentitas Epitet „ΥΙΟΥ 

ΘΕΟΥ‟ dalam Markus 1:1” oleh Ev. Stefanus Kristanto, Th.M. 

berusaha menimbang kembali autentitas frasa Anak Allah dalam 

Markus 1:1 dalam terang kemajuan ilmu kritik Teks Perjanjian 

Baru. Artikel kelima dengan judul “Yesus, Sahabat Pemungut 

Cukai dan Orang Berdosa” oleh Brury Eko Saputra, Th.M. 

berusaha membaca Lukas 7:34 dalam terang tradisi persahabatan 

Greco-Roman, tulisan Yahudi dan Perjanjian Baru. Artikel keenam 

dengan judul “Faktor Meme dalam Penginjilan” oleh Pdt. Linus 

Baito, M.Th. berusaha melihat fenomena meme yang berkembang 

dan relasinya terhadap penginjilan dengan menggunakan 

pendekatan integratif dalam membaca Roma 10:14-15. JTA edisi 

kali ini ditutup dengan sebuah resensi terhadap buku dengan judul 

“A New Approach to Textual Criticism: An Introduction to the 

Coherence-Based Genealogical Method” oleh Ev. Stefanus 

Kristanto, Th.M. 

 



 

ii 

 

Dengan adanya keberagaman topik dan pendekatan yang 

digunakan oleh setiap penulis dalam edisi JTA kali ini, editor JTA 

berharap setiap pembaca dapat terberkati dan memperoleh insights 

yang bermanfaat. 

 

 

Editor 



 

1 

 

PENYELIDIKAN MAZMUR AKROSTIK 

 

Sia Kok Sin 

 

 

Abstrak: Pola akrostik merupakan salah satu pola yang terdapat 

dalam puisi Ibrani, di antaranya terdapat dalam kitab Mazmur. 

Mazmur yang mempunyai pola Akrostik ini disebut sebagai 

mazmur akrostik. Pola ini biasanya diartikan sebagai pola yang 

menggunakan urutan alfabet Ibrani dari huruf awal kata pertama 

dari tiap baris disusun. Para ahli mengungkapkan beberapa fungsi 

pola akrostik dalam mazmur-mazmur akrostik, yaitu untuk 

menyampaikan sesuatu yang lengkap atau sempurna, alat 

pendidikan yang memudahkan untuk menghafal dan suatu bentuk 

artistik yang menunjukkan keahlian penyairnya. 

 

Kata Kunci: Mazmur Akrostik, Pengertian Umum, Fungsi 

 

Abstract: Acrostic pattern is one of characteristics in Hebrew 

poetry. This pattern can be found in several Psalms which are 

called as Acrostic Psalms. This pattern is regularly marked off by 

words beginning with Hebrew alphabet sequence. Scholars state 

some functions of the acrostic pattern, namely a pattern that 

implies completenesss, a mnemonic tool and an artistic device. 

 

Key Words: Acrostic Psalms, General View, Function 

 

 

Dalam konteks studi Biblika istilah “akrostik” merupakan 

suatu istilah yang biasa dikenal ketika seseorang mempelajari 

bagian-bagian puisi dari Perjanjian Lama. Ada beberapa bagian 

Perjanjian Lama yang mempunyai pola akrostik, seperti Mazmur 9, 
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10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 dan 145, Amsal 31:10-31, dan 

Ratapan 1-4. 

 

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum 

tentang pola akrostik dalam kitab Mazmur dan apa yang dapat 

dipelajari melalui gambaran umum itu. Dengan harapan agar 

pembaca dapat menyadari kompleksitas problematika mazmur 

akrostik, namun tetap memperoleh manfaat dari gambaran umum 

ini bagi studi penyelidikan kitab Mazmur. 

 

APAKAH POLA AKROSTIK ITU? 

 

Salah satu gaya puisi Ibrani yang menarik perhatian pembaca 

kitab Mazmur adalah pola akrostik. M.J. van Eijezeren menyatakan 

bahwa istilah “akrostik” berasal dari istilah Yunani ακροζτιδα yang 

terdiri dari “across” (bagian terluar) dan “stichos” (sebuah baris 

dari puisi).
1
 

 

Leslie D. Maloney mengungkapkan pola akrostik (pola yang 

menggunakan urutan abjad atau huruf) ada 3 jenis yaitu:
2
 

 

1. Huruf awal kata pertama dari tiap baris dapat menjadi suatu 

nama pribadi jika dibaca secara menurun. 

2. Huruf awal kata pertama dari tiap baris dapat menjadi suatu 

kalimat jika dibaca secara menurun. 

3. Huruf awal kata pertama dari tiap baris disusun berdasarkan 

urutan alfabet. 

 

                                                
1 M. J. van Eijezeren, “An Exploration into the Translation of Biblical 

Acrostics”, (M. A. Thesis, Utrecht University, 2012), 4. 
2 Leslie D. Maloney, “A Word Fitly Spoken. Poetic Artistry in the First Four 

Acrostics of the Hebrew Psalter”, (Dissertation, Baylor University, 2005). 
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Selanjutnya Maloney mengungkapkan bahwa jenis 1 dan 2 

merupakan pola yang terdapat dalam literatur Babel, sedangkan 

jenis ketiga merupakan pola akrostik dalam Alkitab Ibrani. Secara 

umum dalam kaitan dengan mazmur-mazmur akrostik, puisi 

dengan pola akrostik dipahami sebagai puisi yang huruf 

pertamanya mempunyai pola tertentu, yaitu berdasarkan urutan 

alfabet.
3
 Dalam kitab Mazmur terdapat mazmur-mazmur yang 

mempunyai pola akrostik, yaitu Mazmur 9, 10, 25, 34, 37, 111, 

112, 119 dan 145.
4
  

 

STUDI PARA AHLI 

 

Mazmur-mazmur akrostik telah menjadi topik pembahasan 

pelbagai ahli dengan pelbagai pendekatan dan kedalamannya 

(“kerumitannya”). Kompleksitas pola akrostik menyebabkan para 

ahli biasanya hanya membahas suatu aspek dari pola ini dari 

tulisan-tulisan mereka, sehingga tulisan-tulisan yang ada 

menunjukkan adanya keragaman dalam pembahasannya. 

 

David Noel Freedman telah melakukan studi pola akrostik 

yang detail, khususnya dengan dikaitkan dengan meter, 

penghitungan suku kata dan penghitungan tekanan.
5
 Freedman 

menyelidiki pola akrostik yang terdapat pada kitab Ratapan, 

Mazmur dan Amsal. Dalam kaitan dengan pola akrostik dalam 

kitab Mazmur Freedman mengungkapkan adanya pola umum, yaitu 

pola tekanan 3:3 dalam bicola dan 16 suku kata dalam tiap baris 

                                                
3 Wilfred G. E. Watson, “Classical Hebrew Poetry. A Guide to its Techniques” 
in JSOT Supp. Series 26, (Sheffield: JSOT Press, 1984), 190. 
4 Tremper Longman III, Bagaimana Menganalisa Kitab Mazmur? (Malang: 

SAAT, 1994), 122. 
5 David Noel Freedman, “Acrostics and Metrics in Hebrew Poetry”, in Harvard 

Theological Review 65, (1972), 367-92; David Noel Freedman, “Acrostic Poems 

in the Hebrew Bible: Alphabetic and Otherwise”, in The Catholic Biblical 

Quaterly, 48, (1986), 408-31. 
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(8:8) dalam bicola. Ia juga mengakui adanya variasi, seperti pola 

tekanan 4:2 dalam bicola, pola 15 atau 17 suku kata dalam tiap 

baris, pola 7 dan 9 suku kata dalam bicola ataupun variasi lainnya. 

Pola standar akrostik terdiri dari 22 baris, walau ada yang 23 baris 

atau variasi lainnya. Penyelidikan Freedman lebih berkaitan dengan 

kekhasan meter, jumlah suku kata dan tekanan dalam pola akrostik, 

sehingga ia tidak membahas problematika pola akrostik yang tidak 

“sempurna” atau “lengkap” dan bagaimana harus menyingkapinya. 

 

Leslie D. Maloney menulis disertasi yang menyelidiki 

keempat mazmur akrostik dari Mazmur Jilid I (Mazmur 9-10, 25, 

34, 37) dalam kaitannya dengan keempat mazmur akrostik  dari 

Mazmur Jilid V (Mazmur 111, 112, 118, 145).
6
 Maloney tidak 

berfokus pada penyelidikan teknik akrostik pada mazmur-mazmur 

akrostik ini, tetapi lebih berfokus pada penyelidikan gramatikal, 

stylistik dan semantik dari keempat mazmur akrostik pada Jilid I 

serta hubungan intertekstualitas antara mazmur-mazmur akrostik 

dari Jilid I ini juga dengan mazmur-mazmur akrostik dari Mazmur 

Jilid V. Penyelidikan Maloney bertujuan untuk membantah 

anggapan bahwa gaya akrostik pada mazmur-mazmur akrostik ini 

menyebabkan mazmur-mazmur ini kaku dan tidak imaginatif. 

Melalui penyelidikannya Maloney justru menunjukkan keindahan 

mazmur-mazmur akrostik ini dan juga adanya keterkaitan secara 

gramatikal, stylistik dan semantik di antara mazmur-mazmur 

akrostik dari Mazmur Jilid I ini atau bahkan dengan mazmur-

mazmur akrostik dari Mazmur Jilid V. 

 

Ronald Benun berpendapat bahwa pola akrostik merupakan 

sistem sastra yang rumit (sophisticated literary system) yang 

menghadirkan petunjuk-petunjuk yang memimpin pembaca untuk 

                                                
6 Maloney, “A Word Fitly”. Dissertation. 
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menemukan berita yang terkandung dalam suatu mazmur.
7
 Kalau 

ada suatu gangguan dan ketidaksempurnaan dalam pola akrostik ini 

justru memberikan petunjuk-petunjuk bagi pembaca.
8
 Benun 

menyatakan hanya 3 mazmur yang mempunyai pola akrostik yang 

lengkap (Mazmur 111, 112, 119). Pembaca akan menemukan 

ketidaklengkapan dan ketidaksempurnaan pola dari suatu mazmur 

akrostik dan hal ini akan mendorong untuk mencari penjelasannya. 

Hal ini menurut Benun justru akan menyingkapkan berita yang 

terkandung dari suatu mazmur. Melalui penyelidikan yang detail 

dan rumit dari Mazmur 9-10, 25, 34 dan 37 (mazmur-mazmur 

akrostik dalam kitab Mazmur jilid I) Benun berupaya keras untuk 

menunjukkan kesengajaan dan kecanggihan pemazmur dalam 

menghadirkan berita yang terkandung dari suatu mazmur melalui 

“ketidaksempurnaan” pola akrostik yang umumnya dianggap oleh 

para ahli sebagai suatu kerusakan teks. Ia juga memaparkan 

bagaimana terkaitkan berita dari keempat mazmur akrostik ini. 

Selanjutnya ia menyatakan bahwa keempat mazmur ini merupakan 

sebuah set yang bergerak dari suatu pengalaman pelbagai kejahatan 

(Mazmur 9-10) melalui proses pertobatan, belajar dan doa 

(Mazmur 25) kepada suatu keadaan percaya dan taat kepada Allah 

(Mazmur 34) dan pada akhirnya pengakuan bahwa Allah itu benar 

kepada perjanjian-Nya (Mazmur 37).
9
 Penggunaan pola akrostik 

pada beberapa mazmur bukanlah semata untuk alat bantu 

mengingat atau keindahan puitis atau bahkan menjadi perusak 

struktur suatu mazmur, tetapi memang mempunyai tujuan penting 

untuk pembaca menemukan makna teks-teks itu.
10

 

 

                                                
7 Ronald Benun, “Evil and The Disruption of Order: A Structural Analysis of the 

Acrostics in the First Book of Psalms”, in Journal of Hebrew Scriputres vol 6, 

(2006): 2. 
8
 Benun, “Evil and The Disruption”, 2. 

9 Benun, “Evil and The Disruption”, 22. 
10 Benun, “Evil and The Disruption”, 23. 
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Sedangkan M. J. van Eijezeren menulis tesis tentang pelbagai 

kesulitan dalam upaya menerjemahkan teks-teks akrostik dalam 

Perjanjian Lama dalam bentuk terjemahan yang akrostik juga.
11

 

Van Eijezeren membagi pola akrostik menjadi 2 pola, yaitu pola 

“abecedaria” (pola yang didasarkan pada urutan alfabet) dan pola 

“non-abecedaria” (pola yang didasarkan pada suatu berita atau 

”message”).
12

 Pola “abecedaria” dapat ditemukan Mazmur 9, 10, 

25, 34, 37, 111, 112, 119 dan 145, Amsal 31:10-31, Ratapan 1-4 

dan Nahum 1.
13

 Sedangkan pola “non-abecedaria” terdapat pada 

Mazmur 96:11 dan kitab Ester, yaitu adanya kata JHWH.
14

 Dalam 

bagian awal van Eijezeren membahas sekilas tentang pola akrostik 

yang sempurna dan juga yang “tidak sempurna”. Ia berpendapat 

searah dengan Ronald Benun yang mengungkapkan bahwa 

“ketidaksempurnaan” dalam pola akrostik merupakan sesuatu yang 

disengaja oleh pengubahnya dan bukan oleh karena adanya 

kerusakan teks dalam proses transmisinya.
15

 Van Eijezeren juga 

menyatakan pelbagai fungsi pola akrostik, di antaranya, 

menyatakan kelengkapan, mnemonic (untuk memudahkan 

mengingat), stylistik, kemahiran pengubahnya, keteraturan dan 

pengaturan, memperkuat beritanya, magis, alat pengajaran, tanda 

penting bagi berita yang tersembunyi, tanda penolong untuk 

membaca dan memahaminya, dan lain-lain.
16

 Bagi van Eijezeren 

sendiri fungsi utama pola akrostik adalah untuk menyatakan 

kelengkapan.
17

 Walaupun ia menyadari pentingnya antara means 

dan meaning, pada akhirnya ia harus mengakui bahwa tidaklah 

                                                
11 Eijezeren, “An Exploration”, M.A. Thesis. 
12 Eijezeren, “An Exploration”, M.A. Thesis., 4. 
13 Eijezeren, “An Exploration”, M.A. Thesis, 5. Ia juga menyadari bahwa pola 

akrostik pada Nahum 1 menjadi bahan perdebatan di antara para ahli. 
14 Eijezeren, “An Exploration”, M.A. Thesis, 5. 
15

 Eijezeren, “An Exploration”, M.A. Thesis, 7. 
16 Eijezeren, “An Exploration”, M.A. Thesis, 37. 
17 Eijezeren, “An Exploration”, M.A. Thesis, 37. 
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mungkin untuk menerjemahkan teks pola akrostik ke dalam 

terjemahan dengan pola akrostik pula.
18

 

 

O. Palmer Robertson menyelidiki kaitan antara mazmur-

mazmur akrostik dengan struktur kitab Mazmur untuk menemukan 

kontribusi struktural dari mazmur-mazmur akrostik bagi 

pemahaman kitab Mazmur secara menyeluruh.
19

 Robertson 

mengungkapkan bahwa 4 mazmur akrostik ini ditempatkan pada 

kitab Mazmur jilid I (Mazmur 9-10, 25, 34, 37) dan 4 pada jilid V 

(Mazmur 11, 112, 119, 145) pasti mempunyai makna struktural 

bagi keseluruhan kitab Mazmur.
20

 Bahkan ia berpendapat bahwa 

penempatan sebuah mazmur akrostik pada suatu kelompok mazmur 

juga mempunyai makna penting. Mazmur 9-10 yang menekankan 

status Yahweh sebagai Raja atas bangsa-bangsa diletakkan sebelum 

Mazmur 3-8 yang kurang mengungkapkan status Yahweh sebagai 

Raja atas bangsa-bangsa.
21

 Ada makna penting juga berkaitan 

dengan penempatan Mazmur 25 sesudah 4 Mazmur raja (Mazmur 

20-24) yang mana sebelumnya terdapat Mazmur Mesianis 

(Mazmur 18) dan Mazmur 19 yang menekankan tentang Taurat, 

karena Mazmur 25 itu menggemakan fungsi Taurat, sehingga 

Mazmur 25 merupakan respons terhadap Mazmur 19.
22

 Mazmur 

akrostik 34 dan 37 memberikan pembatas bagi 4 mazmur yang 

mengungkapkan ungkapan penderitaan dari orang yang tak 

bersalah, yang selanjutnya diteruskan oleh satu kelompok yang 

terdiri 4 mazmur yang mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang 

disebabkan oleh penderitaan dari orang yang bersalah (Mazmur 38-

                                                
18 Eijezeren, “An Exploration”, M.A. Thesis, 86. 
19 O. Palmer Robertson, “The Alphabetic Acrostic in Book I of the Psalms: An 

Overlooked Element of Psalter Structure”, in Journal for the Study of the Old 

Testament vol. 40. 2, (2015): 225-38. 
20

 Robertson, “The Alphabetic Acrostic”: 225-6. 
21 Eijezeren, “An Exploration”, M.A. Thesis, 226-7. 
22 Robertson, “The Alphabetic Acrostic”, 227-8. 
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41).
23

 Hal menarik lainnya adalah penempatan 3 Mazmur tentang 

Penciptaan (Mazmur 8, 24, 33) sebelum Mazmur-mazmur akrostik 

(Mazmur 9-10, 25, 34).
24

 Robertson juga menyatakan salah satu 

fungsi pola akrostik adalah untuk memudahkan mengingat 

(mnemonic), bahkan ia menyatakan bahwa penempatan Mazmur-

mazmur akrostik juga mempunyai fungsi ini, khususnya dalam 

upaya mengingat suatu kelompok mazmur (seperti Jilid I) atau pun 

seluruh kitab Mazmur.
25

 Selanjutnya Robertson menekan 

pentingnya peran Mazmur 9-10 sebagai Mazmur akrostik yang 

pertama. Penting tidak hanya bagi keseluruhan kitab Mazmur, 

tetapi juga keseluruhan Kitab Suci.
26

 Memang pola akrostik dalam 

Mazmur 9-10 sangatlah tidak sempurna, karena banyak huruf yang 

hilang, tetapi justru Mazmur 9-10 menjadi contoh adanya pelbagai 

pola akrostik dalam kitab Mazmur.
27

 

 

FUNGSI POLA AKROSTIK 

 

Para ahli juga memperdebatkan makna dan fungsi dari pola 

akrostik. Peter C. Craigie mengungkapkan 3 fungsi bentuk 

akrostik: 

1. Suatu bentuk artistik yang mana penyair dapat 

mengekspresikan pemikirannya dalam bentuk tertentu. 

2. Suatu cara pendidikan yang memudahkan untuk menghafal 

bagi para pelajar. 

3. Bentuk ini ingin menyampaikan sesuatu yang lengkap atau 

sempurna.
28

 

 

                                                
23 Robertson, “The Alphabetic Acrostic”, 227-8. 
24 Robertson, “The Alphabetic Acrostic”, 229-30. 
25 Robertson, “The Alphabetic Acrostic”, 230-2. 
26 Robertson, “The Alphabetic Acrostic”, 232. 
27

 Robertson, “The Alphabetic Acrostic”, 236. 
28 Peter C. Craigie, Psalms 1-50. WBC 19, (Waco: Word Books, Publishers, 

1983), 129. 
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Selanjutnya Craigie mengungkapkan fungsi pertama 

merupakan fungsi yang utama, yaitu suatu upaya artistik dari sang 

penyair.  

 

Wilfred G.E. Watson menyatakan bahwa pola akrostik ini 

menunjukkan 2 aspek yang jelas, yaitu: “the highly artificial nature 

of such a scheme and its non-oral character, these poems being 

intended to appeal to the eye rather than the ear.” (suatu pola yang 

sangat tidak alamiah atau buatan dan mempunyai karakter untuk 

menarik dalam membaca dan bukan untuk pendengaran).
29

 

 

William Michael Soll mengungkapkan bahwa pola akrostik 

bukanlah untuk pola pembelajaran dan pengingat, karena pola ini 

justru lebih tepat untuk mereka yang telah mengenal alfabet dan 

kemampuan menulis dan membaca.
30

 

 

Longman III menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang 

tahu fungsi pola akrostik.
31

 Dapat saja merupakan suatu cara untuk 

menyatakan bahwa Tuhan memberikan susunan yang teratur 

kepada ciptaan-Nya, walau kemungkinan besar adalah untuk 

membantu dalam mengingat atau hanya sekedar untuk seni estetika 

yang menyenangkan para penyair.
32

 

 

O. Palmer Robertson masih mempertahankan fungsi untuk 

memudahkan menghafal suatu mazmur sebagai salah satu maksud 

utama pola akrostik dalam suatu mazmur.
33

 Bahkan ia berpendapat 

bahwa menghafalkan mazmur-mazmur akrostik akan menolong 

                                                
29 Watson, “Classical Hebrew”, 191. 
30 William Michael Soll, “Babylonian and Biblical Acrostics”, in Biblica 69, 

(1988): 321 
31

 Longman III, Bagaimana Menganalisa, 122. 
32 Longman III, Bagaimana Menganalisa, 122. 
33 Robertson, “The Alphabetic Acrostic”, 230. 
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seseorang untuk mengetahui daftar isi (table of contents) dan 

memahami makna kitab Mazmur secara kesuluruhan.
34

 

 

Jadi pelbagai pendapat para ahli tentang fungsi pola akrostik 

dapat disimpulkan yaitu untuk memudahkan menghafal, 

menyatakan kelengkapan suatu berita ataupun menyatakan 

keunggulan artistik sang penyair. 

 

PENYELUSURAN SINGKAT  

MAZMUR-MAZMUR AKROSTIK 

 

Mazmur 9 dan 10 

 

Mazmur 9 dan 10 dalam versi LXX, Vulgata dan beberapa 

versi Ibrani merupakan satu Mazmur.
35

 Watson menyebut Mazmur 

9 dan 10 sebagai 2 mazmur semi-akrostik.
36

 Hans-Joachim Kraus 

berpendapat bahwa sulit untuk merekonstruksi pola akrostik dari 

Mazmur 9 dan 10.
37

 Terdapat pola akrostik dalam kedua mazmur 

ini, karena dalam Mazmur 9 terdapat baris yang dimulai dengan 

huruf א sampai כ dan Mazmur 10 terdapat baris yang dimulai 

dengan huruf ל sampai ת .
38

  

 

Berdasarkan penyelusuran Teks Masoret (MT) dapat 

ditemukan pola “akrostik” dalam pola huruf כ – א Mazmur 9, yaitu 

 .v) י ,(v. 16) ט ,(v.14) ח ,(v. 12) ז ,(v. 10) ו ,(v. 6) ג ,(v.4) ב ,(v.2) א

                                                
34 Robertson, “The Alphabetic Acrostic”, 230-1. 
35 Craigie, Psalms 1-50, 116. 
36 Watson, “Classical Hebrew”, 192. 
37 Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, (Minneapolis: Augsburg Publishing 

House, 1988), 192. 
38 Watson salah dalam menyebut huruf כ dengan huruf ר. Bandingkan Watson, 

“Classical Hebrew”, 192. 
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18), dan כ (v. 19), serta pola huruf  ת – ל dalam Mazmur 10, yaitu ל 

(v. 1), מ (v. 5b),
39

  .(v. 17) ת dan ,(v. 15) ׁש ,(v. 14) ר ,(v. 12) ק 

 

Watson mengungkapkan bahwa pola akrostik dalam Mazmur 

10 tidak terlalu jelas.
40

 Sedangkan Craigie dan Kraus berpendapat 

bahwa kondisi pola akrostik dalam Mazmur 9 dan 10 ini mungkin 

disebabkan oleh perubahan atau modifikasi editor atau dapat juga 

merupakan kerusakan teks.
41

 Pendapat ini ditolak oleh Ronald 

Benun yang berpendapat bahwa “ketidaksempurnaan” pola akrostik 

Mazmur 9-10 merupakan sesuatu yang disengaja. Melalui 

penghitungan jumlah kata yang rumit dari Mazmur 9-10 Benun 

ingin menunjukkan bahwa pola akrostik yang tidak biasa ini 

sengaja untuk mengungkapkan berita tertentu oleh penyairnya.
42

 O. 

Palmer Robertson juga yang berpendapat bahwa pola akrostik 

dalam Mazmur 9 dan 10 ini memang sengaja dibuat sepertinya 

tidak “regular” oleh penyairnya untuk menjadi contoh atau 

“sampler” bagi pola akrostik lainnya, yang dapat saja diketemukan 

“ketidaksempurnaannya”.
43

 

 

Jadi ada beberapa pendapat para ahli tentang  

“ketikasempurnaan” pola akrostik dalam Mazmur 9-10, yaitu 

kerusakan teks, modifikasi editornya dan pola yang memang 

disengaja dengan tujuan tertentu. 

 

 

 

 

Mazmur 25 

                                                
39 Huruf מ sebagai bagian pola akrostik ini merupakan pendapat dari Craigie. 

Craigie, Psalms 1-50, 121. 
40 Watson, “Classical Hebrew”, 192. 
41

 Craigie, Psalms 1-50, 129; Kraus, Psalms 1-59, 192. 
42 Benun, “Evil and The Disruption”, 3-11. 
43 Robertson, “The Alphabetic Acrostic”, 232-7. 
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Penyelusuran teks Masoret Mazmur 25 menunjukkan adanya 

pola akrostik, walaupun tidak sempurna. Tidak ada huruf ו ,ב, dan 

 diulang (vv. 18-19). Juga ada penambahan ר sedangkan huruf ,ק

pada ayat terakhir dengan pola huruf פ (v. 22) yang sesudah pola 

akrostik huruf ת (v. 21).  

 

Kraus mengusulkan beberapa perubahan dalam teks Masoret, 

sehingga didapatkan pola akrostik yang lengkap (sempurna) dari 

Mazmur ini.
44

 

 
1

ד  ְלָדִוִ֡

א׃ י ֶאָשָּֽׂ ה נְַפִׁשֶ֥ הָוָ֗   ֵאֶלֶ֥יָך יְְ֜
2 

ַטְחִתי ַאל־ֵא֑בֹוָׁשה י ְבָךָ֣ ָבָ֭ ֹלַהָ֗  אֳֽ

 

Kata י ֹלַהָ֗  ,dari ayat 2 dipindah dan menjadi bagian dari ayat 1 אֳֽ

sehingga ayat 2 dimulai dengan kata  ְָ֣בָך, sehingga terjadi pola 

akrostik yang baik dari ayat 1 dan 2. 

 
1

ד  ְלָדִוִ֡

י ׃   ֹלַהָ֗ א אֳֽ י ֶאָשָּֽׂ ה נְַפִׁשֶ֥ הָוָ֗  ֵאֶלֶ֥יָך יְְ֜
2 

ַטְחִתי ַאל־ֵא֑בֹוָׁשה  ְבָךָ֣ ָבָ֭

 

Kraus mengusulkan penambahan huruf ו pada kata   ֶ֥אֹוְתָך pada ayat 

5b, sehingga adanya pola akrostik pada ayat 5 a dan b. 

 
5 

י י יְִׁשִע֑ ָתה ֱאֹלֵהָ֣ נִי ִכָּֽׂי־ַאָ֭ ַָּֽׂלְםֵדָ֗ ָך׀ ְו נִ֘י ַבֲאִמֶתֶּ֙  ַהְדִריֵכֵ֤

יִתי ָכל־ַהטָֹּֽׂום׃  ִוָ֗   אֹוְתָךֶ֥ ִקְ֜

 

י    5  י יְִׁשִע֑ ָתה ֱאֹלֵהָ֣ נִי ִכָּֽׂי־ַאָ֭ ַָּֽׂלְםֵדָ֗ ָך׀ ְו נִ֘י ַבֲאִמֶתֶּ֙ ַהְדִריֵכֵ֤

יִתי ָכל־ַהטָֹּֽׂום׃      וְ   ִוָ֗ אֹוְתָךֶ֥ ִקְ֜

  

                                                
44 Kraus, Psalms 1-59, 319. 
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Kata ה  sehingga terjadi ,ְקַׁשר dalam ayat 18 diganti dengan kata ְרֵאָ֣

pola akrostik dalam ayat 17-19. 
 18 

י נְיִי ַוֲעָמִל֑ ה ָעָ֭  ְרֵאָ֣

א ְלָכל־ַחחֹאוָתָּֽׂי׃      ָשָ֗  ְוְ֜

 
 17 

יבו  י ִהְרִח֑ ֹות ְלָבִבָ֣  ָצרָ֣

י הֹוִציֵאָּֽׂנִי׃      וקֹוַתָ֗ ְםצָּֽׂ ִמְ֜
18 

ְקַׁשר
  

י נְיִי ַוֲעָמִל֑  ָעָ֭

א ְלָכל־ַחחֹאוָתָּֽׂי׃      ָשָ֗ ְוְ֜
 19 

בו  י ִכי־ָר֑  ְרֵאָּֽׂה־אֹויְַבֶ֥

ונִי׃      ס ְשנֵאָּֽׂ ת ָחָמָ֣ ְוִשנְַאַ֖

 

Kraus berpendapat bahwa ayat 22 (pola huruf פ) dianggap 

sebagai tambahan kemudian, walau ia tidak menjelaskan alasan 

adanya tambahan ini. Selanjutnya Kraus berpendapat bahwa 

penggunaan pola akrostik menyebabkan pola yang mengikat dan 

dapat menyebabkan pengulangan yang tidak perlu ataupun 

ketidakjelasan alur pemikiran dalam mazmur ini.
45

 Craigie juga 

berpendapat oleh karena mengikuti pola akrostik ini, penyair 

mazmur ini tidak dapat mengembangkan alur pemikirannya dengan 

jelas dalam mazmur ini.
46

 

 

Sedangkan Benun berpendapat bahwa “anomali” pola 

akrostik ini juga disengaja oleh penyair. Melalui pendekatan 

intertekstualitas Mazmur 25 dengan Keluaran 33 dan Yeremia 14 

justru “anomali” ini menekankan berita yang ingin disampaikan 

oleh penyair.
47

 

 

Mazmur 34 

 

                                                
45

 Kraus, Psalms 1-59, 319. 
46 Craigie, Psalms 1-50, 217. 
47 Benun, “Evil and The Disruption”, 11-13. 
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Mazmur 34 juga menampakkan pola akrostik, walaupun ada 

beberapa hal yang menyimpang. Tidak ada pola huruf ו, dan juga 

ada penambahan pada ayat terakhir dengan pola huruf פ (v. 23) 

sesudah huruf ת (v. 22).
48

  
 6 

רו  יטו ֵאָלָ֣יו ְונָָה֑  ִהִבָ֣

ם ַאל־יְֶחָפָּֽׂרו׃     ְפנֵיֶהָ֗ וְ֜
 7 

עַ  ה ָׁשֵמ֑ ָרא ַויהָוָ֣  ֶזֵ֤ה ָעִנָ֣י ָקָ֭

ֹו׃      יו הֹוִׁשיעָּֽׂ רֹוָתָ֗   וִמָכל־ָצְ֜

 
 22  

ה ע ָרָע֑ ת ָרָׁשָ֣  ְתמֹוֵתָ֣

יק יְֶאָׁשָּֽׂמו׃         י ַצִדָ֣ ְושֹנְֵאַ֖
 23 

יו  הָוה ֶנֶָ֣פׁש ֲעָבָד֑ ה יְָ֭  פֹוֶדָ֣

ֹו׃           ים בָּֽׂ ו ָכָּֽׂל־ַהחִֹסֶ֥ ְאְׁשמָ֗ א יְֶ֜ ְוֹלֶ֥

 

Ada ahli yang mencoba menafsirkan kehadiran tambahan 

pola huruf פ (v. 23) sesudah huruf ת (v. 22) dengan berpendapat 

bahwa penambahan huruf פ adalah untuk mendapatkan pola huruf ל 

(v. 12) sebagai huruf tengah dari seri alfabet yang menjadi 23 huruf 

(22 huruf alfabet ditambah dengan huruf פ ). Penafsiran ini akan 

menghadirkan huruf א sebagai huruf pertama, huruf ל sebagai huruf 

tengah dan huruf פ sebagai huruf terakhir yang mana ketiga huruf 

ini akan membentuk huruf pertama dari alfabet, yaitu aleph.
49

 

Pendapat ini sangat menarik, tetapi yang menjadi persoalan adalah 

hilangnya pola huruf ו dalam Mazmur 34 ini, sehingga pola huruf ל 

(v. 12) tidak dapat menjadi huruf tengah dari seri alfabet. Terhadap 

kondisi ini ada ahli yang mencoba melakukan penghitungan jumlah 

suku kata yang terdapat dalam Mazmur 34 dan berpendapat bahwa 

pola huruf ל hampir dalam posisi tengah dari mazmur ini, sehingga 

terdapat pola huruf א sebagai huruf pertama, huruf ל sebagai huruf 

                                                
48

 Band. Kraus, Psalms 1-59, 382. 
49 Anthony R. Ceresko, “THE ABCS OF WISDOM IN PSALM XXXIV,” Vetus 

Testamentum XXXV, 1 (1985), 100. 
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tengah dan huruf פ sebagai huruf terakhir yang mana ketiga huruf 

ini akan membentuk huruf pertama dari alfabet, yaitu aleph.
50

 

 

Mazmur 37 

 

Pola akrostik dalam Mazmur 37 adalah pola yang cukup baik, 

walau tidak sempurna. Craigie menyebutkan bahwa Mazmur 37 ini 

dapat dijadikan contoh penting dalam pembahasan mazmur 

akrostik.
51

 

 

Penyelidikan terhadap teks Masoret (MT) Mazmur 37 

menunjukkan adanya pola akrostik dari huruf א sampai ת, dengan 

beberapa varisi, seperti penambahan  ְל pada kata ְלעֹוָלָ֣ם (v. 28b), dan 

penambahan ו pada kata ת  (v. 39).וְתׁשוַעָ֣

 

 
28b

רו ת׃  ְלעֹוָלָ֣ם נְִׁשָמ֑ ים נְִכָרָּֽׂ ְוֶזַַ֖רע ְרָׁשִעָ֣

 
39

ה׃  ת ָצָרָּֽׂ ם ְבֵעָ֣ עוזָָ֗ ה ָמְָּֽׂ֜ ִדיִקים ֵמיְהָו֑ ת ַצָ֭ וְתׁשוַעָ֣

 

Penggunaan pola akrostik dalam Mazmur 37 ini bagi Craigie 

juga menyebabkan adanya pembatasan perkembangan pemikiran 

dalam mazmur ini oleh karena terikat dengan pola akrostik ini.
52

 

 

Mazmur 111 

 

Mazmur 111 merupakan contoh pola akrostik yang 

sempurna, karena pola ini rapi berurutan mulai huruf א  sampai 

huruf ת.  

 
 1 

ְללו יֶָּ֙ה׀  ַהֶ֥

                                                
50 Ini pendapat dari Fitzgerald yang dikutip oleh Ceresko, “THE ABCS OF 

WISDOM”, 100. 
51 Craigie, Psalms 1-50, 296. 
52 Craigie, Psalms 1-50, 296. 
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ב    הָוה ְבָכל־ֵלָב֑ ה יְָ֭   אֹוֶדָ֣

ים ְוֵעָדָּֽׂה׃    ֹוד יְָׁשִרָ֣ ְבסַ֖
 2 

ה י יְהָו֑ דִֹלים ַמֲעֵשָ֣  גְָ֭

ים ְלָכל־ֶחְפֵציֶהָּֽׂם׃  רוִׁשָ֗  ְדְ֜
 3 

ר ָפֳָּֽׂע֑לֹו  הֹוד־ְוָהָדֶ֥

ֶדת ָלַעָּֽׂד׃   ֹו עֶֹמֶ֥ ִצְדָקתָ֗  ְוְ֜
 4 

יו ָשה ְלנְִפְלאָֹת֑  ֵזֶָ֣כר ָעָ֭

ָּֽׂה׃   ום יְהָו ון ְוַרחָ֣  ַחמַ֖
 5 

יו ָּֽׂיֵרָא֑ ן ִל ֶרף נַָתָ֣  ֶטָ֭

ֹו׃  ר ְלעֹוָלָ֣ם ְבִריתָּֽׂ ַֹ֖  יִזְכ
 6 

ֲעָשיו ִהִגָ֣יד ְלַע֑םֹו ַח ַמָ֭ ָֹ֣  כ

ָּֽׂם׃  ם נֲַחַלֶ֥ת גֹוִי ֶהָ֗ ת ָלְ֜  ָלֵתֶ֥
 7 

ט ת וִמְׁשָפ֑ ָדיו ֱאֶמָ֣ י יָָ֭  ַמֲעֵשָ֣

ים ָכל־ִפּקוָדָּֽׂיו׃   ֱאָמנִָ֗  נְֶ֜
 8 

ד ְלעֹוָל֑ם ים ָלַעָ֣  ְסמוִכָ֣

ת ְויָָׁשָּֽׂר׃  ם ֶבֱאֶמֶ֥ שויִָ֗  ֲעְ֜
 9 

ֹו ֘ח ְלַעםָ֗ ות׀ ָׁשַלֵ֤  ְפדֵ֤

ָּֽׂה־ְלעֹוָלֶ֥ם ְבִרי֑תֹו    ִצָו

ֹו׃   א ְׁשמָּֽׂ ֹוׁש ְונֹוָרָ֣ ָקדַ֖
 10 

ה ת יְהָוָ֗ ה׀ יְִרַאַ֬ י֘ת ָחְכָמֶּ֙  ֵראִׁשֵ֤

ם ֹוב ְלָכל־עֵֹשיֶה֑ ֶכל טַ֖   ֵשָ֣

ֶדת ָלַעָּֽׂד׃  ֹו עֶֹמֶ֥ ִהָלתָ֗  ְתְ֜

 

Mazmur 111 

 

1  Haleluya!  

 Aku mau bersyukur kepada TUHAN dengan segenap hati,  

 dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. 

2  Besar perbuatan-perbuatan TUHAN,  

 layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. 

3  Agung dan bersemarak pekerjaan-Nya,  

 dan keadilan-Nya tetap untuk selamanya. 
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4  Perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib dijadikan-Nya 

peringatan;  

 TUHAN itu pengasih dan penyayang. 

5  Diberikan-Nya rezeki kepada orang-orang yang takut akan 

Dia.  

 Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian-Nya. 

6  Kekuatan perbuatan-Nya diberitakan-Nya kepada umat-Nya,  

 dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-

bangsa. 

7  Perbuatan tangan-Nya ialah kebenaran dan keadilan,  

 segala titah-Nya teguh, 

8  kokoh untuk seterusnya dan selamanya,  

 dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. 

9  Dikirim-Nya kebebasan kepada umat-Nya,  

 diperintahkan-Nya supaya perjanjian-Nya itu untuk selama-

lamanya;  

 nama-Nya kudus dan dahsyat. 

10  Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN,  

semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik.  

Puji-pujian kepada-Nya tetap untuk selamanya. 

 

Kraus berpendapat bahwa penggunaan pola akrostik dalam 

Mazmur 111 menyebabkan kesulitan yang luar biasa dalam 

menghadirkan parallelismus membrorum.
53

 Pendapat ini benar, 

oleh karena jika seseorang menganalisa jenis paralelisme dalam 

Mazmur 111, maka ia akan lebih banyak menemukan paralelisme 

sintetik daripada paralelisme sinonimus ataupun sintetik. Padahal 

paralelisme sintetik seringkali dianggap bukan merupakan suatu 

paralel.
54

 

 

                                                
53

 Hans-Joachim Kraus, Psalms 60-150, (Minneapolis: Augsburg Publishing 

House, 1989), 356. 
54 Longman III, Bagaimana Menganalisa, 111. 
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Mazmur 112 

 

Seperti Mazmur 111, Mazmur 112 juga merupakan contoh 

pola akrostik yang sempurna, karena pola ini rapi berurutan mulai 

huruf א sampai huruf ת. 

  

ְללו יֶָּ֙ה׀1  ַהֶ֥

ה א ֶאת־יְהָו֑ יׁש יֵָרָ֣   ַאְׁשֵרי־ִאָ֭

ד׃  ָֹּֽׂ ץ ְמא יו ָחֵפֶ֥ ִמְצֹוָתָ֗  ְבְ֜
 2 

ָאֶרץ יְִהֶיָ֣ה זְַר֑עֹו ֹור ָבָ֭  גִבָ֣

ְך׃  ים יְבָֹרָּֽׂ ֹור יְָׁשִרָ֣  דָ֭
 3 

ֶׁשר ְבֵבי֑תֹו ֶֹ֥  הֹון־ָוע

ֶדת ָלַעָּֽׂד׃  ֹו עֶֹמֶ֥ ִצְדָקתָ֗  ְוְ֜
 4 

ים  ֹור ַליְָׁשִר֑ ֶׁשְך אַ֖ ָֹ֣ ֘ח ַבח  זַָרֵ֤

ום ְוַצִדָּֽׂיק׃  ון ְוַרחָ֣ ַחמַ֖
 5 

ה יׁש חֹוֵנָ֣ן וַמְלֶו֑ ֹוב־ִאָ֭  טָּֽׂ

יו ְבִמְׁשָפָּֽׂט׃  ל ְדָבָרָ֣  יְַכְלֵכַ֖
 6 

 ִכָּֽׂי־ְלעֹוָלֶ֥ם ֹלא־יִ֑םֹוט 

ם יְִהֶיֶ֥ה ַצִדָּֽׂיק׃  ֹוָלָ֗ ְלֵזֶֶ֥כר עְ֜
 7 

א א יִיָר֑ ָעה ֹלָ֣ ה ָרָ֭  ִמְשמוָעָ֣

ָּֽׂה׃  ַח ַביהָו ֹו ָבֺטֶ֥ בָ֗ ֹון ִלְ֜  נָכֶ֥
 8 

א א יִיָר֑ בֹו ֹלָ֣ וְך ִלָ֭  ָסמָ֣

יו׃  ה ְבָצָרָּֽׂ ד ֲאֶׁשר־יְִרֶאָ֣  ַעַ֖
 9 

ים  ֘ן ָלֶאְביֹונִָ֗  ִפַזֵ֤ר׀ נַָתֵ֤

ד ֶדת ָלַע֑ ְדָקתֹו עֶֹמָ֣  ִצָ֭

ֹוד׃  ום ְבָכבָּֽׂ ֹו ָתרֶ֥ ְרנָ֗  ַקְ֜
 10 

ס  ה׀ ְוָכָעָ֗ ֘ע יְִרֶאֶּ֙  ָרָׁשֵ֤

ס ק ְונָָמ֑ ָֹ֣  ִׁשָמָ֣יו יֲַחר

ים תֹאֵבָּֽׂד׃  ת ְרָׁשִעָ֣  ַתֲאַוַ֖

 



Jurnal Theologia Aletheia Volume 20 No.15 September 2018  19 

 

 

Mazmur 112 

1  Haleluya!  

 Berbahagialah orang yang takut akan TUHAN,  

 yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. 

2  Anak cucunya akan perkasa di bumi;  

 angkatan orang benar akan diberkati. 

3  Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya,  

 kebajikannya tetap untuk selamanya. 

4  Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar;  

 pengasih dan penyayang orang yang adil. 

5  Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang 

memberi pinzaman,  

 yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. 

6  Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya;  

 orang benar itu akan diingat selama-lamanya. 

7  Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap,  

 penuh kepercayaan kepada TUHAN. 

8  Hatinya teguh, ia tidak takut,  

 sehingga ia memandang rendah para lawannya. 

9  Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin;  

 kebajikannya tetap untuk selama-lamanya,  

 tanduknya meninggi dalam kemuliaan. 

10  Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati,  

 ia menggertakkan giginya, lalu hancur;  

 keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. 

 

Dalam kaitan dengan Mazmur 112 ini, Kraus juga 

berpendapat bahwa penggunaan pola akrostik dalam Mazmur 112 

menyebabkan kesulitan yang luar biasa dalam menghadirkan 

parallelismus membrorum.
55

 Pengamatan Kraus ini juga benar, 

oleh karena jika seseorang menganalisa jenis paralelisme dalam 

Mazmur 112, maka ia akan lebih banyak menemukan paralelisme 

                                                
55 Kraus, Psalms 60-150, 362. 
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sintetik daripada paralelisme sinonimus ataupun sintetik. Padahal 

paralelisme sintetik seringkali dianggap bukan merupakan suatu 

paralel.
56

 Hal yang sangat mirip dengan Mazmur 111. 

 

Mazmur 119 

 

Mazmur 119 merupakan salah satu contoh terbaik dari 

mazmur dengan pola akrostik yang dimulai huruf א sampai dengan 

huruf ת, yang mana setiap huruf terdiri dari 8 ayat, sehingga jumlah 

ayat dalam Mazmur 119 adalah 176 ayat.  

 

Kraus berpendapat bahwa penggunaan karya akrostik dalam 

mazmur ini merupakan sesuatu karya yang luar biasa dan tidak ada 

yang menyamainya dalam Perjanjian Lama.
57

 Walau Watson 

mengakui keahlian penyair mazmur ini dalam penggunaan pola 

akrostik, namun ia juga menunjukkan adanya “kekurangan” atau 

“keterbatasan” dalam penggunaan kosa kata.
58

 Watson 

mengungkapkan pola pengulangan kata טֹוב sebanyak 5 kali dalam 

ayat 65-72 dan kata depan ִמן sebanyak 6 kali dalam ayat 97-104.
59

 

 
65 

ָך׃  ה ִכְדָבֶרָּֽׂ הָוָ֗ יָת ִעָּֽׂם־ַעְבְדָ֑ך יְְ֜ ֹוב ָעִשָ֣ טָ֭
 66 

יָך ֶהֱאָמָּֽׂנְִתי׃  י ְבִמְצֹוֶתָ֣ נִי ִכַ֖ ַעת ַלְםֵד֑ ַעם ָוַדָ֣ וב ַטָ֣ טֵ֤
 67 

ה ִאְמָרְתָךֶ֥ ָׁשָמְָּֽׂרִתי׃  ַעָתָ֗ ג ְוְ֜ ֱענֶה ֲאִנָ֣י ׁשֵֹג֑ ֶרם ֶאָ֭ ֶטָ֣
 68 

נִי ֺחֶּקָּֽׂיָך׃  יב ַלְםֵדֶ֥ ה וֵמִטָ֗ טֹוב־ַאָתֶ֥
 69 

ר ִפּקוֶדָּֽׂיָך׃  ַֹ֬ י ְבָכל־ֵלֵ֤ב׀ ֱאצ נִָ֗ ים ֲאְ֜ ֶקר זִֵד֑ ו ָעַלָ֣י ֶׁשָ֣ ָטְפלַ֬
 70 

ְעִתי׃  ֲעָׁשָּֽׂ י תֹוָרְתָךֶ֥ ִׁשָּֽׂ נִָ֗ ם ֲאְ֜ ֶלב ִלָב֑ ׁש ַכֵחָ֣ ָטַפָ֣
 71 

ד ֺחֶּקָּֽׂיָך׃  ַען ֶאְלַמֶ֥ ַמָ֗ ֹוב־ִלֶ֥י ִכָּֽׂי־ֺעֵמ֑יִתי ְלְ֜ טָּֽׂ
 72 

ב ָוָכֶָּֽׂסף׃  י זָָהֶ֥ ַאְלֵפָ֗ יָך ֵמְ֜ ֹוַרת־ִפ֑ ֹוב־ִלֶ֥י תָּֽׂ טָּֽׂ
 97 

יא ִשיָחִתָּֽׂי׃  ֹום ִהָ֣ טָ֗ ָך ָכל־ַהְ֜ ְבִתי תֹוָרֶת֑ ָמָּֽׂה־ָאַהֶ֥

                                                
56 Longman III, Bagaimana Menganalisa, 111. 
57

 Kraus, Psalms 60-150, 411. 
58 Watson, “Classical Hebrew”, 194. 
59 Watson, “Classical Hebrew”, 194. 
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 98 
ָּֽׂי׃  י ְלעֹוָלָ֣ם ִהיא־ִל ָך ִכַ֖ נִי ִמְצֹוֶת֑ יְַבי ְתַחְכֵמָ֣ ָֹ֣ א ֵמָ֭

 99 
ָּֽׂי׃  יָחה ִל יָך ִשָ֣ ְדֹוֶתָ֗ י ֵעְ֜ ְלִתי ִכֶ֥ י ִהְשַכ֑ ִמָכל־ְמַלְםַדֶ֥

 100 
יָך נָָצְָּֽׂרִתי׃  י ִפּקוֶדָ֣ ן ִכַ֖ ִמזְֵקִנֶ֥ים ֶאְתבֹוָנ֑

 101 
ָך׃  ר ְדָבֶרָּֽׂ ֶֹ֥ ַען ֶאְׁשמ ַמָ֗ י ְלְ֜ ע ָכִלָ֣אִתי ַרגְָל֑ ַרח ָרָ֭ ָֹ֣ ִמָכל־א

 102 
ה הֹוֵרָתָּֽׂנִי׃  ָתָ֗ ְרִתי ִכָּֽׂי־ַאְ֜ יָך ֹלא־ָס֑ ִמִםְׁשָפֶטֶ֥

 103 
ׁש ְלִפָּֽׂי׃  ָך ִמְדַבֶ֥ ִחִכי ִאְמָרֶתָ֗ ו ְלָ֭ ַמה־מְִמְלצָ֣

 104 
ֶקר׃  ַרח ָׁשָּֽׂ ַֹ֬ ן ָשֵנֵ֤אִתי׀ ָכל־א ן ַעל־ֵכְָ֜֗ יָך ֶאְתבֹוָנ֑ ִמִפּקוֶדֶ֥

 

Mazmur 145 

 

Mazmur 145 merupakan suatu mazmur dengan pola akrostik, 

walau ada ketidaklengkapan, yaitu tidak adanya pola dengan huruf 

 ini נ Kraus berpendapat bahwa hilangnya pola dengan huruf .נ

merupakan kerusakan teks. 
60

 Watson berpendapat bahwa 

penghilangan pola dengan huruf נ merupakan sesuatu yang 

disengaja.
61

 
13 

ים  ָלִמ֑ ָֹּֽׂ ות ָכל־ע  ַמְָּֽׂלכוְתָךָ֗ ַמְלכֶ֥

ֹור׃        ֹור ָודָּֽׂ ֶמְָּֽׂמֶׁשְלְתָךָ֗ ְבָכל־דֶ֥ וְ֜
 

14 
הָוה ְלָכל־ַהמְֹפִל֑ים ְך יְָ֭  סֹוֵמָ֣

ף ְלָכל־ַהְכפוִפָּֽׂים׃     זֹוֵקָ֗   ְוְ֜

 

KESIMPULAN 

 

1. Pola mazmur akrostik adalah pola mazmur yang menggunakan 

huruf pertamanya berdasarkan pola puitis berurutan 

berdasarkan alfabet, yang dimulai huruf a sampai huruf t. 

Penyelidikan terhadap mazmur-mazmur yang dianggap sebagai 

mazmur akrostik, dapat ditemukan bahwa adanya variasi atau 

ketidaksempurnaan dalam pola akrostik dari suatu mazmur. 

Terhadap ketidaksempurnaan atau variasi pola akrostik ini ada 

                                                
60

 Band. Kraus, Psalms 60-150, 546. 
61 Watson, “Classical Hebrew”, 193. 
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para ahli yang berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh 

kerusakan teks atau peranan editor yang mengubahnya, tetapi 

ada juga yang berpendapat (Benun, Robertson) bahwa 

ketidaksempurnaan atau variasi ini memang disengaja oleh 

penyair dengan tujuan tertentu dalam menyampaikan beritanya. 

 

2. Ada ahli yang berpendapat bahwa kegunaan pola akrostik ini 

bukanlah untuk proses pembelajaran yang memudahkan untuk 

mengingat suatu mazmur. Variasi dan ketidaksempurnaan pola 

akrostik dari beberapa mazmur justru akan memberikan 

kesulitan dalam proses menghafalnya. Pola akrostik lebih 

ditujukan pada mereka yang menguasai alfabet dan mempunyai 

kemampuan membaca, sehingga mereka dapat menemukan 

keindahan saat membacanya. Sebaliknya ada ahli juga yang 

berpendapat bahwa pola akrostik ini membantu untuk 

mengingat suatu mazmur, bahkan dalam konteks yang lebih 

luas garis besar kitab Mazmur (Robertson). 

3. Para ahli umumnya berpendapat bahwa penggunaan pola 

akrostik dalam mazmur-mazmur ini menunjukkan kemampuan 

artistik dari seorang penyair, karena pola ini menuntut 

kemampuan penyair dalam memilih kata dan menyusunnya 

dalam suatu pola yang baku. 

 

4. Para ahli juga berpendapat bahwa penggunaan pola akrostik ini 

dapat menyebabkan penyair mempunyai kesulitan tersendiri 

dalam mengembangkan pola pemikirannya, oleh karena terikat 

dengan pola yang baku. 

 

5. Studi terkini pola akrostik semakin tidak mempermasalahkan 

tentang ketidaksempurnaan pola akrostik dan juga tidak 

berupaya untuk memperbaiki teks untuk mendapatkan pola 

akrostik yang lebih sempurna, tetapi pola ketidaksempurnaan 

itu dianggap sebagai sesuatu yang disengaja oleh penyairnya 
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dan berupaya untuk menggali makna dari penggunaan pola 

yang tidak sempurna itu. 
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DESIRAN ANAK PANAH ILAHI DI ANTARA GEMURUH 

AIR: ANALISA TEKS PROSA  

DAN PUISI HAKIM-HAKIM 4-5 

 

Gumulya Djuharto 

 

 

Abstrak: Hakim-hakim 4 dan 5 berbicara tentang peristiwa yang 

sama, yaitu kemenangan bangsa Israel terhadap Yabin, raja Kanaan 

dan Sisera, panglimanya. Berbicara dari sudut pandang literatur, 

adalah penting untuk menggarisbawahi bahwa Hakim-hakim 5 

disusun terlebih dahulu, dan segera setelah itu, Hakim-hakim 4 

dalam bentuk tulisan. Pendekatan seperti itu dapat menolong 

sinkronisasi Hakim-hakim 4 dengan Hakim-hakim 5. Bahkan, itu 

akan menolong pengembangan pemahaman teks terkait peran dan 

keterlibatan bangsa Israel dalam peperangan melawan Sisera, 

Panglima Perang Kanaan. Hasil sinkronisasi teks tersebut akan 

meningkatkan pentingnya peran pemimpin untuk menyadarkan 

umat tentang dukungan ilahi, yang bukan hanya memperkuat 

mereka di saat lemah, tetapi juga memperlengkapi dan 

mempertajam “senjata-senjata” mereka untuk meraih kemenangan. 

Kunci utamanya terletak pada kerinduan diri untuk terlibat dan 

bekerjasama dalam agenda Allah dengan cara bekerja bersama dan 

bergandengan tangan untuk menyelesaikan tujuan dan rencana 

Allah dalam generasi kita. 

 

Kata kunci: Teks Lisan, Teks Tertulis, Sinkronisasi, Keterlibatan 

Diri, Dukungan Ilahi, “Senjata-Senjata” yang Dipertajam, Agenda 

Allah 

 

Abstract: Judges 4 and 5 concerning about the same event, i.e. the 

victory of Israel toward Jabin, the king of Canaan and Sisera, his 

commander. Talking from the literature‟s point of view, it is 
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important to underline that Judges 5 was composed orally earlier 

than Judges 4, and as soon as possible, Judges 4 was composed 

based on the composition of Judges 5. This kind of approach will 

help to synchronize Judges 4 and Judges 5. Further, it will help to 

develop the understanding of the text related with the role and 

involvement of Israelites in the war toward Sisera, the Commander 

of Canaan. The results of this kind of text‟s synchronization, 

increase the importance of a leader‟s role to intensify the 

awareness around people about divine supports, whom not only 

strengthen them when they are weak, but also equip and sharpen 

their “tools” to gain victory. And the ultimate key is the desire to 

be involved and cooperating in God‟s agenda by working together 

hands by hands to complete God‟s purpose and plan in our 

generation. 

 

Key words: Oral Text, Written Text, Synchronization, Involvement, 

Divine Supports, Sharpened Tools, God‟s Agenda 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Teks Hakim-hakim 4 dan 5 berbicara tentang peristiwa yang 

sama, yaitu kemenangan bangsa Israel terhadap Yabin, raja Kanaan 

dan Sisera, panglimanya. Uniknya, Hakim-hakim 4 menggunakan 

bentuk prosa sedangkan Hakim-hakim 5 memakai bentuk 

puisi/nyanyian dalam pemaparannya. Halpern memaparkan 

beberapa teks “ganda”
1
 seperti itu, dengan berbagai variasinya, 

yang puncaknya mengutip analisa Cross tentang struktur yang amat 

                                                
1
 Robert S. Kawashima, “From Song to Story: The Genesis of Narrative in 

Judges 4 and 5,” in A Journal of Jewish Literary History vol. 21.2, (Spring 

2001): 152, menyebutnya sebagai “synoptic parallel”.  
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mirip dengan Hakim-hakim 4 dan 5 yaitu Keluaran 14 (dalam 

bentuk prosa) dan Keluaran 15 (dalam bentuk puisi/nyanyian).
2
 

 

Selanjutnya, Halpern menyebutkan minimal 3 perbedaan 

catatan antara Hakim-hakim 4 dan 5, sebagai berikut:
3
 

 

1. Hakim-hakim 4:6, 11 (bentuk prosa) menyebutkan bahwa 

hanya suku Zebulon dan Naftali yang berpartisipasi dalam 

perang melawan Sisera, sedangkan Hakim-hakim 5:14-18 

(bentuk puisi/nyanyian) menyebutkan minimal 6 suku (Efraim, 

Benyamin, Makhir, Isakhar, Zebulon, dan Naftali) yang 

berpartisipasi. 

 

2. Hakim-hakim 4:10, 14 menyebutkan bahwa pasukan yang 

menyertai Barak berjumlah 10.000 orang sedangkan Hakim-

hakim 5:8 menyebutkan angka 40.000 orang pasukan. 

 

3. Hakim-hakim 4:17-22 menggambarkan Sisera yang tertidur 

lelap setelah meminum susu sehingga memudahkan Yael untuk 

membunuhnya, sedangkan Hakim-hakim 5:25-26 tidak 

menyebutkan posisi Sisera, yang ditafsirkan Halpern dalam 

kondisi berdiri sementara Yael mengendap di belakangnya dan 

memukulnya dengan patok sehingga terjatuh dan meninggal. 

 

Kawashima menambahkan 3 pengamatan lainnya, sebagai 

berikut:
4
 

 

1. Sesuai dengan tipikal prosa, Hakim-hakim 4 menunjukkan 

adanya kesinambungan narasi melalui pemakaian waw-

                                                
2 Baruch Halpern, The First Historians: The Hebrew Bible and History, (San 
Fransisco, CA: Harper & Row, 1988), 77.  
3 Halpern, The First, 78-82. 
4 Kawashima, “From Song”,: 163-165. 
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consecutive sementara Hakim-hakim 5 mengandalkan seni 

paralelisme untuk menciptakan intensitas dan gestur dramatis. 

 

2. Hakim-hakim 4 menegaskan peran Debora yang memimpin 

sebagai hakim di Israel dan Barak sebagai Panglima Perang 

yang kurang percaya diri bahkan hampir tidak punya keinginan 

untuk memimpin perang. Sementara dalam Hakim-hakim 5, 

peran Debora dan Barak selalu disebutkan bersamaan. 

 

3. Hakim-hakim 4:15 “membatasi” peran Allah: “mengacaukan 

Sisera” dan sebaliknya memperluas peran manusia sebagai 

agen Allah: “oleh mata pedang di depan Barak”. Sementara itu, 

Hakim-hakim 5:19-21 menekankan peran supranatural Allah 

termasuk melalui gejala-gejala kosmik yang menjadi semacam 

“kaki tangan Tuhan” dan sebaliknya menegaskan 

ketidakefektifan manusia sebagai agen Allah. 

 

Berdasarkan beberapa perbandingan di atas, baik Halpern 

maupun Kawashima meyakini bahwa teks berbentuk 

puisi/nyanyian di Hakim-hakim 5 ditulis terlebih dahulu dan 

dijadikan acuan bagi penulisan teks prosa/narasi dalam Hakim-

hakim 4.
5
 Menerima penulisan kembali bentuk puisi/nyanyian 

Hakim-hakim 5 ke dalam bentuk prosa Hakim-hakim 4 tidak harus 

diartikan bahwa keduanya berasal dari sumber dokumen yang 

berbeda. Menarik untuk dicermati pengamatan Albert B. Lord 

terkait tradisi lisan dan tulisan sebagai berikut: “But writing, with 

all its mystery, came to the singers‟ people, and eventually 

someone approached the singer and asked him to tell the song so 

                                                
5 Halpern, The First, menyebut “pengarang prosa (Hakim-hakim 4) yang 

menafsirkan puisi (Hakim-hakim 5)“ (page 80) dan “prosa itu berasal dari puisi, 

tetapi kemungkinan sebaliknya sungguh-sungguh tidak mungkin (page 81). 
Sedangkan Kawashima, “From Song”, 168, menegaskan bahwa “cerita/narasi 

(dari Hakim-hakim 4) adalah hasil penulisan kembali puisi (dari Hakim-hakim 5) 

yang sudah tetap bentuknya”.  
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that he could write down the words.”
6
 Jadi cukup terbuka 

kemungkinan bagi penulisan prosa segera setelah puisi/ nyanyian 

diucapkan/disampaikan. Seni untuk menarasikan nyanyian telah 

terjadi secara sempurna, jauh sebelum datangnya era penulisan
7
 

sehingga bahkan bila pendapat Schniedewind tentang orang Israel 

kuno sebelum abad ke-7 SM yang secara umum tergolong non 

literate (tidak kompeten dalam dunia penulisan) diterima,
8
 itu sama 

sekali tidak berarti bahwa tidak ada orang atau kelompok yang 

terlibat dalam aktifitas seni tulis menulis sebelum abad ke-7 SM. 

Carr bahkan menegaskan bahwa para ahli tulis menulis (scribes) 

sebelum masa pembentukan bangsa Israel (pre-Israelite) telah 

mendapatkan semacam training pembelajaran hikmat, narasi, 

himne/pujian/nyanyian, dan materi-materi lainnya berdasarkan 

penemuan tulisan-tulisan di Amarna, Emar, dan Ugarit berupa 

produk tulisan bahasa lokal mereka sendiri (indigenous- language) 

yang memiliki analogi dan penyesuaian tingkat tinggi namun 

sejajar dengan bahasa dan budaya bangsa lain/asing yang mereka 

pelajari.
9
 

 

Tulisan ini dibuat berdasarkan asumsi bahwa Hakim-hakim 4 

ditulis berdasarkan Hakim-hakim 5 tidak lama setelah 

puisi/himne/syair/lagu kepahlawanan (epic or heroic) Hakim-

hakim 5 dibuat dalam bentuk tradisi lisan.
10

 Selanjutnya, tahap 

                                                
6 Albert B. Lord, The Singer of Tales, (New York, NY: Atheneum, 1971), 124. 
7 Lord, The Singer, 124. 
8 William M. Schniedewind, How the Bible Became a Book, (New York, NY: 

Cambridge University, 2004), 2. 
9 David M. Carr, Writing on the Tablet of the Heart: Origins of Scripture and 

Literature (New York: NY Oxford University, 2005), 157. 
10 Frank Moore Cross and David Noel Freedman, Studies in Ancient Yahwistic 

Poetry, (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1975), 3. Penulis setuju dengan Cross dan 

Freedman karena meyakini puisi kepahlawanan juga memiliki fakta sejarah dan 

merefleksikan informasi yang akurat tentang kondisi tertentu serta dekat dengan 
kehidupan sehari-hari, bukan sekedar idealisme belaka seperti pendapat Roger A. 

Bullard, “Looking in the Old Testament for the Epic Genre”, in The Bible 

Translator 64 (I) (2013), 109. Penulis bahkan meyakini bahwa pemakaian 
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transmisi menuju teks tertulis selalu melalui tahap pengingatan 

tradisi lisan (oral memorization), tahap pengulangan kembali 

tradisi lisan dalam bentuk nyanyian (oral recitation) dan tahap 

penyesuaian (oral adaptation).
11

Dengan demikian, tradisi-tradisi 

lisan (di mana Hakim-hakim 5 termasuk di dalamnya) 

ditransmisikan dalam 2 bentuk: dalam bentuk media tertulis
12

 dan 

dalam pikiran serta hati mereka yang mencerna tradisi-tradisi lisan 

tersebut.
13

 

 

Berdasarkan asumsi di atas, penulis akan meneliti teks puisi 

dari Nyanyian Debora (Hakim-hakim 5) untuk mendapatkan narasi 

kepahlawanan bangsa Israel di zaman Debora dan Barak, 

yangmemperkuat narasi yang sudah ada (Hakim-hakim 4) sehingga 

terjadi sinkronisasi dengan Hakim-hakim 5. 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
bahasa simbol mungkin saja tidak terjadi secara literal, tetapi makna di balik 

perkataan simbol tersebut tetap mengandung fakta sejarah dan kenyataan hidup 

sehari-hari. 
11 Frank H. Polak, “Book, Scribe, and Bald: Oral Discourse and Written Text in 

Recent Biblical Scholarship”, in A Journal of Jewish Literary History vol. 31.1-

2, (Winter-Spring 2011): 129. 
12 Cross and Freedman, Studies in Ancient, 3, menegaskan bahwa nyanyian 

Debora di Hakim-hakim 5 ini sungguh-sungguh kuno (genuinely archaic) dan 

ditulis sekitar tahun 1100 SM serta memiliki unit literatur yang jelas (artinya: 

sudah dalam bentuk tulisan). Mereka dengan jelas membedakan pendapat 

mereka dengan kelompok yang menganggap Nyanyian itu dipengaruhi oleh 

budaya Aram zaman kemudian (late Aramaic) dan bukan benar-benar tulisan 

kuno (pseudo-archaic) mengingat ada himne-himne kemenangan serupa di dunia 

kuno seperti: himne Raamses II setelah perang melawan bangsa Het di Kadesy, 

puisi yang menjelaskan kemenangan Merneptah terhadap orang Libya, Raamses 
III terhadap Bangsa Pelaut (Sea Peoples), dan himne kemenangan Tukulti-

Ninurta I setelah dia mengalahkan Cossaeans. 
13Carr, Writing on the Tablet, 160. 
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INTENSITAS DAN GESTUR DRAMATIS HAKIM-HAKIM 5 

SERTA SUMBANGSIHNYA BAGI HAKIM-HAKIM 4 

 

Intensitas dan Gestur Dramatis Hakim-hakim 5 

 

Penulis mengambil contoh intensitas dan gestur dramatis 

Hakim-hakim 5:28-30.
14

 Di ayat 28, ditemukan 2 pola kalimat 

paralel yang menunjukkan intensitas. Pertama,  ְבַעד ַהַחלֶֹּ֙וןdengan ד  ְבַעָ֣

 yang diterjemahkan: “dari balik jendela itu….” dengan “dari ָהֶָּֽׂאְׁשָנ֑ב

balik kisi-kisi jendela itu….”
15

 Jelas terlihat bahwa ada 

kesengajaan pemilihan kata yang sama dan mirip untuk 

menunjukkan intensitas perasaan ibu Sisera. Ini didukung 2 kata 

kerja selanjutnya, yaitu “dia telah melihat ke bawah” dengan “dia 

[ibu Sisera] telah menangis tersedu-sedu”. Pertanyaannya, apa yang 

telah dilihat oleh ibu Sisera di bawah sana, yang menyebabkan dia 

menangis tersedu-sedu? Untuk saat itu, pasti ibu Sisera belum 

melihat apa-apa. Dia hanya “melihat” atau lebih tepatnya, 

membaca gelagat atau aura kekalahan karena tidak ada atau 

tertundanya berita atau sorak sorai kemenangan. Mereka harus 

menanti dan menanti dan aura kekalahan itu semakin menguat 

seiring dengan ketidakpastian berita yang makin menimbulkan 

kecemasan dan rasa kuatir yang dalam. Pola kalimat paralel kedua 

kembali dinyatakan oleh 2 kata yang sama: “mengapa….” dan 

“mengapa….” Kembali nuansa intensitas ditunjukkan oleh 

kelanjutan kalimatnya: “mengapa keretanya telah tertunda untuk 

masuk/datang” dengan “mengapa mereka telah memperlambat 

kecepatan kereta perangnya.” Dalam kalimat pertama, “kereta” 

                                                
14 Untuk analisa mendetail tentang paralelisme yang intens, lihat Mark A. 

Vincent, “The Song of Deborah: A Structural and Literary Consideration”, in 

JSOT 91, (2000): 76-80. 
15

 Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs, Hebrew and English 

Lexicon with An Appendix Containing the Biblical Aramaic, (Peabody, MA: 

Hendrickson, 1996), 318, 1039. 
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menjadi subyek. Ini jelas memakai gaya bahasa metonimia subyek 

di mana kata “kereta” mewakili apa yang ada di dalamnya, yaitu 

“orang yang mengendarai dan ada di dalam kereta itu.” Ini 

dipertegas oleh pemakaian kata “dia telah tertunda” dalam bentuk 

Polel perfek orang ke-3 maskulin tunggal sementara dalam bentuk 

Qalnya, kata itu memiliki arti “dia telah menjadi malu.”
16

 Jadi, di 

antara frasa “dia melihat ke bawah” dengan “dia menangis tersedu-

sedu” terdapat “orang-orang yang pulang dengan kereta perang 

yang diperlambat dan langkah lesu serta muka tertunduk malu.” 

Aura kekalahan yang dirasakan oleh ibu Sisera benar adanya. 

 

Selanjutnya ayat 29-30 menampilkan jawaban tidak 

memuaskan para perempuan bijak terhadap pertanyaan ibu Sisera. 

Kuncinya ada di kata יב  yang berbentuk Hiphil (ayat 29) ָתִׁשֶ֥

imperfek orang ke-3 tunggal feminim yang berarti “dia akan 

mengembalikan.”
17

 Mengingat kata sebelumnya adalah kata yang 

biasa diartikan “menjawab”, kata ini sebaiknya tidak diterjemahkan 

“menjawab” juga. Memang kata ini secara alami berarti 

“mengembalikan” sehingga di dalam konteksnya, itu dipahami 

sebagai orang yang “mengembalikan” perkataan/pertanyaan 

seseorang. Artinya, orang yang tidak mampu memberi jawaban 

yang memuaskan terhadap pertanyaan yang diajukan kepadanya 

dan pertanyaan itu “kembali” kepada si penanya dalam bentuk 

pertanyaan, bukan jawaban! Bila analisa Halpern benar bahwa 

gambaran ibu Sisera yang memiliki wanita-wanita terhormat (noble 

women) menunjukkan bahwa dia tinggal dan merupakan bagian 

dari istana,
18

maka aura kekalahan dan duka bukan hanya 

menyelimuti ibu Sisera, tetapi juga Yabin, Raja Kanaan, yang telah 

kehilangan Panglima andalannya. 

                                                
16 Brown, Driver, and Briggs, Hebrew and English Lexicon, 101.  
17

 Brown, Driver, and Briggs, Hebrew and English Lexicon, 996. 
18 Halpern, The First, 89-90. 
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Sumbangsihnya bagi Hakim-hakim 4 

 

Absennya kecemasan ibu Sisera di Hakim-hakim 4 

sebenarnya bisa diatasi setelah rekonstruksi kesinambungan narasi 

Hakim-hakim 5 di atas. Hasil rekonstruksi itu dapat ditempatkan di 

ayat 4:23 mengingat kesimpulan 4:23 sejajar dengan 5:31 dan 

dapat ditempatkan di ayat terakhir. Contoh rekonstruksinya: 

“Demikianlah Sisera, Panglima andalan Yabin, telah meninggal di 

tangan seorang perempuan. Kekalahan ini bukan hanya membatasi 

ibu Sisera yang tidak bisa bertemu lagi dengan anaknya, namun 

juga membuat ciut nyali Yabin, Raja Kanaan, yang biasanya begitu 

bangga mendapatkan barang-barang jarahan setelah Panglimanya 

memenangkan peperangan. Sebaliknya, orang Israel makin 

bersemangat dan berkuasa.”Kemudian dilanjutkan 4:24, “Dan 

kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin….” Dan 

kesimpulannya diambil dari 5:31, “Demikianlah akan binasa segala 

musuh-Mu, ya TUHAN….” 

 

KETERLIBATAN SUKU-SUKU DALAM PERANG 

MENURUT HAKIM-HAKIM 5 DAN SUMBANGSIHNYA 

BAGI HAKIM-HAKIM 4 

 

Keterlibatan Suku-suku dalam Perang menurut Hakim-hakim 

5 

 

Penulis mencoba mengkaji ulang pendapat Halpern terkait 

perbedaan catatan tentang suku-suku yang berpartisipasi dalam 

perang (6 suku menurut Hakim-hakim 5 vs 2 suku menurut Hakim-

hakim 4) dengan cara menelititeks terkait keterlibatan mereka. 

 

Pertama, 5:2 dimulai dengan 2 kata yang unik: ַע ְפָרעֹות ֵֹ֤   ִבְפר

Menurut Hauser, kunci utama untuk memahami teks Hakim-hakim 
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5 adalah dengan memahami pemakaian “parataksis”: penempatan 

secara berurutan/berjejeran kata-kata, gambaran-gambaran, klausa-

klausa, atau adegan-adegan tanpa penghubung yang secara 

langsung dan segera mengkoordinasikan masing-masing bagian 

satu dengan yang lainnya.
19

 Parataksis tidak menampilkan 

gambaran yang lengkap, namun biasanya hanya menyeleksi salah 

satu elemen yang seringkali sepintas tidak terlihat ada hubungan 

satu sama lain. Itu tidak berarti tidak ada kesamaan umum di antara 

mereka. Kesatuan yang tampak cenderung tidak kentara, implisit, 

tidak langsung, dan di bawah permukaan.
20

 Konsep ini sepenuhnya 

tampak dalam frasa ַע ְפָרעֹות ֵֹ֤ עַ  Kata ִבְפר ֵֹ֤  berjejer dengan kata ִבְפר

ְפָרעֹות dan keduanya secara mendasar berarti: “let 

someone/something (hang) loose” atau “untie the hair”.
21

 Kata 

yang pertama berbentuk Qal infinitif konstruk sehingga 

diterjemahkan “the letting free” sedangkan kata yang kedua 

berbentuk noun feminim (atau: maskulin?) jamak sehingga 

diterjemahkan “the one who loose hair”. Selanjutnya frasa  ַע ֵֹ֤  ִבְפר

ל berjejer dengan frasaְפָרעֹותֶּ֙ ְביְִשָרֵאֵ֔ ם ב ָע֑  karena keduanya  ְבִהְתנֵַדַ֖

dimulai dengan preposisi  ְב  Melihat pensejajaran yang sangat jelas 

ini, preposisi  ְב diterjemahkan “because of”
22

 sedang keseluruhan 

frasa pertama diterjemahkan “because of the letting free (by) the 

one who loose hair” (karena pembebasan oleh orang yang “terurai 

rambutnya”). Berdasarkan Imamat 10:6; 13:45, gambaran orang 

yang membiarkan rambutnya terurai adalah gambaran orang yang 

sedang berkabung. Ini cocok dengan gambaran orang-orang Israel 

di zaman Debora dan Barak yang sudah 20 tahun dijajah Yabin. 

Tetapi orang2 ini akhirnya memutuskan diri untuk tidak terus 

berkabung! Berdasar informasi tambahan di Bilangan 6:5 tentang 

                                                
19 Alan J. Hauser, “Judges 5: Parataxis in Hebrew Poetry,” in JBL 99/1, (1980): 

26.  
20 Hauser, “Judges 5”, 26. 
21

 William L. Holladay, A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 

Testament, (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1988), 298. 
22 Holladay, A Concise, 32. 
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orang Nazir yang berkomitmen (karena nazar tertentu) sehingga 

dilarang mencukur rambutnya (jadi: membiarkan rambutnya 

tumbuh panjang dan terurai)
23

, maka Hakim-hakim 5:2 menunjuk 

pada orang-orang yang semula berkubang dalam duka (rasa putus 

asa dan tiada harapan), bangkit dan mengambil komitmen untuk 

memimpin rakyat, yang juga dengan sukarela bergabung, demi 

meraih kemenangan!
24

 Schloen bahkan menegaskan bahwa kata 

tersebut bukan hanya merefleksikan tindakan pengabdian diri 

seseorang, melainkan juga kebebasan dari segala bentuk 

pengekangan (dari pihak musuh/penjajah), kontras dengan tindakan 

“melipat tangan” dan berhenti melakukan sesuatu di ay. 6-7.
25

 

Karena itu, penulis setuju dengan Craigie yang menerjemahkan 

bagian ini dengan “to dedicate oneself wholly, to lead as leader”.
26

 

Selanjutnya perlu dipahami apakah kata ְפָרעֹות bergender feminim 

atau maskulin, mengingat terjemahan Inggris menerjemahkannya 

maskulin
27

 atau tidak menentukan gendernya
28

 atau bahkan tidak 

mengarah ke pribadi
29

. Bahkan BibleWorks juga galau dalam 

menentukannya!
30

 Namun bila pendapat Vincent tentang struktur 

                                                
23 Lihat Willem A. VanGemeren, New International Dictionary of Old Testament 

Theology and Exegesis, vol. 3, (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1997), 691.  
24 Ingat pensejajaran frasa pertama dengan frasa kedua, di mana frasa kedua 
lebih sederhana dan tidak terlalu menimbulkan polemik, sehingga diterjemahkan 

“karena rakyat yang memutuskan untuk bergabung secara sukarela.” 
25 J. David Schloen, “Caravans, Kenites, and Casus Belli: Enmity and Alliance in 

the Song of Deborah,” in CBQ vol. 55 No. 1, (January 1993), 22-23. 
26 Seperti dikutip oleh Athena E. Gorospe and Charles Ringma, Asia Bible 

Commentary: Judges, (Cumbria, UK: Langham, 2016), 74. 
27 JPS memakai kata “men” atau NIV, “princes” atau bahkan TNK, “locks go 

untrimmed” (rambut yang belum dicukur) yang lebih terarah pada “para lelaki”. 
28 NAS, RSV, ESV kompak memakai kata “leaders” atau “locks are long” yang 

bisa berarti maskulin atau feminim. 
29 KJV menggunakan kata “the avenging” (pembalasan dendam). 
30 BibleWorks (BW) 7 menyebut kata  sebagai noun, feminim, jamak, 

sedangkan BW 10 menjadi noun, maskulin, jamak! Sebagai catatan, analisa 

Holladay dalam Zefanya 2:1 tentang kata ditulis Qal pasif imperatif di 

BW 10 padahal seharusnya Hitpolel imperatif seperti dalam BW 7! 
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literatur yang menyatukan, yang selalu mengarah ke Debora
31

 

diterima, maka cukup beralasan untuk menerima bahwa teks ini 

berbicara tentang para wanita, yang secara natural dihubungkan 

dengan mereka yang terurai rambutnya dan bukan kelompok yang 

wajib berperang, namun mengambil keputusan untuk “mengikat 

rambutnya”
32

 dan terlibat dalam peperangan demi meraih 

kemenangan untuk bangsanya. Minimal dalam kisah heroik ini, dua 

tokoh wanita disebutkan: Debora dan Yael! Bagaimanapun juga, 

gambaran “orang yang terurai rambutnya” adalah gambaran yang 

ambigu, bisa pria atau wanita, yang menurut penulis digunakan 

dalam teks ini untuk menekankan bahwa yang terpenting bukan 

jabatan kepemimpinandan dominasi gender tertentu melainkan 

komitmen dari orang Israel! Ini diperkuat oleh fakta bahwa Israel 

waktu itu bukanlah suatu Kerajaan Bersatu, melainkan 

kemungkinan sebuah Konfederasi di mana setiap kelompok punya 

pemimpin lokalnya sendiri dan tidak ada kewajiban mutlak untuk 

menuruti kehendak kelompok lain. Jadi penekanannya jelas pada 

kesungguhan hati dan komitmen untuk terlibat dalam gerakan besar 

untuk melawan musuh yang kuat dan sudah 20 tahun menindas 

mereka! Penekanan ini jelas tidak menisbikan pentingnya peran 

pemimpin, namun justru mendongkrak keraguan pemimpin de jure, 

Barak, berkat komitmen pemimpin de facto, Debora.  

 

Kedua, penting untuk mencatat pengamatan Vincent bahwa 

kata “Israel” yang muncul di bagian pertama dari puisi (ay. 2-8), 

hilang sepenuhnya di bagian kedua (ay. 9-22), khususnya setelah 

ay. 11. Dan ini mengarah pada kesimpulan bahwa bukanlah Israel 

secara keseluruhan yang berperang, hanya sebagian dari mereka. 

                                                
31 Vincent, “The Song of Deborah”, 64. 
32 Gorospe and Ringma, Judges, 74, di dalam catatan kakinya menyebut tentang 
para penafsir yang mempercayai praktek para pahlawan perang di Israel kuno 

yang tidak menguraikan rambutnya (artinya: mengikat erat rambut) sebagai salah 

satu persiapan untuk berperang. 
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Beberapa kelompok bahkan tidak berperang sama sekali!
33

 

Mengikuti pembagian Vincent,
34

 penulis melihat bahwa bagian 

pertama bersifat eksternal: mengkontraskan raja-raja Kanaan 

dengan Israel sebagai musuh mereka (dan Tuhan di pihak orang 

Israel). Lalu bagian kedua bersifat internal: mengkontraskan 

kelompok orang Israel yang enggan berjuang dengan kelompok 

orang Israel yang mendedikasikan diri sepenuhnya untuk terlibat 

dalam peperangan. Pada akhirnya, bagian ketiga kembali bersifat 

eksternal: mengkontraskan peran kelompok Israel dengan orang 

non Israel di mana orang non Israel yang justru menjadi penentu 

kemenangan Israel. Di sini jelas terlihat pola sandwich: eksternal–

internal–eksternal, yang fungsinya ingin menyinggung peran 

internal: kelompok orang Israel, entah yang terlibat atau yang 

enggan. Konsekuensi dari pembagian di atas, penulis berbeda 

pendapat dengan Block yang melihat ay. 10 dikenakan kepada para 

pedagang Kanaan.
35

Sementara Block melihat persamaan umum 

antara ay. 9 dan ay. 2 terkait pemimpin dan sukarelawan,
36

 penulis 

melihat kata ב ים dengan kata ְבִהְתנֵַדַ֖  yang memiliki kata dasar ַהִםְָּֽׂתנְַדִבַ֖

sama, נַָדב , sebagai penentu perbandingan: orang Israel dengan raja-

raja Kanaan di ay. 2, sedangkan di ay. 9 antara orang Israel yang 

berdedikasi dengan orang Israel yang enggan di ay. 14-18. Ini 

diperkuat pendapat Gorospe dan Ringma yang menyebut 

“kebenaran TUHAN” di ay. 11 berkait dengan tindakan Allah demi 

kepentingan komunitas,
37

 yaitu komunitas Israel. Konsep seperti ini 

dapat menjawab pertanyaan Butler tentang adanya panggilan untuk 

berperang atau situasi sebelum perang di ay. 12-13 setelah ay. 10 

berbicara tentang kemenangan dalam perang atau situasi setelah 

                                                
33 Vincent, “The Song of Deborah”, 71-72. 
34Vincent, “The Song of Deborah”, 70, di mana bagian pertama mulai ay. 2-8, 

bagian kedua mulai ay. 9-22, dan bagian ketiga mulai ay. 23-31. 
35 Daniel I. Block, The New American Commentary, vol. 6: Judges, Ruth, 
(Nashville, TN: B & H Publishing, 1999), 228. 
36 Block, Judges, Ruth, 228. 
37 Gorospe and Ringma, Judges, 78. 
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perang.
38

 Konsep seperti ini meyakini bahwa ay. 10 masih 

berbicara tentang situasi sebelum perang, sedangkan ay. 11 

berbicara tentang keberpihakan umat kepada TUHAN dan 

kebenaran-Nya, meskipun kemenangan belum diraih. Inilah 

masalah utama kelompok yang enggan untuk terlibat: mereka tidak 

melihat kemungkinan menang perang, karena tidak melihat karya 

Allah di masa lalu dan tidak mampu untuk melihat cara kerja Allah 

yang sudah siap sedia
39

 di masa sekarang untuk menolong umat-

Nya. Kelompok yang diwakili oleh pedagang
40

 dan pemegang 

otoritas lokal
41

 di ay. 10 kemungkinan semula termasuk kelompok 

yang enggan, karena tidak merasa mampu untuk memenangkan 

peperangan. Kelompok ini diingatkan dan didorong oleh Debora 

untuk “sembuh” dari penyakit insensitivitas rohani, dengan mulai 

memberi perhatian, merenungkan, sehingga memiliki kerinduan
42

 

untuk mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka 

yang semula berpangku tangan (ay. 10), akhirnya mendedikasikan 

                                                
38 Trent C. Butler, Word Biblical Commentary, vol. 8: Judges, (Grand Rapids, 

MI: Zondervan, 2009), 126. 
39 Lihat nuansa-nuansa kosmis di ay. 4-5, 20-21, sebagai alat kepanjangan tangan 

ilahi yang bergerak untuk menolong umat-Nya. 
40 Block, Judges, Ruth, 228, menyebut orang yang mengendarai keledai kuning 

tua (tawny female donkeys) mengarah ke kelompok orang kaya (pedagang) yang 
dibedakan dengan mereka yang mengendarai binatang yang umumnya berwarna 

keabu-abuan. Arthur E. Cundall and Leon Morris, Tyndale Old Testament 

Commentaries: Judges and Ruth, (Downers Grove, IL: IVP, 1968), 96 menyebut 

kelompok yang sama, orang kaya, tetapi dikategorikan mengendarai keledai 

putih. 
41 Berdasarkan kata !yDI²mi (kata dasar dd;m') yang berarti “measure” (ukuran) 

atau “outer garment” (jubah luar) [lihat Brown, Driver, and Briggs, Hebrew and 

English Lexicon, 551] sehingga penulis mengartikan “orang yang memakai jubah 

kebesaran” atau “orang yang memiliki otoritas tertentu”. Ini sesuai dengan 

kondisi sebelumnya tentang jalan yang menjadi “hilang” atau tidak dilalui karena 

alasan keamanan. Kesimpulannya, mereka yang masih berani melintas adalah 
orang yang memiliki kekuasaan tertentu. 
42

 Kata kata dasar)  ִשָּֽׂיחו  menurut Holladay, A Concise, 351 berarti “become (ִשיחַ 

concerned with” sedangkan menurut Brown, Driver, and Briggs, Hebrew and 

English Lexicon,967, berarti “muse or meditate upon” atau “be eager, diligent”.  
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diri untuk terlibat dalam perang (ay. 2, 9).
43

 Pada akhirnya, 

“pertobatan” mereka untuk terlibat dalam perang melawan Kanaan 

menjadi pembanding bagi kelompok yang benar-benar enggan dan 

tidak peduli di ay. 14-18.  

 

Ketiga, sesuai dengan penelitian di bagian kedua di atas, 

maka penyebutan suku-suku Israel mengarah pada klasifikasi 

mereka menjadi 3 bagian. Block menyebutnya sebagai kelompok 

sukarelawan (Efraim, Benyamin, Makhir [kemungkinan besar 

mewakili setengah Manasye yang tinggal di sebelah barat sungai 

Yordan], Isakhar), kelompok yang menolak atau enggan (Ruben, 

Gilead [di mana bagian utaranya diberikan kepada Gad, pada 

zaman Yosua], Dan, Asyer) dan kelompok yang mendapatkan 

penghargaan khusus (Zebulon dan Naftali).
44

 Schloen 

memperkenalkan “Hipotesa Midian (Keni)”
45

 yang menyebutkan 

adanya jalur perdagangan dari bukit di sebelah selatan menuju 

daerah pesisir pantai di sebelah utara Kanaan (Palestina), yaitu rute 

yang melintasi Lembah Yizreel dan Danau Galilea bagian bawah, 

dekat dengan tempat kediaman suku Efraim, Isakhar, Zebulon, dan 

Naftali. Suku Efraim disebutkan secara khusus karena penjelasan 

“yang akarnya di Amalek” yang menurut Schloen menunjuk pada 

daerah perbukitan orang Amalek di wilayah Efraim (Hakim-hakim 

12:15); Isakhar karena disebut sebagai “keledai yang kuat 

tulangnya” (Kejadian 49:14), binatang yang biasa dipakai untuk 

kereta, sehingga Isakhar diyakini sebagai pekerja yang bergantung 

pada perdagangan para kafilah yang menggunakan kereta 

                                                
43 Band. dengan analisa Schloen, “Caravans”, 24. 
44 Block, Judges, Ruth, 232-35. 
45 Meskipun penulis menganggap analisa Schloen, “Caravans”, 27 yang 

membaca middin (ukuran, jubah kebesaran) sebagai midyan (Midian) tidak 

diperlukan karena secara natural kelompok Keni adalah keturunan Midian di 

mana mertua Musa ada di dalamnya. Lagipula pada zaman Konfederasi, 
hubungan antar kelompok lebih “cair” dan lebih bersifat relasional daripada 

otoritatif (yang akan muncul dari terjemahan “yang duduk di atas Midian”), 

khususnya dengan kelompok non Israel. 
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(caravans); Zebulon dikaitkan dengan daerah pesisir pantai, dan 

bersama dengan Naftali dikaitkan dengan tindakan berani dalam 

menyerang musuh.
46

 Artinya, absennya penyebutan Benyamin dan 

Makhir (yang mewakili Manasye) bukan berarti ketidakterlibatan 

mereka, mengingat posisi kediaman dan asosiasi nama mereka.
47

 

Bahkan, tidak adanya nama Yehuda dan Simeon, yang coba 

difasilitasi dengan koreksi teks oleh De Moor,
48

 juga tidak 

menunjukkan ketidakterlibatan mereka. Selanjutnya perlu dipahami 

keterkaitan beberapa suku dengan Midian (dan Keni), yang 

menurut Schloen didasari oleh bukti Alkitab bahwa orang Midian 

sejak lama sudah melakukan aktifitas dagang, yang juga 

mengakibatkan terjadi perkawinan campuran dengan beberapa suku 

yang disebutkan di atas. Akibatnya, dapat dibedakan 2 kelompok 

yang terlibat perdagangan di antara suku-suku Israel. Pertama, 

pemilik atau penyelenggara perdagangan yang terjadi akibat 

perkawinan campuran tersebut, yang tinggal di kota-kota 

perbukitan di sebelah Barat Sungai Yordan. Kedua, pekerja atau 

pelaksana perdagangan. Pemerasan luar biasa berupa bea cukai 

atau pajak yang mereka alami dari para penguasa Kanaan terhadap 

para pedagang Midian/Israel yang melintasi daerah tersebut 

menimbulkan krisis, yang akhirnya berujung pada peperangan.
49

 

Menurut hemat penulis, sifat relasi yang “cair” di antara orang 

                                                
46 Schloen, “Caravans”, 27-29, 32. 
47 Johannes C. De Moor, “The Twelve Tribes in the Song of Deborah”, in VT 

vol. 43, fasc. 4, (Oct 1993) melihat penyebutan Efraim dan Benyamin secara 

berpasangan sering digunakan, misal dalam Kejadian 34:24; 46:20-21; 49:22-27; 

Bilangan 1:10-11, 32-36; 2:18-22; 7:48-60; 11:22-24, dan lain sebagainya (page 

488). Sedangkan untuk Makhir, Moor (page 490) membandingkan urutan 

Hakim-hakim 5 dengan Yosua 13-19 yang menyetarakan Makhir dengan 

Simeon, tepat setelah Lewi, lalu dikaitkan dengan teks Kejadian 49:5 yang 

menyandingkan Simeon dan Lewi dengan komentar yang memunculkan kata  

 yang bisa berarti “senjata mereka” atau “alat tukar mereka dalam ְמֵכרֵֹתיֶהָּֽׂם 
perdagangan.” Jadi kata “Makhir” pada dasarnya berarti “perdagangan”. 
48 De Moor, “The Twelve Tribes”, 486-88. 
49 Schloen, “Caravans”, 27-28. 
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Midian (dan Keni), bahkan Samgar bin Anat
50

, dengan Israel juga 

tercermindalam relasi Yael (dan Heber, suaminya). Mereka yang 

memiliki “perhubungan baik” dengan Yabin, Raja Hazor (4:17),
51

 

akhirnya justru menghancurkan Sisera, panglima perang Yabin, 

melalui tangan seorang perempuan, Yael, istri Heber sendiri.Kata 

“perhubungan baik” memakai frasa yang umum, “damai” (ֹום .(ָׁשלָ֗
52

 

Tidak ada kata “sahabat” yang disebutkan dalam bagian ini. Ini 

menandakan bahwa relasi Heber dengan Yabin sebatas ada 

“damai,” suatu relasi yang sangat “cair,” dan dapat digantikan 

dengan relasi sebaliknya, bila ada motif yang tepat di dalamnya. 

Gorospe dan Ringma mengajukan motif “melindungi keluarga” di 

balik tindakan Yael yang sedemikian berani.
53

 Karena konsep relasi 

yang “cair” di antara orang Israel dengan Midian (dan Keni)
54

 

bahkan Amalek, maka bukan sesuatu yang mengherankan bila di 

kemudian hari, Midian dan Amalek justru menjadi musuh-musuh 

Israel. Penulis berasumsi bahwa ke-4 suku (atau 6 suku, jika 

memasukkan Yehuda dan Lewi), minus Zebulon dan Naftali, dapat 

digolongkan sebagai kelompok sukarelawan, yang semula sempat 

ragu, tetapi kemudian dapat diyakinkan oleh Debora dan Barak, 

bahwa mereka dapat memenangkan perang, dan melindungi bisnis 

dagang mereka. 

                                                
50 Lihat F. Charles Fensham, “Shamgar ben Anath,” in Journal of Near Eastern 
Studies, vol. 20, no. 3, (July 1961): 197-98 yang menegaskan bahwa Samgar 

kemungkinan bukanlah orang Israel, tetapi orang Hananeans yang berasal dari 

Semit bagian Barat, sama seperti orang Aram, yang memiliki relasi yang erat 

dengan bangsa Israel (Ulangan 26:5), dan hidupnya nomaden (berpindah-

pindah), biasanya karena pekerjaannya. 
51 Tentang Hazor, Butler, Judges, 88-89, menegaskan bahwa Kanaan terdiri dari 

banyak kota dan Hazor salah satunya. Kemungkinan Yabin memerintah Kanaan 

dari kota Hazor. 
52 J. J. Owens, Analytical Key to the Old Testament, vol. 2: Judges–Chronicles, 

(Grand Rapids, MI: Baker, 1992), 19. 
53 Gorospe and Ringma, Judges, 70, menyebutkan bahwa Yael dan seisi 

keluarganya akan dibunuh oleh pasukan Israel saat mereka tahu Yael melindungi 
Sisera. 
54 Lihat misalnya Butler, Judges, 101, yang menyebut perjanjian damai antara 

orang Keni dengan Israel, minimal dengan suku Yehuda di Hakim-hakim 1:16. 
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Sedangkan Zebulon dan Naftali digolongkan dalam 

kelompok yang berbeda. Mengapa demikian? Penulis memulai 

rekonstruksi dengan mengawinkan pendapat De Moor dan Halpern. 

Bila perbaikan teks De Moor tepat, maka bukan 6 suku melainkan 

8 suku yang terlibat dalam perang.
55

 Meskipun tidak menyebut 

demikian, Halpern membagi 40.000 pasukan (5:8) menjadi 8 suku 

sehingga masing-masing suku berjumlah 5.000 pasukan. Itulah 

sebabnya mengapa pasukan dari Zebulon dan Naftali yang 

menyertai Barak berjumlah 10.000 pasukan (4:14).
56

 Lalu, apa 

dasar pembedaan Zebulon dan Naftali ke dalam kelompok yang 

berbeda? Penulis berpendapat bahwa frasa “ketika orang memilih 

allah baru….” (5:8) menjadi kunci pemahaman bagian ini. Atas 

perbaikan teks yang dilakukan Margulis untuk memperkenalkan 

motif “Anak Panah Ilahi”,
57

 penulis setuju menggunakannya 

sebagai “motif akibat” tanpa menghilangkan “motif penyebabnya”: 

karena orang Israel memilih allah lain atau terjebak dalam 

penyembahan berhala, seperti memang tercermin dalam pola 

berulang dalam Kitab ini, maka bahkan 40.000 orang pasukan 

seolah seperti orang yang tidak memiliki senjata. Mereka seolah 

tidak melihat desiran anak panah ilahi di tengah gemuruh air. 

Mereka hanya melihat masalah, tanpa tahu solusinya. Namun 

ketika mereka kembali menyembah dan mempercayakan diri pada 

TUHAN, maka mereka bukan hanya melihat desiran anak panah, 

tapi “perang bintang” yang sesungguhnya, di mana langit 

berperang demi anak-anak Allah! Di situlah perbaikan teks 

Margulis menemukan fungsinya: memperkuat, dengan cara 

mempertajam senjata umat-Nya (yang diwakili oleh anak panah) 

dan bukan menghilangkan makna fundamental terkait konsekuensi 

                                                
55 Lihat footnote 48. 
56

 Halpern, The First, 80. 
57 B. Margulis, “An Exegesis of Judges V 8a”, in VT vol. 15, fasc. 1, (January 

1965): 71-72. 
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meninggalkan TUHAN.Jadi, kalau disebutkan bahwa di antara 

40.000 pasukan tidak ditemukan tombak dan perisai, maka 

implikasinya adalah ketiadaan iman
58

 dari semua pasukan, yaitu 

kedelapan suku Israel! Di sinilah fungsi utama puisi Hakim-hakim 

5, yang menegaskan peran Debora sebagai seorang nabiah untuk 

membangkitkan kembali kepercayaan bangsa Israel. Ungkapan 

“tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan 

nyawanya…” (5:18), yang secara literal berarti “…mencemooh 

(artinya: tidak menghiraukan) nyawanya.” Ini bukan penafsiran 

super atau hiper literal seperti kata Kawashima,
59

 melainkan 

ungkapan orang yang bertekad untuk “menebus” kesalahannya di 

masa lalu hingga berani mengambil komitmen sepenuh hati, seperti 

orang yang tidak peduli apa-apa lagi, termasuk nyawanya, kecuali 

fokus penuh kepada Tuhan. Ini seperti ungkapan Paulus yang 

menganggap yang lain sebagai sampah demi memperoleh Kristus 

(Filipi 3:8). Komitmen inilah yang membuat Zebulon dan Naftali 

lebih istimewa dibanding yang lain, karena mereka menjadi 

pelopor (pioneer) bagi yang lain, yang akhirnya mengikuti langkah 

mereka. 

 

Akhirnya, penyebutan 4 suku yang menolak untuk terlibat 

dalam perang menggambarkan 3 macam orang: mereka yang 

terbuai dengan zona nyaman (suku Ruben dan Gilead/Gad yang 

tinggal di seberang Yordan), yang mungkin saja berpikir untuk 

terlibat, tetapi tetap tidak ada aksi nyata yang dilakukan
60

; mereka 

yang sibuk dengan urusan pekerjaan dan bisnisnya (suku Dan yang 

                                                
58 Lihat Butler, Judges, 102, yang menyebut tindakan mujizat Allah, yang dulu 

mengubah laut menjadi tanah kering, sekarang mengubah tanah kering menjadi 

lautan lumpur, setelah umat Allah beriman dan mendedikasikan diri pada Tuhan. 
59 Kawashima, “From Song”, 156. 
60 Lihat A. D. Crown, “Short Notes: Judges V 15b-16,” in VT vol. 17, fasc. 2, 

(April 1967): 241, yang menggunakan ungkapan “great armchair warriors” 
(para pahlawan besar di tempat duduk) setelah mempertahankan ungkapan 

“commander” (panglima) sehingga menerjemahkan “ada banyak pertimbangan” 

sebagai “commander of the heart” atau “commander of mind”. 
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melakukan bisnis perkapalan); dan mereka yang belum established 

hidupnya (suku Asyer, yang masih berjuang mendapat tempat yang 

lebih baik, yang menurut mereka adalah pantai dan pelabuhan di 

Laut Tengah daripada tanah dataran yang sering menjadi medan 

perang). Mereka semua memiliki alasan untuk dimaafkan, namun 

Tuhan menegur mereka dengan keras!
61

 Menurut hemat penulis, 

inilah alasan mengapa Hakim-hakim 5 terkesan “membatasi” peran 

manusia dan menegaskan ketidakefektifan manusia sebagai agen 

Allah, yaitu ketika manusia berfokus pada kepentingan pribadi dan 

melupakan kepentingan yang lebih besar, yang seringkali terkait 

dengan konsep mereka terhadap Tuhan. Sebaliknya, Hakim-hakim 

4 terkesan “membatasi” peran Allah karena yang ditekankan adalah 

mereka yang tersadarkan, sehingga “panah” mereka dipertajam dan 

dapat menjadi agen Allah yang efektif. Konsep yang sama, namun 

terbalik, juga terjadi terkait peran Debora dan Barak. Dalam 

Hakim-hakim 4 terkesan peran Debora yang sentral sementara 

peran Barak selalu di bawahnya. Ini penting untuk Hakim-hakim 4 

karena kebangkitan Barak selalu diikuti oleh kebangkitan rakyat 

yang dipimpinnya karena de jure dialah pemimpin bangsa Israel 

saat itu. Sebaliknya, Hakim-hakim 5 selalu melakukan pensejajaran 

peran Debora dan Barak karena itulah hasil akhir yang diharapkan. 

Itu tidak berarti bahwa peran Debora tidak sentral di Hakim-hakim 

5. Vincent sudah menegaskan tentang struktur literatur Hakim-

hakim 5 yang menyatukan, yang selalu mengarah ke Debora,
62

 

yang membuktikan peran sentral Debora. Tapi pensejajaran Debora 

dan Barak di Hakim-hakim 5 memang bernuansa teologis, yaitu 

ajakan untuk semua, dan bukan hanya 1 atau 2 pemimpin, yang 

mendedikasikan diri kepada Tuhan, seperti nyata dalam penutup di 

ay. 31, “…tetapi orang yang mengasihi-Nya bagaikan matahari 

terbit dalam kemegahannya….” 

 

                                                
61 Block, Judges, Ruth, 233-34.  
62 Lihat footnote 31. 
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Sumbangsihnya bagi Hakim-hakim 4 

 

Perbedaan jumlah suku dan pasukan yang terlibat dalam 

perang antara Hakim-hakim 4 dan 5 dapat dijembatani dengan 

pemahaman yang benar tentang alasan Hakim-hakim hanya 

menegaskan peran Zebulon dan Naftali. Sehingga penulis 

mengusulkan bahwa setelah 4:14, ditambahkan dengan pemahaman 

bahwa bukan hanya Zebulon dan Naftali, tetapi juga suku-suku lain 

terlibat setelah mereka menyadari kesalahan mereka. Contoh 

pengkalimatannya adalah sebagai berikut: “Sama seperti Zebulon 

dan Naftali, suku-suku lain yang menyadari kesalahan mereka, 

mendedikasikan diri pada Tuhan dan ikut serta dalam peperangan. 

Akhirnya, total 40.000 orang pasukan Israel berperang melawan 

Kanaan.” 

 

PERAN YAEL MENURUT HAKIM-HAKIM 5 DAN 

SUMBANGSIHNYA BAGI HAKIM-HAKIM 4 

 

Peran Yael menurut Hakim-hakim 5 

 

Peran Yael sungguh mengejutkan, bahkan terkesan 

kontroversial. Yang pertama, Yael memutuskan aliansi suaminya, 

Heber, dengan Yabin, Raja Kanaan.
63

 Tentang hal ini, penulis 

sudah menegaskan sebelumnya bahkan sifat relasi yang “cair” di 

antara beberapa suku Israel dengan Midian (atau Keni) bahkan 

Amalek menjadi dasar untuk memahami relasi yang “cair” juga 

antara Heber (dan Yael), orang Keni, dengan orang Kanaan. Yang 

kedua, Yael melakukan beberapa pelanggaran etika. Bal menyebut 

tentang tindakan penipuan, pengkhianatan, pembunuhan, dan dosa-

dosa lainnya.
64

 Matthews menambahkan pelanggaran hukum 

keramahtamahan. Menariknya, sementara Yael melanggar satu atau 

                                                
63 Butler, Judges, 104. 
64 Seperti dikutip oleh Butler, Judges, 104. 



Desiran Anak Panah Ilahi Di Antara Gemuruh Air … 46 

 

 

dua hukum, Sisera melanggar hamper semua dari total 7 hukum, di 

mana dia memulainya dengan mendatangi kemah Yael, bukan 

kemah Heber, suami Yael. Satu-satunya hukum yang tidak 

dilanggar oleh Sisera adalah hukum ke-7, karena dia telah 

meninggal akibat ketiadaan proteksi di pihak Yael.
65

 Namun 

analisa Matthews justru membuka peluang untuk memahami 

tindakan Yael, yang bisa disetarakan dengan tindakan Ehud, yang 

juga melakukan penipuan, pengkhianatan, dan pembunuhan 

terhadap Eglon (Hakim-hakim 3). Yang ketiga, Yael melakukan 

tindakan-tindakan yang mengandung penafsiran seksual. Butler 

menyebutnya “daya tarik romansa (percintaan)”
66

; Gorospe dan 

Ringma melihat ada tipe stereotip wanita sebagai partner seksual
67

; 

sedangkan Fewell dan Gunn mencoba mendeskripsikan gambaran 

seksual yang sangat jelas melalui dua tahapan: tahap pertama tidak 

terjadi apa-apa namun di tahap kedua sesuatu terjadi, khususnya 

melalui ַתח ָָ  yang berarti “terbuka” tetapi juga bisa diterjemahkan ָפ

“menggoda”.
68

 Tentang nuansa seksual, penulis berpendapat bahwa 

nuansa itu ada di pihak Sisera, yang ditangkap secara cerdik oleh 

Yael untuk melumpuhkan Sisera. Jawaban para wanita bijak 

terhadap pertanyaan ibu Sisera terkait Sisera yang tidak pulang 

menunjukkan hal ini. Ada ungkapan “gadis seorang dua” yang 

secara literal diterjemahkan “kandungan” (kata dasar ֶחם  (ַרַחם atau ֶרֶ֫

dan pernah digunakan dalam Mesha Inscription 17 untuk menunjuk 

pada “wanita tawanan”.
69

 Holladay menambahkan bahwa 

ungkapan “1 bahkan 2 kandungan” merupakan ungkapan kasar 

yang sering diucapkan di kalangan tentara, yang setara dengan 

                                                
65 Victor H. Matthews, “Hospitality and Hostility in Judges 4”, in Biblical 

Theology Bulletin, vol. 21, 1, (February 1991): 13-21. 
66 Butler, Judges, 104. 
67 Gorospe and Ringma, Judges, 68. 
68 Danna Nolan Fewell and David M. Gunn, “Controlling Perspectives: Women, 
Men, and the Authority of Violence in Judges 4 & 5,” in Journal of the American 

Academy of Religion, vol. 58, no. 3, (Autumn 1990): 392-93. 
69 Brown, Driver, and Briggs, Hebrew and English Lexicon, 933. 
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ungkapan “1 atau 2 teman tidur”.
70

 Berdasarkan data di atas, 

penulis cukup yakin bahwa ungkapan ini menunjuk pada kebiasaan 

Sisera yang bukan hanya membawa kain-kain berwarna indah 

sebagai rampasan perang, tetapi para wanita yang dijadikan budak 

seks.
71

Sesuai analisa Matthews tentang pelanggaran hukum 

keramahtamahan di atas, yang justru dimulai oleh Sisera, bukan 

Yael, membuktikan bahwa gambaran, bahkan fantasi seksual ada di 

pihak Sisera. Penulis juga merasa perlu mengkritisi penyamaan 

Fewell dan Gunn antara kata “terbuka” dengan “menggoda”. Dari 

semua ayat yang disebutkan (Hakim-hakim 14:15; 16:5; Hosea 

2:16), tidak ada satu pun yang konteks kisahnya bernuansa seksual. 

Jadi, penyamaan pemakaian kata “terbuka” sangat tidak seimbang 

karena kata “terbuka” adalah kata sifat, sehingga penentunya 

adalah kata bendanya. Jadi, “mulut yang terbuka,” “hati yang 

terbuka,” dan “pintu yang terbuka” memiliki arti berbeda. Bahkan 

ketiganya harus diteliti di dalam konteks pembicaraannya, tidak 

bisa serta merta disamakan dan memiliki konotasi orang yang 

membuka diri, termasuk secara seksual, seperti anggapan terhadap 

Yael. Bila analisa tentang fantasi seksual di pihak Sisera itu benar, 

terbuka kemungkinan bahwa Yael menolak secara halus 

permintaan Sisera, melayaninya sebagai tamu dalam konteks 

keramahtamahan dan memintanya untuk beristirahat. Ini mungkin, 

karena seperti pendapat Block, dari awal sampai akhir, Yael 

sepenuhnya mengontrol situasi dan peristiwa yang akan terjadi 

dalam relasinya dengan Sisera.
72

 Akhirnya, analisa nuansa seksual 

di pihak Yael tidak dapat dibenarkan karena secara teologis, teks 

puisi Hakim-hakim 5 menebarkan benih-benih kebenaran, misalnya 

kata “terpujilah/diberkatilah TUHAN” sebagai penanda pembagian 

di ay. 2 dan 9, yang disejajarkan dengan 2x ungkapan “diberkatilah 

                                                
70 Holladay, A Concise, 337. 
71 Warren Baker, The Complete Word Study Old Testament, (Chattanooga, TN: 
AMG Publishers, 1994), 657, memakai kata “damsel” (anak dara), sedangkan 

Owens, Analytical, 24, memakai kata umum “wanita”. 
72 Block, Judges, Ruth, 206.  
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Yael” di ay. 24. Ini setara dengan ungkapan “kebenaran Tuhan” 

yang disejajarkan dengan “kebenaran orang Israel” di ay. 11. 

Sebaliknya, ini kontras dengan ketiadaan partisipasi penduduk kota 

Meros di ay. 23,
73

 yaitu partisipasi dalam kebenaran Tuhan 

sehingga kebenaran itu juga melekat di dalam diri pelakunya. Jadi, 

tindakan pembunuhan dalam konteks perang yang dapat dimaklumi 

adalah yang tidak melekat dalam diri pelakunya setelah perang itu 

berakhir, sementara tindakan penyimpangan seksual demi 

melakukan kebenaran pasti akan melekat di dalam diri pelakunya 

dan menimbulkan masalah baru, baik secara pribadi, keluarga, atau 

komunitas. Mungkinkah seorang Yael yang berusaha 

menyelamatkan diri dan keluarganya tidak akan menghadirkan 

masalah baru bila dia melakukannya dengan disertai aktifitas 

penyimpangan seksual? Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

di atas, penulis lebih menerima konsep bahwa peran Yael terhadap 

Sisera seperti peran seorang ibu yang memberi makan 

anaknya.
74

Dan Sisera secara ironis digambarkan sebagai seorang 

anak yang rapuh, yang akhirnya cocok dengan penggambaran di 

Hakim-hakim 5 tentang diri Sisera yang rapuh, dan jatuh seketika 

di kaki Yael. 

 

 

 

Sumbangsihnya bagi Hakim-hakim 4 

 

Untuk menghindari imaginasi bernuansa seksual dalam narasi 

Yael dan Sisera, penulis mengusulkan penambahan pemahaman 

setelah 4:20, misalnya dengan kalimat: “Setelah Yael 

menganjurkan Sisera untuk beristirahat, dan Sisera akhirnya 

                                                
73Gregory T. K. Wong, “Song of Deborah as Polemic,” in Biblica, vol. 88, no. 1, 
(2007): 7, yang memahami kontras masing-masing 2x pemakaian “terkutuklah” 

dan “diberkatilah” sebagai “tidak berpartisipasi” vs “berpartisipasi”. 
74 Gorospe and Ringma, Judges, 68. 
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tertidur dengan nyenyak karena lelahnya, maka Yael, istri Heber, 

mengambil patok kemah … maka matilah orang itu.” Dengan 

pengkalimatan seperti itu, terbuka kemungkinan bagi penafsiran 

tentang adanya nuansa seksual, tetapi di pihak Sisera, bukan Yael. 

Seperti sudah diterangkan sebelumnya, ini didasari oleh sejarah 

kehidupan Sisera sendiri, yang suka menjadikan gadis/wanita 

sebagai tawanan perang, bahkan budak seks. Tuhan memuji 

kecerdikan Yael, yang bukan hanya tidak masuk dalam perangkap 

Sisera, tetapi sebaliknya menangkap Sisera dan menghancurkan 

tindak kejahatannya sampai selamanya. 

 

KESIMPULAN 

 

Setelah membaca dan membandingkan Hakim-hakim 4 dan 

5, penulis setuju dengan pemahaman bahwa Hakim-hakim 5 ditulis 

terlebih dahulu dalam bentuk puisi. Dan tidak lama setelah itu, teks 

prosa Hakim-hakim 4 ditulis juga. Dan dengan meneliti secara 

seksama teks Hakim-hakim 5, penulis menemukan beberapa makna 

penting sbb: 

 

1. Di tengah gemuruh air kehidupan yang makin membingungkan, 

manusia membutuhkan arahan ke arah kebenaran ilahi dan 

bukan sekedar menuntun diri untuk memuaskan diri sendiri 

atau kebutuhan mereka sendiri. Harus ada orang yang bisa 

menjadi pelopor atau pioneer ketaatan kepada kehendak dan 

rencana Tuhan. 

 

2. Hanya dengan menaruh percaya kepada Allah yang benar, dan 

bukan dewa-dewa asing, manusia akan dipertajam hidupnya 

oleh Tuhan, seperti tombak, perisai, atau anak panah yang 

berfungsi dengan baik. Sebaliknya, sebanyak apapun kuantitas 

manusia, bila tidak ada kebenaran Tuhan, mereka sama seperti 

pasukan yang tidak bersenjata. 
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3. Jadilah orang yang dapat menyelesaikan masalah tanpa 

menghadirkan masalah baru. Manusia tidak dapat melakukan 

apa saja dengan mengatasnamakan kebenaran, atau konsep itu 

akan menjadi “jebakan batman” bagi dirinya. Sama seperti Yael 

yang tidak masuk dalam jebakan Sisera, meskipun secara posisi 

di dalam masyarakat paternalistik dia harus menomorduakan 

diri dan kepentingannya, Yael bertindak benar dan tepat. Dan 

itulah dasar pujian kepadanya! 
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EKSEGESE MAZMUR 8 UNTUK MEMBERIKAN 

PEMAHAMAN TENTANG KEDUDUKAN MANUSIA 

SEBAGAI IMAGO DEI 

 

Libertha Masrikat 

 

 

Abstrak: “Diciptakan menurut gambar Allah (Imago Dei)” 

menempatkan manusia pada posisi yang unik di dalam dunia 

ciptaan. Namun, acapkali manusia tidak memahami atau tidak 

memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kedudukannya 

sebagai Imago Dei sehingga berdampak dalam perilaku hidup 

sehari-hari. Mazmur 8 merupakan salah satu teks yang dapat 

membawa pembaca pada sebuah refleksi tentang siapa mereka di 

hadapan Allah. Pemazmur melihat kedudukan manusia sebagai 

Imago Dei dalam terang kebesaran dan kemuliaan Allah sehingga 

hanya nama TUHAN yang dimuliakan bukan kemuliaan manusia. 

Inilah keunikan Mazmur 8 dibandingkan dengan teks Alkitab lain 

yang membahas tentang Imago Dei. Oleh karena pemahaman yang 

benar tentang manusia lahir dari pengenalan yang benar akan 

Allah. 

 

Kata Kunci: Imago Dei, Mazmur 8, Kemanusiaan 

 

Abstract: “Created in the image of God (Imago Dei)” places 

human in a unique position in the created world. However, the lack 

of understanding about this position will cause an impropriate 

lifestyle. Psalm 8 helps and informs the readers about how to live 

in the presence of God. The psalmist describes human position as 

the Imago Dei in the context of God‟s glory, thus the one glorified 

is God‟s name, not ours. This is the unique contribution of Psalm 8 

compares to other bible passages discussing the Imago Dei. 
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Therefore, it can be said that the true knowledge of self is based on 

the true knowledge of God. 

 

Keywords: Imago Dei, Psalms 8, Humanity 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Dewasa ini, campur tangan manusia dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada kemajuan 

dan kesejahteraan hidup, seringkali membuat manusia lupa bahwa 

mereka hanya makhluk yang hina dan rapuh, namun diperlengkapi 

Tuhan dengan sesuatu yang luar biasa yaitu tridaya (cipta, rasa dan 

karsa) yang tidak ada pada ciptaan lain. Gambaran ketidakpahaman 

mengenai kedudukan manusia tersebut nyata dalam pada perilaku 

hidup tiap-tiap hari di mana manusia bertindak sesuka hati terhadap 

ciptaan lain dan sesama, bahkan tidak mempercayai akan 

keberadaan Tuhan, sombong dan berujung pada mentuhankan diri 

sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Arie Jan Plaisier yang 

menyatakan bahwa, “manusia bisa hidup secara tidak manusiawi. 

Dia adalah manusia, sekaligus bukan manusia… Manusia 

senantiasa harus menjadi manusia, tetapi ada orang yang tidak 

(mau) menjadi manusia.”
1
 

 

Untuk dapat memahami tentang kedudukan manusia 

tersebut, orang percaya harus memahami apa yang dimaksudkan 

Firman Tuhan tentang manusia sebagai Imago Dei. Oleh sebab itu, 

penulis merasa perlu untuk meneliti salah satu bagian Firman 

Tuhan yaitu Mazmur 8, dengan tujuan untuk memberikan 

pemahaman tentang kedudukan manusia sebagai Imago Dei 

berdasarkan Mazmur 8. Dengan demikian, orang percaya dapat 

                                                
1 Arie Jan Plaisier, Manusia, Gambar Allah, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

1999), 2. 
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memperoleh pemahaman yang benar dan memengaruhi perilaku 

hidup sehari-hari baik terhadap Tuhan, sesama dan diri sendiri. 

 

PEMBAHASAN 

 

Kitab Mazmur adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama 

yang paling disukai karena ditulis dengan kata-kata puisi yang 

menenangkan dan menguatkan hati serta membangkitkan imajinasi 

pembaca. Namun di sisi lain, dituliskan dalam bentuk puisi 

memberikan kebebasan bagi para pembaca untuk menafsirkan 

sesuai dengan kondisi mereka. Kebanyakan tulisan-tulisan dalam 

kitab Mazmur dialamatkan kepada Tuhan Allah yang disampaikan 

oleh pemazmur baik dalam bentuk pujian, ucapan syukur, keluhan 

maupun ratapan. Hubungan antara manusia dan Yang Maha Kuasa 

nyata dalam kitab Mazmur. Melalui kitab Mazmur juga, orang 

percaya dapat melihat dengan jelas siapa dirinya di hadapan Tuhan 

yang adalah Pencipta, bahwa manusia hanyalah bagian dari ciptaan 

namun diciptakan menurut gambar Allah (Imago Dei). 

 

Manusia Sebagai Imago Dei 

 

Dalam dunia filsafat, manusia pada hakikatnya dipandang 

sebagai makhluk ciptaan di bumi sebagaimana semua benda 

duniawi. Namun, di pihak lain, manusia muncul dari atas bumi dan 

mengejar suatu dunia yang lebih tinggi. Penelitian serius telah 

menyingkapkan keluhuran atau keagungan manusia yang tiada 

bandingnya.
2
 Akan tetapi, iman Kristen menolak pandangan 

tersebut oleh karena berita bahwa manusia diciptakan dari debu 

menggarisbawahi adanya hubungan yang akrab antara manusia dan 

                                                
2 Lorens Bagus, “Manusia”, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 

1996), 566. 



Eksegese Mazmur 8 Untuk Memberikan Pemahaman … 56 

 

 

bumi ini.Hal ini berarti bahwa manusia itu fana, karena dia tidak 

turun dari langit atau berasal dari atas bumi.
3
 

 

Alkitab memberikan gambaran yang jelas tentang hakikat 

manusia dalam kitab Kejadian, yaitu manusia adalah gambar Allah 

(Imago Dei). Menurut James Montgomery Boice, unsur pertama 

dari manusia yang adalah gambar Allah (Imago Dei) yakni 

kepribadian, di mana perempuan dan laki-laki memiliki atribut-

atribut kepribadian yang Allah sendiri miliki, dan jika memiliki 

kepribadian maka siapa pun pasti memiliki pengetahuan, perasaan 

dan suatu kehendak.
4
 

 

Dilengkapi dengan kepribadian Allah juga berarti bahwa 

manusia memiliki sifat-sifat Allah, akan tetapi tidak semua sifat 

Allah dimiliki oleh manusia karena manusia bukanlah Allah. Sifat-

sifat Allah yang juga dimiliki oleh manusia antara lain: baik, kasih, 

berbelas kasihan, sabar, setia, adil dan sifat-sifat lain yang 

berkaitan dengan moral. Sekalipun demikian, manusia terbatas dan 

mudah berubah-ubah sehingga sifat-sifat Allah dalam diri manusia 

pun terbatas, di mana manusia tidak mampu mengasihi ataupun 

bersikap adil seperti kasih dan keadilan Allah yang teguh. Sifat-

sifat Allah yang tidak dimiliki manusia, yang membedakan 

manusia dengan Allah yaitu Allah Maha Hadir, Maha Tahu, Maha 

Kuasa, Maha Tinggi, tidak berubah, sempurna dan kudus, dan sifat-

sifat lain yang menyatakan kemuliaan-Nya. Dengan demikian, 

sekalipun diciptakan menurut gambar Allah yang dilengkapi 

dengan sifat-sifat atau kepribadian Allah namun manusia tetaplah 

makhluk yang terbatas. 

 

                                                
3 Plaisier, Manusia, 41. 
4 James Montgomery Boice, Dasar-Dasar Iman Kristen, (Surabaya: Momentum, 

2011), 162. 
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Unsur kedua dalam “diciptakan menurut gambar Allah” 

adalah moralitas yang mencakup kebebasan dan tanggung jawab. 

Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk menentukan, 

memutuskan dan memilih antara apa yang baik dan apa yang jahat, 

akan tetapi kebebasan yang dimiliki manusia tidaklah mutlak 

karena terikat pada norma dan dipengaruhi oleh lingkungan. 

Sedangkan tanggung jawab berbicara tentang keberadaan manusia 

yang menyadari apa yang dilakukan dan bertanggung jawab atas 

hal tersebut. Pengetahuan akan kebenaran dan kesadaran akan 

kesalahan serta tanggung jawab untuk menjalani setiap 

konsekuensi merupakan salah satu keserupaan manusia dengan 

Tuhan.
5
 

 

Unsur yang ketiga adalah kerohanian di mana manusia eksis 

karena persekutuan dengan Allah yang adalah Roh. Persekutuan 

yang dimaksud adalah persekutuan yang kekal sebagaimana Allah 

adalah kekal.
6
 Menurut Henry C. Thiessen, “Allah telah 

menciptakan manusia untuk diri-Nya sendiri, dan manusia 

menemukan kepuasan tertinggi dalam persekutuan dengan 

Tuhannya.”
7
 Hal tersebut tidak dirasakan oleh binatang atau pun 

tumbuhan, keduanya tidak memiliki keinginan untuk mencari dan 

bersekutu dengan Allah. 

 

Allah sendiri yang menghembuskan nafas hidup (roh) ke 

dalam manusia (Kejadian 2:7). Roh tersebut yang memungkinkan 

manusia memiliki hubungan yang intim dengan Allah oleh karena 

Ia adalah Roh, dan keberadaan seperti itu menunjuk kepada 

keserupaan dengan Allah. Boice menyatakan bahwa meskipun 

manusia memiliki tubuh fisik, sebagaimana yang dimiliki oleh 

tumbuh-tumbuhan dan hewan, namun hanya manusialah yang 

                                                
5 Boice, Dasar-Dasar Iman, 162-163. 
6 Boice, Dasar-Dasar Iman, 163. 
7
 Henry C. Thiessen, Teologi Sistematika, (Malang: Gandum Mas, 1997), 240. 
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memiliki roh. Hanya pada tingkat itulah manusia sadar akan Allah 

dan bersekutu dengan-Nya.
8
 Selain itu, Allah hanya mengikat 

perjanjian-Nya dengan manusia tidak dengan ciptaan yang lain. 

 

Sejalan dengan Boice, Paul Enns mengemukakan pendapat 

berkaitan dengan manusia sebagai gambar Allah (Imago Dei), yaitu 

bahwa gambar Allah dalam manusia tidak dapat fisikal oleh karena 

Allah adalah Roh (Yohanes 4:24) dan tidak memiliki tubuh. Untuk 

itu, “gambar” tersebut memiliki unsur personalitas yaitu manusia 

memiliki kesadaran diri sendiri dan penentuan diri sendiri yang 

memampukannya untuk membuat pilihan sehingga mengangkat 

manusia di atas binatang. Personalitas juga berbicara mengenai 

semua aspek intelektual manusia. Unsur kedua adalah keberadaan 

spiritual, di mana manusia adalah suatu roh yang rasional dan 

moral, karena itu juga manusia adalah makhluk yang bebas. Allah 

melimpahkan kepada manusia atribut-atribut yang merupakan 

milik-Nya sebagai roh. Dengan demikian, manusia termasuk pada 

kategori keberadaan seperti Allah sendiri dan karena itu mampu 

berkomunkasi dengan Penciptanya. Unsur ketiga adalah natur 

moral, di mana manusia diciptakan dalam kebenaran original yang 

menunjuk pada pengetahuan, kebenaran dan kekudusan. Kebenaran 

tersebut hilang ketika manusia jatuh dalam dosa tetapi dipulihkan 

di dalam Kristus.
9
 

 

Di lain sisi, Richard Lints berpendapat bahwa teologi terlalu 

sering memperlakukan Imago Dei dengan berorientasi lebih banyak 

kepada sifat manusia dan kurang berorientasi pada identitas 

manusia. Selanjutnya menurut Lints, istilah “gambar” dalam 

Kejadian 1-9 ada dalam konteks perjanjian panjang tentang 

hubungan Israel dan TUHAN sebagai Pencipta, bukan merupakan 

                                                
8 Boice, Dasar-dasar Iman, 163. 
9 Paul Enns, The Moody Handbook of Theology Jilid 1, (Malang: Literatur 

SAAT, 2010), 376-377. 
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istilah umum tentang atribut manusia. Dalam konteks perjanjian, 

yang menjadi perhatian utama adalah keberadaan Israel dan 

perlindungan mereka dari ancaman bangsa-bangsa di sekitar atau 

dari orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka sendiri. Hal ini 

adalah bagian terpenting dari identitas manusia, bukan dalam arti 

yang abstrak tetapi dalam hubungan dengan TUHAN, apa arti dan 

makna menemukan perlindungan dalam TUHAN.
10

 

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manusia 

sebagai Imago Dei, tidak hanya sebatas berbicara tentang manusia 

sebagai ciptaan yang menyandang citra Allah, oleh karena istilah 

tersebut memiliki pemahaman yang lebih luas. Keunggulan 

manusia yang adalah citra Allah ini mencakup beberapa aspek yang 

tidak dapat dilepas-pisahkan, yakni berkaitan dengan mandat Allah, 

kepribadian Allah, moral Allah dan tentang hubungan yang intim 

(persekutuan) antara manusia dengan Allah yang tidak dimiliki 

oleh ciptaan yang lain di mana di dalamnya terkandung janji-janji 

Allah pada manusia khususnya orang percaya pada-Nya. 

 

Imago Dei tidak hanya berbicara mengenai satu aspek dalam 

kehidupan manusia namun mencakup keseluruhan hidup manusia 

baik tentang dirinya sendiri maupun dalam hubungan dengan 

Tuhan, sesama dan ciptaan lain. 

 

TAFSIRAN MAZMUR 8 DALAM KAITAN  

DENGAN IMAGO DEI 

 

Form dan Setting 

 

Mazmur 8 merupakan Mazmur Pujian Individu yang lahir 

dari perenungan pribadi Pemazmur. Di kemudian hari, Mazmur ini 

digunakan dalam sebuah ibadah sebagai liturgi. Di mana ada 

                                                
10

 Richard Lints, Identity and Idolatry, (Illinois: InterVarsity Press, 2015), 35. 
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bagian di dalam ibadah yang lagu pujiannya dinyanyikan secara 

antiphonal atau bergantian.
11

 Nyanyian yang mengacu pada 

penciptaan menurut tradisi kuno, hal tersebut bertujuan untuk 

menghibur anggota komunitas yang terguncang dalam dunia yang 

kurang lebih bermusuhan.
12

 

 

Struktur Mazmur 8 

 

Dalam upaya untuk memahami konsep Imago Dei dalam 

Mazmur 8, maka perlu memerhatikan struktur Mazmur 8 di mana 

terlihat jelas bahwa kemuliaan manusia dilihat dalam terang 

kemuliaan Allah. Adapun struktur Mazmur 8 sebagai berikut: 

1. Pendahuluan     (ay. 1) 

2. Pujian atas kemuliaan nama Tuhan  (ay. 2a) 

3. Kemuliaan Tuhan dalam tindakan-Nya (ay. 2b-9) 

a. Keagungan dan kekuatan Tuhan  (ay. 2b-3) 

b. Ketidakberartian manusia   (ay. 4-5) 

c. Kemuliaan manusia   (ay. 6-9) 

4. Pujian atas kemuliaan nama Tuhan  (ay. 10) 

 

Pendahuluan (ay. 1) 

 

Ayat 1 merupakan pendahuluan dari Mazmur 8 yang 

memberikan informasi mengenai alamat Mazmur tersebut, yaitu 

kepada pemimpin musik atau kelompok musik; serta informasi 

awal bahwa Mazmur ini ditulis menurut lagu Gitit, Mazmur Daud. 

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ayat 1 oleh karena 

hanya sebagai sebuah introduksi. 

 

                                                
11 Peter C. Craigie, Psalms 1-50, Word Biblical Commentary Volume 19, 

(Waco: Word Books Publisher, 1983), 106. 
12 Erhard S. Gerstenberger, Psalms Part I, (Grand Rapids: William B. Eerdmans 

Publishing Company, 1991), 71-72. 
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Pujian atas Kemuliaan Nama Tuhan (ay. 2a) 

 

Pada awal Mazmur ini (ay. 2), pemazmur menyapa Tuhan 

sebagai alamat pujiannya dengan nama pribadi Tuhan 

 Dalam Yudaisme, nama pribadi Tuhan begitu sakral .(Yahweh/יְהָוֵ֤ה)

untuk diucapkan sehingga hanya gelar-Nya saja yang sering 

digunakan. Akan tetapi, pemazmur menggunakan nama pribadi 

Tuhan diikuti dengan gelar-Nya serta pujian akan nama tersebut. 

 

Nama-nama dalam Alkitab adalah penting karena mewakili 

siapa seseorang dan apa yang dilakukannya. Untuk itu, ketika 

pemazmur menyapa Tuhan dengan nama pribadi-Nya maka itu 

mewakili semua yang TUHAN kerjakan dalam hidup pemazmur.
13

 

Israel telah mengenal Allah sebagai TUHAN, oleh sebab itu, 

melihat kebesaran alam semesta ini dan menyadari karya Allah 

kepada manusia yang melampaui pengertian dan pengetahuan 

manusia sendiri, pemazmur berseru memuji nama TUHAN. Nama 

ini dahsyat karena Dia telah melakukan karya-karya yang hebat, 

berkuasa dan menakjubkan (band. Keluaran 15:6; 1 Samuel 4:8; 

Mazmur 76:5; 93:4). Kedahsyatan nama TUHAN yang patut 

disembah dan dimuliakan ini tidak hanya terbatas pada pemazmur 

dan Israel, tetapi juga meliputi seluruh bumi.
14

 

 

Selanjutnya pemazmur tidak menyebutkan “Tuhanku” tetapi 

“Tuhan kami,” hal tersebut mengindikasikan bahwa pemazmur 

ingin mengidentifikasikan dirinya di dalam kelompok orang-orang 

percaya serta juga mengajak orang lain untuk memuji Tuhan oleh 

karena kebesaran dan kemuliaan nama-Nya yang begitu 

menakjubkan.  

                                                
13 Federico Villanueva, Psalms 1–72, (Cumbria: Langhan Global Library, 2016), 

65. 
14 Marie Claire Barth dan B. A. Pareira, Tafsiran Alkitab: Kitab Mazmur 1-72, 

(Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1998), 171. 
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Menurut Barth dan Pareira, frasa ini dijiwai oleh suatu sikap 

penyembahan yang mendalam kepada Tuhan yang agung. Seruan 

“Ya TUHAN, Tuhan kami” mengandung arti pengakuan bahwa 

TUHAN sebagai satu-satuya Tuhan, yakni Tuhan yang mengatasi 

segala tuhan, Tuhan segala sesuatu yang kepada-Nya patut 

diberikan segala pujian dan penyembahan.
15

 

 

Kemuliaan Tuhan dalam Tindakan-Nya (ay. 2b-9) 

 

Dalam ayat 2b-9 pemazmur menyatakan kemuliaan Tuhan 

dalam tindakan-Nya yaitu ketika Tuhan menyatakan keagungan-

Nya hingga mengatasi langit dan menetapkan dasar kekuatan-Nya 

pada mulut anak-anak dan bayi-bayi untuk menghancurkan musuh 

(ay. 2b-3), ketika pemazmur melihat kemegahan langit ciptaan 

Tuhan dan menyadari dirinya sebagai manusia yang tidak berarti 

apa-apa (ay. 4-5), dan ketika Tuhan memberikan pada manusia 

kedudukan yang sedikit lebih rendah atau hampir sama seperti diri-

Nya dan memahkotai manusia dengan kemuliaan dan hormat juga 

kuasa atas ciptaan lain (ay. 6-9). 

 

Keagungan dan Kekuatan Tuhan (ay. 2b-3) 

 

Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam tindakan-Nya 

ditunjukkan melalui keagungan-Nya yang luar biasa, yang telah 

ditetapkan atas langit melalui segala ciptaan. Namun hal yang 

mengejutkan, setelah pemazmur berbicara tentang betapa hebatnya 

kemuliaan Tuhan dan kemudian langsung disebutkan tentang 

“anak-anak dan bayi-bayi.” Dari sesuatu yang hebat dan luar biasa, 

yang sulit dijangkau oleh manusia berpindah kepada sesuatu yang 

seringkali tidak diperhitungkan. Dengan demikian, ayat 3 

meneguhkan lagi akan kebesaran nama Tuhan dan apa yang 

                                                
15

 Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, 171. 
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dilakukan-Nya di mana keagungan dan kemuliaan Tuhan tidak 

hanya di langit tetapi juga di bumi di bawah. 

 

Frasa “dari mulut anak-anak dan bayi-bayi, Engkau telah 

menetapkan kekuatan atas musuh-musuh-Mu” menimbulkan 

berbagai interpretasi. LXX menerjemahkan istilah “kekuatan” 

dalam bagian ini sebagai “pujian”. Hal tersebut sejalan dengan 

pendapat Kraus bahwa kekuatan yang ditetapkan Allah dari mulut 

anak-anak dan bayi-bayi harus dipahami sebagai pujian. Dengan 

demikian, melalui pujian yang keluar dari mulut anak-anak dan 

bayi-bayi, Allah membangun benteng, mendirikan kekuatan yang 

abadi, yang diarahkan kepada musuh-musuh untuk menghancurkan 

mereka. Inilah keagungan dan kebesaran Allah oleh karena Dia 

dapat melakukan perbuatan yang besar melalui cara-cara yang 

tampaknya tidak cukup kuat.
16

 

 

Berbeda dari Kraus, Kirkpatrick menyatakan bahwa misteri 

manusia lebih besar dari misteri tentang langit karena manusia 

adalah ciptaan yang diciptakan menurut gambar Allah (Imago Dei) 

dengan segala kebesaran dan keagungan mereka. Oleh sebab itu, 

walaupun dalam masa kanak-kanak yang dianggap lemah, manusia 

adalah saksi dari keberadaan dan karakter Allah.
17

 Di dalam 

kelompok manusia yang dianggap lemah ini, Tuhan meletakkan 

kekuatan-Nya untuk menghancurkan musuh-musuh-Nya. 

 

Berkaitan dengan musuh-musuh Tuhan, tidak jelas siapa 

musuh-musuh Tuhan yang dimaksudkan oleh pemazmur. Craigie 

berpendapat bahwa musuh melambangkan kekuatan manusia yaitu 

mereka yang menyombongkan/membanggakan diri sendiri. Selain 

                                                
16 Hans-Joachim Kraus, Psalms 1-59, (Minneapolis: Augsburg Publishing 

Company, 1991), 181. 
17 A. F. Kirkpatrick, The Book of Psalms, (Cambridge: The Syndics of The 

Cambridge University Press, 1951), 38. 
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itu, musuh-musuh Tuhan adalah mereka yang tidak mengenali 

nama TUHAN atau wahyu yang datang melalui Nama itu, karena 

jika mereka sampai pada pengakuan penuh maka permusuhan 

dengan Allah tentu akan berhenti.
18

 

 

Anak-anak dan bayi-bayi belum mampu melakukan sesuatu 

sendiri karena ketidakmampuan fisik, namun kata-kata merupakan 

kekuatan mereka yang terkadang melaluinya Allah menyadarkan 

orang yang lebih dewasa. Lebih daripada itu, kekuatan yang 

dimaksud oleh pemazmur bukan hanya terbatas pada pujian tetapi 

kekuatan yang menyatakan akan keberadaan dan karakter Allah 

dalam diri manusia dengan tujuan untuk melawan musuh-musuh 

Tuhan yaitu orang-orang yang menyangkal keberadaan dan 

kekuasaan Allah.  

 

Ketidakberartian Manusia (ay. 4-5) 

 

Dalam perenungan pribadinya, pemazmur melihat dan 

mengagumi langit yang adalah buatan tangan Tuhan. Langit yang 

menjadi kekaguman manusia ketika malam tiba, langit tersebut 

adalah langit Tuhan, yang menyatakan keagungan Tuhan yang 

meliputi seluruh bumi. Bulan dan bintang-bintang yang menambah 

keindahan langit karena semaraknya. Langit adalah ciptaan Tuhan 

dan bukan merupakan kekuasaan yang patut disembah.
19

 

 

Kemegahan dan keagungan langit tersebut kemudian 

diperbandingkan dengan diri pemazmur sebagai manusia. Di mana 

begitu indah dan megahnya langit buatan Tuhan, namun 

kemegahannya tidak menjadikan langit sebagai ciptaan yang 

istimewa di mata Tuhan. Manusialah yang diingat dan diperhatikan 

oleh Sang Pencipta, untuk itu pertanyaan refleksi “Apakah manusia 

                                                
18 Craigie, Psalms 1-50, 107. 
19

 Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, 172. 
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sebab Engkau selalu mengingat dia? Dan apakah anak manusia 

sebab Engkau selalu memerhatikan dia?” membawa pemazmur 

untuk melihat dan menyadari dirinya sebagai manusia. 

 

Menurut Williams, dalam Mazmur 8, orang percaya 

disadarkan untuk melihat kemuliaan manusia dalam terang 

kemuliaan Allah. Hanya setelah memuji Tuhan yang hidup melalui 

pernyataan “Ya TUHAN, Tuhan kami, betapa mulia nama-Mu di 

seluruh bumi!” pertanyaan tentang apakah manusia dapat 

dibangkitkan dengan baik, sehingga sekarang manusia dapat 

menemukan bahwa mereka hanya ciptaan di hadapan Tuhan.
20

 

 

Istilah “manusia” dalam ayat 5 menggunakan dua kata Ibrani 

yaitu ֹוׁש  Kata ‟ĕnôsh dapat merujuk .(ādām‟) ָאָדם dan (ĕnôsh‟) ֱאנֶ֥

pada seorang individu dalam pengertian yang paling umum dengan 

tidak memiliki kekhususan. Tidak jelas bentuk kata kerja dari kata 

‟ĕnôsh namun jika kata tersebut berasal dari kata ‟ānash yang 

berarti “menjadi lemah, sakit” maka penekanan dasarnya adalah 

pada kelemahan atau kefanaan manusia. Konotasi ini dapat 

diterima dalam beberapa konteks, terutama yang menekankan 

ketidakberartian manusia.
21

 

 

Sedangkan kata ‟ādām menunjuk pada manusia sebagai 

gambar Allah di mana dibedakan dari istilah ‟îsh (laki-laki sebagai 

lawan dari perempuan, atau laki-laki yang dibedakan dalam hal 

kejantanannya), ‟ĕnôsh (manusia yang lemah dan rapuh), dan geber 

                                                
20 Donald Williams, Psalms 1–72, Mastering The Old Testament Volume 13, 

(Dallas: Word Publishing, 1986), 74. 
21 Thomas E. Mccomiskey, ֱאנֹוׁש , in R. Laird Haris, Gleason L. Archer, Jr. and 

Bruce K. Waltke, Theological Wordbook of The Old Testament Volume I, 

(Chicago: Moody Press, 1980), 59. 
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(manusia yang hebat/kuat dan mulia).
22

 Dengan menggunakan 

kedua kata Ibrani tersebut, pemazmur ingin menunjukkan keadaan 

manusia dari dua sisi yaitu manusia adalah ciptaan yang lemah dan 

rapuh tetapi juga sebagai gambar Allah (Imago Dei). 

 

Meskipun Mazmur 8 menggunakan istilah ם ָדָ֗  ֶבן־ָאְ֜

(bēn־‟ādām) berbeda dengan istilah yang digunakan dalam Kej. 

1:26 yaitu ם  namun kedua istilah tersebut memiliki (ādām‟) ָאָדָ֛

pengertian yang sama yaitu manusia. Istilah ם ָדָ֗  (ādām‟־bēn) ֶבן־ָאְ֜

selain menunjuk pada satu individu dalam satu kelompok namun 

juga berarti “manusia” (band.Yehezkiel 2:1).
23

 Sedangkan menurut 

Taylor, istilah “anak manusia” adalah sinonim dengan istilah 

“manusia” karena ditunjukkan jelas dalam paralelisme puisi 

(khususnya Mazmur 8) dan hal tersebut mengacu pada sifat 

duniawi dan ketidakberartian manusia. Kesejajaran ini juga sering 

digunakan dalam kitab Yehezkiel.
24

 

 

Namun di sisi lain, istilah ‟ādām merujuk pada manusia yang 

berbeda dari ciptaan yang lain oleh karena manusia diciptakan 

spesial dan atas kesepakatan Ilahi (“Baiklah Kita menjadikan 

manusia…” Kejadian 1:26), penciptaan manusia merupakan 

tindakan langsung dari Allah, ia diciptakan menurut gambar Allah 

(Imago Dei), ia ditempatkan pada posisi yang mulia, ia 

dimaksudkan untuk posisi yang lebih tinggi (dalam arti yang 

permanen dan terpenuhi). Oleh karena itu, manusia merupakan 

mahkota penciptaan.
25

 

 

                                                
22 Leonard J. Coppes, ָאָדם, in R. Laird Haris, Gleason L. Archer, Jr. and Bruce K. 
Waltke,Theological Wordbook of The Old Testament Volume I, (Chicago: 

Moody Press, 1980), 10. 
23 HALOT Hebrew Lexicon, BibleWorks 10. 
24 William Taylor, “Psalms,” dalam Nolan B. Horman, (ed.), The Interpreter‟s 

Bible Volume IV, (Nashville: Abingdon Press, 1955), 51. 
25

 Coppes, 10 ,ָאָדם. 
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Menurut Coppes, manusia dalam citra Allah (Imago Dei) 

mencakup beberapa aspek yaitu roh yang menunjuk pada 

kesederhanaan, spiritualitas dan keabadian manusia; kekuatan fisik 

atau kemampuan di mana manusia memiliki intelektual dan 

kehendak; integritas intelektual dan moral yaitu pengetahuan, 

kebenaran dan kekudusan; tubuh (sebagai organ yang sehat dari 

jiwa yang kekal); dan manusia memiliki kuasa atas ciptaan yang 

lebih rendah. Manusia dapat mengambil keputusan sendiri dan 

bertanggung jawab atasnya, manusia sendiri yang menentukan 

nasibnya dengan pilihan dan kehendak; dan hanya manusia yang 

dinilai sebagai orang benar atau berdosa oleh hukum Allah.
26

 

 

Dalam kaitan manusia dengan alam semesta, Craigie 

berpendapat bahwa panorama langit sebagai ruang yang begitu luas 

dengan dimensi di luar pemahaman manusia, membuat manusia 

hanyalah fragmen kecil di alam semesta yang seperti raksasa. 

Tidak dapat dibayangkan bahwa Allah dapat mengingat dan 

memberikan perhatian kepada setiap manusia namun itulah 

kebenarannya bahwa Allah mengasihi ciptaan yang lemah 

dibanding dengan kemegahan alam semesta.
27

 

 

Dengan demikian, pertanyaan retoris ini menunjukkan bahwa 

pemazmur memahami dan menyadari sungguh siapa dirinya 

sebagai manusia di hadapan Allah. Sekalipun manusia memiliki 

keistimewaan karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah 

(Imago Dei), namun di sisi lain, manusia adalah makhluk yang 

lemah dan rapuh serta tidak berarti. Oleh karena dosa telah 

merusak gambar Allah tersebut di dalam diri manusia sehingga 

tidak ada alasan yang kuat bagi Allah untuk memerhatikan dan 

mengingat manusia. Jika dalam keadaaan sedemikian pun, Allah 

                                                
26 Coppes, 10 ,ָאָדם. 
27

 Craigie, Psalms 1-50, 108. 
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tetap memerhatikan dan mengingat manusia, hal tersebut 

menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada manusia. 

 

Pertanyaan retoris tersebut juga menjadi peringatan bagi 

setiap manusia yang berlaku tidak sopan dengan menganggap 

dirinya hebat sehingga menjadi sombong, oleh karena seperti yang 

dinyatakan Spurgeon bahwa manusia seumpama cacing yang 

lemah dan debu, yang pengetahuannya sangat terbatas dan 

melakukan banyak kebodohan sehingga jika diperhadapkan dengan 

amukan alam (badai, gempa bumi, kelaparan, sampar dan lain-

lain), maka manusia dapat ditenggelamkan dalam kuburan dan 

tubuhnya dimakan cacing.
28

 

 

Kemuliaan Manusia (ay. 6-9) 

 

Ayat 6 diawali dengan  ְו (wᵉ) yang menunjuk pada sesuatu 

yang bertolak belakang atau bertentangan. Jika dalam ayat 5 

menekankan ketidakberartian manusia dengan sebuah pertanyaan 

refleksi maka dalam ayat 6 pemazmur ingin menyatakan kenyataan 

lain yang bertolak belakang dengan ayat sebelumnya, yakni 

sekalipun manusia hina dan rapuh serta tidak berarti jika 

dibandingkan dengan kemegahan alam semesta namun Allah 

membuat mereka kurang sedikit dari Allah atau dalam terjemahan 

lain “hampir sama seperti Allah”. 

 

Dalam menerjemahkan, beberapa penafsir agak berbeda oleh 

karena kata “Elohim” memiliki beberapa pengertian. Taylor 

menerjemahkan frasa ini, “Thou hast made him little lower than the 

angels.”
29

 Sedangkan Kraus menerjemahkan “… than the heavenly 

beings” yang berarti bahwa manusia ditempatkan di bawah 

                                                
28 C. H. Spurgeon, Psalm 1-26. The Treasury of David Vol. 1a, (Grand Rapids: 

Zondervan Publishing House, 1976), 81. 
29

 Taylor, The Interpreter‟s Bible Volume IV, 52. 
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makhluk surgawi yang mengelilingi tahta kerajaan TUHAN.
30

 

Sejalan dengan Taylor dan Kraus, menurut Villanueva, kata 

„angels‟ berasal dari kata elohim dalam bentuk jamak yang dapat 

juga diterjemahkan „tuhan‟. Jika Elohim digunakan untuk 

menunjuk pada Allah maka haruslah diterjemahkan dalam bentuk 

tunggal. Untuk itu, terjemahan yang lebih mungkin adalah “… than 

the angels” atau ”… than the heavenly beings” untuk menunjuk 

pada manusia.
31

 

 

Berbeda dengan para penafsir di atas, Craigie berpendapat 

bahwa manusia adalah tuan atas alam semesta yang diciptakan, 

secara khusus, berkuasa atas ciptaan lain dalam alam semesta. Hal 

tersebut hanya mungkin jika Tuhan membuat dia sedikit lebih 

rendah dari-Nya, karena Tuhan adalah Sang Pencipta, Penguasa 

Tertinggi, yang telah memberikan kuasa-Nya kepada manusia. 

Selanjutnya menurut Craigie, beberapa yang menerjemahkan 

“angels” atau “heavenly beings” mungkin didorong oleh kesopanan 

karena agak berlebihan untuk mengklaim bahwa manusia hanya 

sedikit lebih rendah dari Allah.
32

 

 

Sependapat dengan Craigie, Barth dan Pareira menyatakan 

bahwa Elohim haruslah diterjemahkan dengan “Allah,” karena 

pada bagian ini pemazmur berbicara tentang keluhuran rajawi 

manusia atas ciptaan-ciptaan yang lain. Dalam Alkitab tidak ada 

teologi tentang keluhuran rajawi para ilah atau malaikat atau 

makhluk surgawi lain, yang ada hanya keluhuran rajawi Allah. 

Untuk itu, dalam ayat 6, manusia harus dihubungkan dengan Allah 

bukan yang lain.
33

 

 

                                                
30 Kraus, Psalms 1-59, 183. 
31 Villanueva, Psalms 1 – 72, 67. 
32 Craigie, Psalms 1-50, 108. 
33

 Barth dan Pareira, Kitab Mazmur 1-72, 173. 
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Selain itu, ayat 6 juga mengacu pada Kej. 1:26-27 di mana 

manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Imago Dei). 

Hal tersebut memberikan manusia posisi istimewa di dalam dunia 

ciptaan yaitu sebagai wakil Allah. Menurut Charles dan Emilie, 

ketika manusia diciptakan menurut gambar Allah (Kej. 1: 26-27), 

manusia dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan Allah, 

dilantik sebagai penguasa makhluk atau ciptaan lain. Kemegahan 

TUHAN yang ditempatkan di atas langit tercermin dalam gambar-

Nya, manusia, yang telah dimahkotai-Nya sebagai wakil-Nya untuk 

memerintah atas bumi. Allah membuat manusia berkuasa sebagai 

raja yang dimahkotai atas binatang dan tumbuhan.
34

 

 

Dalam Ecclesiasticus, salah satu buku apokripa, dituliskan 

tentang penciptaan manusia bahwa Allah menjadikan manusia 

menurut gambar-Nya, dan menaruh ketakutan pada manusia atas 

semua mahkluk, dan memberinya kuasa atas binatang dan burung. 

Nasihat, lidah, telinga, mata dan hati diberikannya kepada mereka 

untuk mengerti. Dengan demikian, Allah mengisi manusia dengan 

pengetahuan dan menunjukkan pada mereka yang baik dan jahat 

sehingga manusia akan memuji nama kudus-Nya supaya mereka 

dapat mencari karya-karya Allah yang luar biasa (Eccles. 17:3-9).
35

 

 

Selain itu, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau 

Imago Dei, tidak hanya berbicara tentang kuasa yang diberikan 

Allah kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan segala isinya 

(ay. 7-9) sebagai mandat yang diberikan oleh Allah. Namun juga 

berkaitan dengan atribut dan sifat-sifat Allah yang ada dalam diri 

manusia. Pemazmur ketika menyadari dirinya sebagai manusia 

yang hina dan rapuh, juga menyadari bahwa dia adalah gambar 

                                                
34 Charles Augustus Briggs and Emilie Grace Briggs, A Critical and Exegetical 

Commentary on The Book of Psalms, (Edinburgh: T. & T. Clark Limited, 1987), 

64. 
35
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Allah (Imago Dei), di mana sifat-sifat Allah dan karaktek-Nya ada 

dalam diri pemazmur. 

 

Imago Dei juga berbicara tentang hubungan atau persekutuan 

dengan Allah di mana hanya manusia yang memiliki hak istimewa 

untuk dapat membangun persekutuan dengan Allah serta 

berkomunikasi dengan Penciptanya. Pemazmur menunjukkan itu 

melalui pengalaman pribadinya, di mana dalam perenungan dan 

pujian yang dinaikkan kepada Allah, serta pengenalannya akan 

Allah yang menggambarkan betapa intim hubungan pemazmur 

dengan Allah, Sang Pencipta. 

 

Mazmur 8 memberikan pemahaman yang jelas dan utuh 

mengenai manusia sebagai Imago Dei di mana tidak hanya 

berbicara mengenai satu aspek yaitu kekuasaan atas ciptaan lain 

dalam alam semesta tetapi juga keseluruhan hidup manusia baik 

dalam hubungan dengan diri sendiri, sesama, ciptaan lain dan 

terlebih Tuhan. 

 

Keistimewaan manusia di hadapan Allah ini harus dilihat 

sebagai anugerah yang diberikan-Nya. Bentuk hiphil pada kata 

ְמִׁשיֵלהו  dalam ayat 7 memberikan penegasan pada hal (tamšîlēhû) ַתָ֭

itu, oleh karena hiphil memunyai pengertian “menyebabkan 

berkuasa.” Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa kuasa 

yang Allah berikan kepada manusia tidak disebabkan oleh sesuatu 

di luar diri-Nya atau datang dari manusia itu sendiri tetapi Allah 

sendirilah yang berinisiatif untuk memberikan kuasa atas ciptaan 

lain kepada manusia serta membuat posisi manusia sedikit lebih 

rendah dari-Nya. 

 

Selanjutnya dalam ayat 8-9, pemazmur menjelaskan secara 

rinci tentang buatan tangan Tuhan yang atasnya manusia diberikan 

kuasa yaitu bukan hanya binatang-binatang ternak yang kelihatan 
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jinak, namun binatang-binatang buas yang memiliki kekuatan lebih 

besar dari manusia. Burung-burung di udara, ikan-ikan di laut dan 

segala yang melintasi arus lautan yaitu segala jenis ikan baik besar 

maupun kecil. Tuhan memberikan kuasa atas semuanya itu dan 

meletakkannya di bawah kaki manusia, ciptaan yang lemah dan 

tidak berarti. 

 

Pujian atas Kemuliaan Nama Tuhan (ay. 10) 

 

Pemazmur menutup mazmurnya dengan mengulang kalimat 

pujian di awal sebagai sebuah inklusio. Pemazmur kembali memuji 

nama TUHAN yang ajaib sebagai sebuah penekanan untuk 

mengungkapkan suatu tujuan yaitu nama TUHAN dimuliakan di 

seluruh bumi. 

 

Pengulangan ini juga memberikan pemahaman bahwa 

sekalipun manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah 

(Imago Dei) dan diberikan posisi yang hampir sama seperti Allah 

namun bukan merupakan sesuatu yang membuat manusia pantas 

untuk menyombongkan diri dan bertindak semena-mena. Oleh 

karena apa yang dilakukan Allah bagi manusia bukan agar manusia 

dapat dimuliakan tetapi agar nama TUHAN dimuliakan. Dengan 

demikian, kemuliaan dan kehormatan manusia harus dilihat dalam 

terang kemuliaan Allah. 

 

RELEVANSI 

 

Dalam Mazmur 8 dapat dilihat bahwa pemahaman yang 

benar mengenai kedudukan manusia sebagai Imago Dei juga 

berkaitan erat dengan pengenalan yang benar akan Allah yang 

berpengaruh pada sikap hidup orang percaya tiap-tiap hari. Untuk 

itu, ada beberapa pokok penting berkaitan dengan pemahaman 

tentang kedudukan manusia sebagai Imago Dei yang harus menjadi 
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dasar berpikir orang percaya dalam memahami Allah dan diri 

sendiri, antara lain: 

 

Bukti Keberadaan Allah 

 

Salah satu bagian dalam Perjanjian Lama yang 

menggambarkan sentralisasi Allah adalah Mazmur 8. Selain itu, 

Mazmur 8 juga menjelaskan bahwa segala kuasa dan otoritas yang 

ada pada manusia berasal dari Allah. Pengulangan kata “Engkau” 

yang menunjuk pada TUHAN, dalam setiap bagian Mazmur 8, 

memberikan penekanan dan penegasan tentang sentralisasi Allah 

bahwa Dia yang menciptakan kemegahan langit, menetapkan 

keagungan, kekuatan dan kemuliaan-Nya atas segala ciptaan di 

bumi bahkan ciptaan yang terlemah sekalipun, dan Allah juga yang 

memberikan kuasa kepada manusia, memahkotai dia dengan 

kemuliaan dan kehormatan serta meletakkan segala buatan tangan-

Nya di bawah kaki manusia. Segala sesuatu berasal dari Allah 

karena Allah adalah sumber segala sesuatu. 

 

Pemazmur memahami sungguh bahwa Allah adalah Tuhan, 

Pribadi yang absolut, dalam pengertian bahwa Dia adalah Pencipta 

dari segala sesuatu dan dengan demikian merupakan dasar dari 

realitas yang lain. Allah tidak membutuhkan keberadaan yang lain 

bagi eksistensi-Nya sendiri, tidak ada yang menyebabkan Allah ada 

atau yang dapat menghancurkan Dia, karena Allah selalu ada. 

Eksistensi-Nya tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu karena 

Dia adalah Allah atas ruang dan waktu.
36

 Kenyataan ini 

bertentangan dengan pemikiran sekuler pada umumnya bahwa 

bukan Allah yang menciptakan alam semesta dan manusia, namun 

semua terbentuk dari materi-materi atau gerak-gerak yang terjadi 

secara kebetulan. Namun sebenarnya pemikiran ini dimaksudkan 

                                                
36 John M. Frame, Apologetika bagi Kemuliaan Allah, (Surabaya: Momentum, 

2009), 47. 
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untuk menolak keberadaan Allah sebagai Pribadi dan Tuhan atas 

segala sesuatu. 

 

Sejalan dengan Mazmur 8 yang menyatakan bahwa segala 

sesuatu bersumber dari Allah dan bukan dari materi-materi lain, 

John M. Frame mengemukakan bahwa jika alam semesta, manusia 

dan segala sesuatu terbentuk dari atom-atom atau gerak-gerak yang 

terjadi secara kebetulan dan jika yang tidak berpribadi adalah yang 

primer, maka tidak ada kesadaran, tidak ada hikmat, dan tidak ada 

kehendak pada asal mula sesuatu. Apa yang disebut pertimbangan 

atau nilai merupakan hal yang tidak diharapkan, hanya 

konsekuensi-konsekuensi yang kebetulan dari peristiwa-peristwa 

yang bersifat kesempatan sehingga tidak perlu untuk dipercayai. 

Pada akhirnya kebijaksanaan moral tidak akan dihargai. 

Persahabatan, kasih dan keindahan semuanya tidak memunyai 

konsekuensi ultimat.
37

 

 

Dengan demikian, harus diakui bahwa alam semesta dan 

segala isinya diciptakan oleh satu Pribadi, yang merancangkan dan 

memiliki tujuan atas dunia. Pribadi yang menciptakan manusia 

serupa dan segambar dengan-Nya (Imago Dei). Pribadi yang 

melengkapi manusia dengan tridaya (cipta, rasa dan karsa) 

sehingga membedakan mereka dari ciptaan yang lain. Hal ini 

membuktikan bahwa ada Pribadi yang menyebabkan manusia dan 

segala sesuatu ada, Pribadi yang lebih berkuasa dari manusia. 

Pribadi tersebut adalah Tuhan. 

 

Kesadaran akan adanya Tuhan tersimpan dalam hati manusia, 

hal tersebut yang memungkinkan setiap orang berusaha mencari 

Tuhan dengan cara masing-masing. Johanes Calvin menyatakan, 

 

                                                
37

 Frame, Apologetika, 48-49. 
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Allah telah menempatkan dalam hati kita semua suatu 

pengetahuan akan diri-Nya, dan pengetahuan itu 

sewaktu-waktu dihidupkan-Nya kembali dalam ingatan 

kita… Mulai dari awal dunia tidak pernah ada negeri, 

atau kota, ataupun rumah tangga yang dapat hidup 

tanpa beragama. Hal itu merupakan suatu pengakuan 

terpendam bahwa kesadaran akan adanya suatu Allah 

tertera dalam hati semua orang. Maka sia-sialah apa 

yang dikatakan sementara orang, bahwa agama itu 

direka oleh kelicikan dan keculasan beberapa orang 

supaya dengan akal mereka itu mereka dapat 

mengendalikan rakyat biasa. Menurut mereka, orang 

yang memberi perintah kepada yang lain-lain supaya 

mengabdi kepada Allah, sama sekali tidak percaya 

bahwa ada suatu Allah. Saya memang harus mengaku 

bahwa ada beberapa orang pintar dan licik yang di 

bidang agama dengan culasnya telah menghayalkan 

banyak hal agar membuat rakyat biasa takjub dan takut, 

supaya mereka ini menurut dengan lebih gampang. 

Tetapi sama sekali tidak mungkin mereka mencapai 

maksud mereka, seandainya hati orang tidak diresapi 

sebelumnya oleh keyakinan yang tegas bahwa Allah 

ada.”
38

 

 

Pada akhirnya, orang percaya yang memahami bahwa segala 

sesuatu bersumber dari Tuhan akan mengakui bahwa Tuhan itu 

ada, dan Tuhan yang menciptakan serta mengatur manusia, alam 

semesta dan segala isinya. Segala kuasa, pengetahuan, hikmat dan 

kasih bersumber dari Tuhan oleh karena Tuhan adalah sumber dari 

segala sesuatu. Segala sesuatu dijadikan-Nya untuk hormat dan 

kemuliaan nama-Nya. 

                                                
38 Johanes Calvin, Institutio: Pengajaran Agama Kristen, (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2015), 13-14. 
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Pemahaman tentang Gambar Diri 

 

Gambar diri adalah pemahaman seseorang mengenai siapa 

dirinya dan harus menjadi apa atau bagaimana dirinya tersebut. 

Mazmur 8 dengan jelas memberikan pemahaman tentang siapa 

sebenarnya manusia itu. Di satu sisi, manusia adalah makhluk yang 

lemah dan hina, namun di sisi lain manusia adalah ciptaan yang 

istimewa oleh karena diciptakan menurut gambar Allah (Imago 

Dei) dan dimahkotai dengan kehormatan dan kemuliaan. 

 

Kesaksian Alkitab yang menyatakan bahwa manusia 

diciptakan dari debu tanah menunjukkan betapa rapuh dan 

lemahnya manusia itu. Allah tidak menciptakan manusia dari emas, 

perak, batu atau dari sesuatu yang berharga dan kuat. Penyakit dan 

kematian membuat manusia seperti uap, yang hari ini ada namun 

besok dapat tiada. Selanjutnya manusia disebut makhluk yang hina, 

kehinaannya nyata ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa 

menjadikan manusia sebagai terhukum yang siap untuk menerima 

murka Allah. Dosa memberi jarak yang lebar bagai sebuah jurang 

antara manusia dan Allah. 

 

Ketika orang percaya lebih menekankan pada kelemahan dan 

kehinaan manusia maka akan memiliki citra diri yang rendah. Di 

mana cenderung memandang rendah, muak dan membenci diri 

sendiri. Bahkan terkadang dapat berpikir bahwa mereka sama 

sekali tidak berharga.
39

 Hal tersebut dapat mengakibatkan orang 

percaya melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri 

seperti menjual diri (prostitusi) dan menggunakan obat-obat 

terlarang, melakukan tindakan kekerasan yang mencerminkan citra 

diri yang negatif, yang menunjukkan bahwa mereka membenci 

masyarakat dan membenci diri sendiri. Selain itu, citra diri yang 

                                                
39

 Hoekema, Ciptaan Menurut Gambar Allah, 135. 
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rendah juga dapat mengundang orang lain untuk tidak menghargai 

diri kita sendiri. 

 

Manusia memang ciptaan yang lemah dan hina namun di sisi 

lain manusia juga adalah ciptaan yang mulia oleh karena diciptakan 

menurut gambar Allah (Imago Dei) dan diberikan kuasa serta 

kemuliaan. Plaisier mengutip kata-kata seorang filsuf yang 

mengemukakan bahwa: 

 

“Manusia tidak lebih buruk daripada buluh, akan tetapi 

ia adalah buluh yang mempunyai kesadaran. Alam 

dengan gampang bisa menghancurkan manusia, uap air 

saja sudah bisa menghanguskannya. Tetapi apabila 

alam membunuhnya, dia masih lebih unggul daripada 

apa yang membunuhnya, karena dia tahu bahwa dia 

mati, dan dia tahu kelemahannya berhadapan dengan 

alam. Padahal, alam sendiri tidak tahu apa-apa.”
40

 

 

Inilah salah satu keunikan manusia bahwa mereka memiliki 

kesadaran akan apa yang terjadi di sekitar dan di dalam diri mereka 

sendiri. Allah melimpahkan nilai dan kemuliaan yang sangat tinggi 

bagi manusia, hal tersebut nyata dalam Mazmur 8:6 ketika 

pemazmur dalam pujiannya menyatakan bahwa “Engkau telah 

membuat dia kurang sedikit dari Allah.” Hal tersebut mengacu 

pada “diciptakan menurut gambar Allah (Imago Dei)” di mana 

manusia memiliki sifat, karakter dan kuasa serta persekutuan 

dengan Allah. 

 

Menurut Kappalle dan Currid, frasa “gambar Allah” (Imago 

Dei) tidak pernah diterangkan secara sistematis di bagian manapun 

dalam Alkitab, tetapi ide ini jelas menampilkan manusia sebagai 

“mahkota ciptaan” yang mencerminkan kemuliaan Allah. Manusia 

                                                
40

 Plaisier, Manusia, Gambar Allah, 4. 
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berada dalam harmoni dengan alam semesta dan sebagai 

penyandang gambar Allah sehingga manusia dapat mengenal Allah 

serta berada dalam hubungan yang konstan dengan Dia, dan dapat 

menanggapi firman-Nya.
41

 Akan tetapi penekanan secara 

berlebihan pada sisi ini dapat menyebabkan manusia jatuh dalam 

kesombongan. 

 

Merasa diri lebih istimewa daripada yang lain dapat membuat 

orang percaya jatuh dalam dosa kesombongan. Seringkali yang 

menjadi tolak ukur untuk hal ini adalah bentuk fisik (kecantikan 

atau ketampanan), kekayaan, strata sosial dan jabatan. Orang 

percaya kemudian membentuk kelompok-kelompok sosial untuk 

menunjukkan dari mana mereka berasal dan perbedaan mereka dari 

yang lain. 

 

Kesombongan, kecongkakan dan peninggian gambar diri 

mengakibatkan manusia pertama jatuh dalam dosa yakni ketika 

Adam dan Hawa tergoda untuk menjadi seperti Allah sehingga 

memutuskan sendiri apa yang benar dan salah bagi mereka dengan 

melanggar perintah-Nya. Selain itu, Allah memandang jijik orang 

yang sombong dan angkuh, untuk itu orang percaya harus berhati-

hati sehingga tidak terjebak di dalam peninggian gambar diri. 

 

Gambar diri manusia sebagai mahkluk yang lemah dan hina, 

dan makhluk yang mulia merupakan dua sisi yang tidak boleh 

dilepas-pisahkan atau tidak boleh menitik-beratkan pada satu sisi 

saja sehingga tidak terjadi ketimpangan, oleh karena kedua unsur 

tersebut ada dalam diri setiap manusia seperti dua sisi mata uang. 

Kedua unsur ini juga saling melengkapi satu sama lain, di mana 

ketika orang percaya merasa rendah diri dan tidak berharga, 

                                                
41 Robert P. Vande Kappalle dan John D. Currid, „Perjanjian Lama: Kovenan 

antara Allah dan Manusia‟, Membangun Wawasan Dunia Kristen Volume 1: 

Allah, Manusia dan Pengetahuan, (Surabaya: Penerbit Momentum, 2006), 19. 
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kenyataan bahwa dia adalah makhluk mulia yang diciptakan 

menurut gambar Allah (Imago Dei) menyadarkan bahwa betapa 

mulia dan istimewanya dia di hadapan Allah. Sebaliknya, ketika 

orang percaya hendak menyombongkan diri dan merasa lebih 

unggul dari yang lain, kesadaran akan kehinaan dan kelemahannya 

membawa dia untuk menyadari bahwa semua karena anugerah 

Allah. 

 

Manusia Hanya Ciptaan 

 

Kesadaran bahwa manusia adalah ciptaan nampak dalam 

pertanyaan retoris yang diungkapkan pemazmur dalam pujiannya 

(Mazmur 8:5), dua istilah yang menjelaskan tentang manusia ini 

memberikan gambaran bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Jika 

manusia adalah ciptaan Allah maka manusia bereksistensi hanya di 

dalam Dia dan bergantung sepenuhnya pada Dia sehingga tidak ada 

sesuatu pun yang terjadi pada diri manusia di luar kehendak-Nya. 

Akan tetapi, manusia sebagai ciptaan yang unik, di mana 

diciptakan menurut gambar dan rupa Allah (Imago Dei) sehingga 

manusia memiliki kepribadian dan moral Allah. Hal ini 

memberikan pengertian bahwa manusia adalah satu pribadi yang 

mandiri, yang mampu membuat keputusan-keputusan, menetapkan 

tujuan serta berjalan ke arah tujuan tersebut tanpa harus ada 

intervensi dari kekuatan di luar dirinya. 

 

Keadaan ini memberikan dua sudut pandang di mana di satu 

sisi, manusia berhubungan dengan Allah secara berbeda dengan 

binatang dan semua ciptaan lainnya. Namun di sisi lain, ada jurang 

pemisah antara Allah dan manusia, penyandang gambar-Nya, di 

mana Allah berdaulat secara absolut dan manusia adalah makhluk 

ciptaan yang bergantung penuh pada-Nya.
42

 Hal tersebut 

menunjukkan betapa unik pekerjaan tangan Tuhan yang sulit untuk 

                                                
42

 Kappalle dan Currid, „Perjanjian Lama, 21. 
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dipahami oleh pikiran manusia sendiri karena sekalipun 

menyandang gambar Allah namun manusia bukanlah Allah tetapi 

hanya ciptaan yang memiliki keterbatasan. 

 

Hal mendasar yang membedakan manusia dari Allah dan 

yang menegaskan bahwa manusia hanyalah ciptaan adalah Allah 

bersifat transenden dan imanen. Dia abslout sedangkan manusia 

tidak, kepribadian-Nya berbeda dengan kepribadian manusia di 

mana kepribadian Allah adalah asli sedangkan kepribadian manusia 

adalah turunan sehingga terbatas. Allah adalah pribadi yang 

sempurna dan tidak bergantung pada yang tidak berpribadi, 

sedangkan manusia bergantung pada materi yang tidak berpribadi 

(tiga kebutuhan manusia yaitu sandang, pangan dan papan) dan 

berusaha keras untuk bertahan hidup.
43

 

 

Dengan demikian tidak ada alasan yang cukup kuat untuk 

membenarkan sikap orang percaya yang menganggap diri sebagai 

tuhan karena telah menciptakan sesuatu berdasarkan pengetahuan 

yang diperoleh atau karena dapat menentukan hidupnya sendiri 

tanpa bergantung pada siapa pun. Selain itu, terkadang kuasa yang 

diberikan Allah kepada manusia membuat mereka lupa akan 

kedudukannya yang hanya sebagai ciptaan sehingga dalam 

kehidupan sehari-hari orang percaya bertindak semena-mena 

terhadap ciptaan lain (binatang dan tumbuhan) dengan cara 

merusak dan mengeksploitasi bahkan hal tersebut dilakukan pada 

sesamanya. Menganggap diri sebagai tuhan tentu merupakan 

pemberontak terhadap Allah dan menjadikan diri kekejian di mata-

Nya. 

 

 

 

                                                
43

 Frame, Apologetika, 55. 
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AUTENTISITAS EPITET “ΥΙΟΥ ΘΕΟΥ”  

DALAM MARKUS 1:1 

 

Stefanus Kristianto 

 

 

Abstrak: teks Markus 1:1 merupakan salah satu teks Perjanjian 

Baru yang sering diperdebatkan. Terkait ayat ini, para kritikus teks 

tidak sependapat mengenai autentisitas epitet σἱοῦ θεοῦ (“Anak 

Allah”). Meskipun penulis pernah berada dalam kubu yang 

menolak autentisitas epitet ini, dalam tulisan ini, penulis akan 

mencoba mengevaluasi ulang bukti eksternal dan internal untuk 

bacaan ini, dengan memperhatikan beberapa perkembangan 

terakhir dalam ranah Kritik Teks Perjanjian Baru. Berbeda dengan 

keyakinan penulis sebelumnya, penulis kini melihat bahwa ada 

alasan yang kuat untuk mempercayai autentisitas epitet ini. 

 

Kata Kunci: Markus 1:1, Kritik Teks, Anak Allah, Pregenalogical 

Coherence, Kanon Kritik Teks 

 

Abstract: Mark 1:1 is one of the most frequently debated text in the 

New Testament. As to this verse, textual critics disagree with one 

another on the authenticity of the epithet υἱοῦ θεοῦ („Son of God”). 

Although the author used to deny the authenticity of the epithet, in 

this paper, he will reevaluate the external and the internal 

evidences by paying attention to the recent developments in the 

New Testament Textual Criticism. Unlike his previous conviction, 

the author now sees that there actually are good reasons to accept 

the authenticity of the epithet. 

 

Keywords: Mark 1:1, Textual Criticism, Son of God, 

Pregenealogical Coherence, Canon Of Textual Criticism 
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PENDAHULUAN 

 

 

Di tengah skeptisisme beberapa sarjana (misalnya Epp dan 

Parker) mengenai mungkinnya merekonstruksi teks asli, para 

kritikus teks Perjanjian Baru ternyata justru kian menyadari bahwa 

sebagian besar teks Perjanjian Baru merupakan teks yang stabil. 

Dalam sebuah talk-show yang diadakan di Dallas Theological 

Seminary, Ben Witherington sempat mengutip pernyataan Bruce 

Metzger yang menyatakan bahwa lebih dari sembilan puluh persen 

teks Perjanjian Baru sudah berhasil direkonstruksi dengan derajat 

keyakinan yang relatif tinggi.
1
 Senada dengan itu, Martin Heide 

berpendapat bahwa rata-rata stabilitas teks Perjanjian Baru (dari 

teks uji yang dipilihnya) mencapai 92,6 persen, dengan stabilitas 

tiap-tiap naskah berkisar antara 87,1 persen sampai 99,7 persen.
2
 

Holmes juga mengakui bahwa meski ada kecairan (fluidity) dalam 

level mikro-tekstual, tetapi dalam level makro-tekstual, ia 

menegaskan bahwa teks Perjanjian Baru merupakan teks yang 

sangat stabil.
3
  

 

Akan tetapi–meski mayoritas teks Perjanjian Baru 

merupakan teks yang sangat stabil (sehingga sebagian besar teks 

                                                
1 Penekanan oleh penulis. Witherington kemudian melanjutkan bahwa sekitar 

sepuluh persen sisanya (yang masih belum terlalu jelas bacaan aslinya) tidak 

memiliki signifikansi doktrinal apapun. Video lengkap diskusi ini bisa diakses di 

https://www.youtube.com/watch?v=TZi1-AJpA-A (diakses 4 Juni 2018). Band. 

juga Kurt Aland and Barbara Aland, The Text of the New Testament: An 

Introduction to the Critical Editions and to the Theory and Practice of Modern 

Textual Criticism, (trans. Errol F. Rhodes; 2nd edition; Grand Rapids: Eerdmans, 
1989), 28. 
2 K. Martin Heide, “Assesing the Stability of the Transmitted Text of the New 

Testament and the Shepherd of Hermas,” dalam Robert B. Stewart, ed., The 

Reliability of the New Testament: Bart. D Ehrman and Daniel B. Wallace in 

Dialogue, (Minneapolis: Fortress, 2011), 125-59. 
3 Michael W. Holmes, “Text and Transmission in the Second Century”, dalam 

Stewart, The Reliability of the New Testament, 61-79. 

https://www.youtube.com/watch?v=TZi1-AJpA-A
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aslinya bisa direkonstruksi)–tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa 

bagian kecil Perjanjian Baru masih menyisakan ruang keraguan 

mengenai bacaan manakah yang lebih mungkin autentik. Editor 

UBS biasanya menandai bagian ini dengan rating C atau D. Di 

antara berbagai teks yang yang kerap diperdebatkan tersebut, teks 

yang akan menjadi fokus perhatian kali ini ialah Markus 1:1. 

 

Terkait teks ini, para sarjana terbagi menjadi dua kelompok 

perihal autentisitas epitet “Anak Allah” (σἱοῦ θεοῦ). Sebagian 

sarjana berpendapat bahwa epitet ini bukanlah gelar yang autentik 

(misalnya Ehrman, Head, Marcus, Yarbro-Collins, editor 

SBLGNT),
4
 sementara sebagian lagi mendukung orisinalitas epitet 

ini (misalnya Bock, Brooks, Edwards, France, Guelich, Hurtado, 

Lane, Wasserman, Wessel, Witherington).
5
 Penulis sendiri pernah 

                                                
4 Peter M. Head, “A Text-Critical Study of Mark 1:1: „The Beginning of the 

Gospel of Jesus Christ‟,” New Testament Studies 37/4 (October 1991): 621-9; 

Bart D. Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture: The Effect of Early 

Christological Controversies on the Text of the New Testament (Oxford: OUP, 

1993), 72-5; idem, “The Text of Mark in the Hands of the Orthodox”, dalam 

idem, Studies in the Textual Criticism of the New Testament (Leiden: Brill, 

2006), 149-54; Adela Yarbro Collins, Mark. Hermeneia (Minneapolis: Fortress, 
2007), 130; Joel Marcus, Mark 1-8. AYBC (New Haven/London: YUP, 2008), 

141; Michael W. Holmes, ed., The Greek New Testament: SBL Edition 

(Atlanta/Bellingham, WA: SBL/Logos, 2010), 67. 
5 William L. Lane, The Gospel of Mark. NICNT, (Grand Rapids: Eerdmans, 

1974), 41; Walter W. Wessel, “Mark” in Frank E. Gaebelein, (ed.), Expositor‟s 

Bible Commentary, (Grand Rapids: Zondervan, 1984), 8: 619. Larry W. Hurtado, 

Mark. NIBC, (Peabody, MA: Hendrickson, 1989), 23; James A. Brooks, Mark. 

NAC 23, (Nashville, TN: Broadman & Holman, 2001), 39; Ben Witherington 

III, The Gospel of Mark: A Socio-Rhetorical Commentary, (Grand Rapids:  

Eerdmans, 2001), 69; James R. Edwards, The Gospel According to Mark. PNTC, 

(Grand Rapids/Leicester: Eerdmans/Apollos, 2002), 25; R. T. France, The 
Gospel of Mark. NIGTC, (Grand Rapids/Carlisle: Eerdmans/Paternoster, 2002), 

48; Robert A. Guelich, Mark 1-8:26. WBC 34a, (Dallas: Word, 2002), 6; David 

L. Turner and Darrell L. Bock, Matthew and Mark. CBC 11, (Carol Stream, Il: 

Tyndale House, 2005), 404; Tommy Wasserman, “The „Son of God‟ was in the 

Beginning (Mark 1:1)”, in Journal of Theological Studies 62/1 (2011): 20-50. Di 

tengah debat ini, sebenarnya ada satu kubu lagi, yakni beberapa sarjana yang 

memilih untuk tidak memilih. Misalnya Morna D. Hooker, The Gospel 
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berada dalam posisi yang menolak autentisitas epitet ini.
6
 Meski 

demikian, dalam tulisan ini penulis akan mencoba mengkaji ulang 

autentisitas epitet ini dengan memperhatikan beberapa 

perkembangan dalam bidang studi Kritik Teks Perjanjian Baru. 

Dalam membahas bukti eskternal, penulis akan mempertimbangkan 

aspek pregenealogical coherence antar saksi pendukung, sementara 

dalam menguji bukti internal, penulis akan mempertimbangkan 

secara khusus re-evaluasi terhadap validitas kanon lectio brevior 

potior. Singkatnya, dalam tulisan ini, penulis akan menunjukkan 

bahwa–bertentangan dengan apa yang pernah menjadi keyakinan 

penulis–ada alasan yang baik untuk mempercayai autentisitas epitet 

σἱοῦ θεοῦ. 

 

MENIMBANG ULANG BUKTI EKSTERNAL 

 

Bukti eksternal yang mendukung bacaan pendek (tanpa 

epitet) maupun bacaan panjang (dengan epitet) sebenarnya cukup 

                                                                                                          
According to Saint Mark. BlackNTC, (Peabody, MA: Hendrickson, 1991), 34. Ia 

menulis, “It is possible that it was added to the text subsequently, by a copyist, in 

order to make plain the truth about Jesus in the opening line; on the other hand, 
the phrase could have dropped out accidentally, owing to the similarity in the 

endings of the Greek words. Whichever is the true explanation, the phrase is 

certainly in keeping with Mark‟s own beliefs, and forms an appropriate heading 

to his book.” Tan nampaknya juga sedikit ragu untuk memutuskan, meski ia 

nampak cenderung mendukung autentisitas gelar ini. Lihat Tan Kim Huat, The 

Gospel According to Mark. Asia Bible Commentary, (Manila: ATA, 2011), 21-2. 

Berbeda dengan Tan, Alan Cole mengakui bahwa bukti naskah yang ada bersifat 

tidak konklusif. Meski demikian, ia nampaknya condong mendukung bacaan 

pendek. Lihat R. Alan Cole, Mark. TNTC, (Downers Grove: IVP, 1989), 104. 
6 Lihat Stefanus Kristianto, Evaluasi terhadap Pandangan Bart Ehrman 

mengenai Transmisi Teks Perjanjian Baru dan Implikasinya bagi Iman Kristen 
(Tesis MTh yang tidak diterbitkan; Lawang: STT Aletheia, 2015), 76-7; idem, 

“Did the Orthodox Corruption Occur Everywhere? Evaluating Bart Ehrman‟s 

Notion”, dalam Jurnal Theologi Reformed Indonesia 8. 2, (Juli 2018). Perubahan 

pandangan penulis sama sekali tidak melemahkan tesis penulis dalam kedua 

karya tersebut, sebaliknya perubahan ini justru mempertegas tesis penulis bahwa 

orthodox corruption dalam transmisi teks Perjanjian Baru muncul dalam skala 

yang terbatas. 
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berimbang. Bacaan panjang (dan variasinya, σἱοῦ ηοῦ θεοῦ) 

memang didukung oleh lebih banyak naskah Yunani, di antaranya 

01
1
 ,02 (A), 03 (B), 05 (D), 019 (L), 024 (P) ,(korektor pertama ,א) 

032 (W), 037 (Δ), f
1
 (1, 118, 131, 209, 1582, dsb), f

13
 (13, 69, 124, 

174, 230, 346, 543, 788, 826, 828, 983, 1689, 1709, dsb), 33, 180, 

205, 565, 579, 597, 700, 892, 1006, 1010, 1071, 1243, 1292, 1342, 

1424, 1505, dan 2427, sedangkan bacaan pendek hanya didukung 

oleh 01* (א, penyalin asli), 038 (Θ), 28, 530, 582, 820, 1021, 1436, 

1555, 1692, 2430, 2533. Meski demikian, tiap-tiap bacaan ternyata 

memiliki saksi uncial yang baik. Bacaan panjang bisa ditemukan 

dalam Kodeks 03 (Vaticanus), sementara autentisitas bacaan 

pendek didukung oleh Kodeks 01* (Sinaiticus). Karena alasan ini, 

tidak heran para sarjana sedikit mengalami kesulitan dalam 

memutuskan autentisitas epitet σἱοῦ θεοῦ berdasarkan bukti 

eskternal. Pertimbangan mereka akan lebih banyak didasarkan pada 

bukti internal. Sama dengan itu, meskipun editor UBS memilih 

memasukkan epitet σἱοῦ θεοῦ ke dalam teks kritikal mereka, tetapi 

tim editor ini memutuskan memberi rating C (disertakan dengan 

keraguan cukup besar) untuk autentisitas epitet ini. Adapun yang 

melandasi pertimbangan tersebut: “ … because of the antiquity of 

the shorter reading and the possibility of scribal expansion, it was 

decided to enclose the words within square brackets.”
7
 

 

Di tengah kesulitan ini, analisa pregenalogical coherence 

dari metode Coherence-Based Genealogical Method (CBGM) 

memberi pencerahan terhadap analisa bukti eskternal. Analisa 

pregenalogical coherence adalah sebuah analisa yang berupaya 

menemukan kesamaan teks antar saksi yang diwujudkan dalam 

bentuk persentase. Untuk menemukan koherensi antar saksi Injil 

Sinoptik, kritikus teks bisa menggunakan perangkat daring Parallel 

                                                
7 Bruce M. Metzger, A Textual Commentary on the Greek New Testament, (4th 

Rev. Ed; London/New York: UBS, 1994), 62. 
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Pericopes: Manuscripts Clusters
8
 atau Parallel Pericopes: Find 

Relatives.
9
 Sedangkan bila kritikus teks Perjanjian Baru hendak 

menguji koherensi teks saksi-saksi Surat-Surat Umum, mereka bisa 

menggunakan perangkat daring Potential Ancestors and 

Desecendants.
10

 Asumsi mendasar dari tahap ini ialah bahwa 

semakin besar persentase koherensi teks, berarti semakin baik teks 

tersebut ditransmisikan oleh para saksi.
11

 Dengan menggunakan 

perangkat daring Parallel Pericopes: Manuscript Clusters
12

 

(dengan pengaturan standar) dihasilkan data untuk bacaan panjang 

sebagai berikut:
13

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Bisa diakses di http://intf.uni-muenster.de/TT_PP/PP_Clusters.html  
9 Bisa diakses di http://intf.uni-muenster.de/PreCo/Coh1_PP.html. 
10 Bisa diakses di http://intf.uni-muenster.de/cbgm2/PotAnc5.html  
11 Untuk pengantar yang baik tentang analisa pregenealogical coherence, lihat 

Tommy Wasserman and Peter Gurry, A New Approach to Textual Criticism: An 

Introduction to the Coherence-Based Genealogical Method (Atlanta/Stuttgart: 

SBL/Deutsche Bibelgesellschaft, 2017), 37-58. 
12 Ada dua hal yang perlu diingat di sini. Pertama, untuk menggunakan perangkat 

daring Parallel Pericopes: Manuscript Clusters, nama saksi yang digunakan 

ialah penomoran ala Gregory-Aland dan bukan simbol huruf. Kedua, peringkat 

yang ditulis di sini disamakan dengan daftar yang dihasilkan perangkat, yang 

sebenarnya mengikut sertakan juga perbandingan naskah dengan initial text hasil 

rekonstruksi editor (A). Akibatnya, peringkat koherensi beberapa saksi 

sebenarnya bisa jadi jauh lebih tinggi. Sebagai contoh, kerabat terdekat nomor 2 
dari 01 ialah 03. Akan tetapi, karena perangkat menyatakan bahwa kerabat 

terdekat 01 adalah A, maka bisa dikatakan bahwa sebenarnya kerabat terdekat 01 

ialah 03. 
13 Analisis pregenealogical coherence terhadap teks Markus 1:1 juga pernah 

dilakukan oleh Wasserman dan Gurry. Meski detil analisis penulis sedikit 

berbeda dengan mereka, kesimpulan yang dihasilkan tetap sama. Lihat 

Wasserman and Gurry, A New Approach, 43-50. 

http://intf.uni-muenster.de/TT_PP/PP_Clusters.html
http://intf.uni-muenster.de/PreCo/Coh1_PP.html
http://intf.uni-muenster.de/cbgm2/PotAnc5.html
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Saksi Kerabat 

Terdekat 

Dengan Bacaan 

Panjang 

Persentase 

(Ranking) 

Kerabat 

Terdekat 

Dengan Bacaan 

Pendek 

Persentase 

(Ranking) 

01
1
 03 84.9 (2) 038 (565–85.1) 78.0 (40) 

02 - - - - 

03 892  85.5 (2) 01* 84.9 (3) 

05 565 70.3 (11) 038 (044–84.0) 71.6 (3) 

019 892  88.0 (2) 01* 84.8 (4) 

024 - - - - 

032 - - - - 

037 - - - - 

1 1582 99.4 (1) - - 

13 826  97.9 (1) - - 

33 892 (03–85.5) 85.4 (1) - - 

69 826 94.8 (1) - - 

118 209  95.4 (1) - - 

124 826 92.3 (1) - - 

131  * * * * 

174  * * * * 

205 209  98.5 (1) - - 

209  205  98.5 (1) - - 

346 826 95.8 (1) - - 

543 826  98.7 (1) - - 

565 * * * * 

579 33 (033–84.8) 82.1 (2) - - 

700 * * * * 

788 826 96.6 (1) - - 

826 543 98.7 (1) - - 

828 826 96.7 (1) - - 

892 019  88.0 (2) - - 

983 826 94.7 (1) - - 

1071 - - - - 

1342 * * * * 

1424 - - - - 
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1582 1 99.4 (1) - - 

 

Sementara, dengan menggunakan perangkat daring Parallel 

Pericopes: Manuscript Clusters (dengan pengaturan standar) 

dihasilkan data untuk bacaan pendek sebagai berikut: 

 

Saksi Kerabat 

Terdekat 

Dengan 

Bacaan 

Panjang 

Persentase 

(Ranking) 

Kerabat 

Terdekat 

Dengan 

Bacaan 

Pendek 

Persentase 

(Ranking) 

01* 038 (565–

85.1) 

78.0 (40 ) 03 84.9 (2) 

038 - - 565 85.1 (1) 

28 * * * * 

1555 * * * * 

1692 * * * * 

 

Sebelum menafsirkan data di atas, ada beberapa hal yang perlu 

penulis jelaskan. Pertama, penulis hanya menampilkan saksi yang 

datanya dimiliki oleh perangkat daring. Beberapa saksi yang 

datanya tidak dimiliki oleh perangkat, tidak penulis ikut sertakan 

dalam tabel (misalnya 1006, 1010, 1243, 1292, 1505, 2427 untuk 

bacaan panjang, serta 530, 582, 820, 1021, 1436, 2430, 2533 untuk 

bacaan pendek). Kedua, penulis memberikan tanda garis atau dash 

(-) untuk menandakan bahwa dalam daftar yang dihasilkan oleh 

perangkat daring, tidak ditemukan adanya kerabat dekat yang 

mengandung bacaan yang dimaksud. Ketiga, tanda bintang atau 

asteriks (*) menunjukkan bahwa saksi yang bersangkutan tidak 

memiliki kerabat dekat yang persentase koherensinya lebih besar 

daripada perbandingan saksi tersebut dengan Majority Text (MT). 

Sebagai catatan, perangkat daring Parallel Pericopes: Manuscript 

Clusters hanya menampilkan kerabat dekat yang persentase 

koherensinya lebih tinggi daripada persentase perbandingan saksi 
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tersebut dengan MT. Dengan kata lain, tanda asteriks dalam daftar 

di atas sebenarnya menunjukkan bahwa kerabat terdekat saksi 

tersebut ialah MT.  

 

Dari dua tabel di atas, terlihat bahwa koherensi saksi-saksi 

pendukung bacaan panjang ternyata jauh lebih baik ketimbang 

koherensi saksi-saksi pendukung bacaan pendek. Hampir semua 

saksi pendukung bacaan panjang memiliki koherensi satu sama lain 

dalam persentase yang tinggi. Beberapa saksi pendukung bacaan 

panjang memang memiliki kerabat dekat yang mengandung bacaan 

pendek (misal 01
1
, 03, 05, dan 019), tetapi persentase koherensinya 

masih lebih rendah bila dibandingkan koherensi saksi tersebut 

dengan saksi terdekat yang mengandung bacaan pendek. Saksi 019, 

misalnya, memang memiliki kerabat dekat yang mengandung 

bacaan panjang, yakni 01* (84.8 persen). Hanya saja, persentase 

koherensinya ini masih lebih rendah dibanding koherensi 019 

dengan 892 yang mencapai 88.0 persen. Hal yang sama juga 

berlaku dengan 03, dan 01
1
. Satu-satunya perkecualian ialah 05, 

sebab persentase koherensinya dengan saksi terdekat yang 

memiliki bacaan panjang lebih rendah dibandingkan koherensinya 

dengan saksi terdekat yang mengandung bacaan pendek.
14

 

 

Bagaimanapun, hasil tersebut masih jauh lebih baik 

dibandingkan koherensi saksi-saksi pendukung bacaan pendek. 

Meski bacaan pendek didukung oleh 01*, tetapi kerabat terdekat 

saksi ini justru memiliki bacaan panjang (03, 84.9 persen). Kerabat 

terdekat saksi 01* yang juga memiliki bacaan pendek ialah 038, 

tetapi koherensinya dengan 01* termasuk sangat rendah, hanya 

sekitar 78 persen (peringkat 40). Lebih menarik lagi, ternyata 

                                                
14 Dalam analisisnya, Wasserman dan Gurry menuliskan bahwa saksi terdekat 05 

yang memiliki bacaan panjang ialah 2737 dengan persentase 71.1 persen 

(peringkat 4), sedangkan saksi terdekat dengan bacaan pendek ialah 038 dengan 

persentase 71.6 persen (peringkat 3). Band. Wasserman dan Gurry, A New 

Approach, 47. 
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kerabat terdekat 038 ialah 565, yang notabene memiliki bacaan 

panjang. Selain itu, 038 juga tidak memiliki kerabat dekat (dengan 

persentase di atas 80 persen) yang memiliki bacaan pendek. Hasil 

yang sama juga bisa ditemukan dalam tiga saksi lain, yakni 28, 

1555, dan 1692. Ketiga saksi ini memiliki kerabat dekat MT. 

Mengingat MT juga mengandung bacaan panjang, ini berarti 

kerabat terdekat ketiga saksi ini juga memiliki bacaan panjang. 

 

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, asumsi mendasar dalam 

analisa pregenalogical coherence ialah bahwa semakin besar 

koherensi antar saksi pendukung sebuah bacaan, berarti semakin 

baik teks tersebut ditransmisikan. Dengan kata lain, saksi tersebut 

lebih mungkin mencerminkan teks asli. Bila demikian, ini berarti 

bacaan panjang lebih mungkin menjadi bacaan yang ditransmisikan 

dengan baik, sebab koherensi antar saksinya sangat baik. 

Sementara bacaan pendek nampaknya bukanlah bacaan yang 

mencerminkan teks asli, sebab selain koherensi antar saksinya 

cenderung rendah, kerabat terdekat saksi-saksi tersebut justru 

memiliki bacaan panjang. Pendeknya, analisa pregenealogical 

coherence menjadi sebuah bukti eksternal yang penting, yang 

mendukung autentisitas bacaan panjang. 

 

MENIMBANG ULANG BUKTI INTERNAL 

 

Berbicara seputar bukti internal, beberapa sarjana 

beranggapan bahwa bukti ini cenderung mendukung autentisitas 

bacaan pendek. Bart Ehrman adalah salah satu suara utama dalam 

kubu ini. Dalam tulisannya, setelah membantah beberapa argumen 

yang mendukung autentisitas bacaan panjang, ia menyimpulkan 

bahwa bacaan pendek lebih mungkin asli. Menurutnya, bacaan 

panjang ditambahkan secara sengaja oleh penyalin yang 

terkemudian dengan tujuan mengantisipasi dan melawan Kristologi 
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Adopsionistik yang muncul di masa itu.
15

 Ehrman sebenarnya tidak 

memberikan argumen yang jelas bagaimana bukti internal 

mendukung autentisitas bacaan pendek. Ia hanya menunjukkan 

bahwa argumen pendukung bacaan panjang menurutnya tidak 

memiliki kekuatan. Selain itu, idenya mengenai perubahan karena 

polemik teologis juga lemah, mengingat epitet “Anak Allah” juga 

muncul dalam bagian lain Injil Markus (1:11; 3:11; 5:7; 9:7; 14:61; 

15:39). Dengan kata lain, ada atau tidaknya epitet ini dalam Markus 

1:1 sebenarnya tidak memengaruhi sedikit pun gambaran besar 

Markus tentang Yesus sebagai Anak Allah. 

 

Berbeda dengan Ehrman, penulis kini melihat bahwa bukti 

internal cenderung mendukung autentisitas bacaan panjang. 

Mengingat penyalin Kristen nampaknya tidak mungkin 

menghilangkan epitet ini dengan sengaja, hilangnya epitet ini 

dalam beberapa kasus nampaknya disebabkan oleh faktor 

kesalahan yang tidak disengaja (unintentional error). Dalam 

konteks ini, salah satu penjelasan yang tidak boleh diabaikan begitu 

saja ialah kemungkinan terjadinya homoioteleuton (kesilapan 

menyalin karena akhiran yang sama dari sebuah rangkaian kata). 

Kemungkinan ini besar sebab lima kata terakhir dari Markus 1:1 

memiliki akhiran yang sama –σ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥΙΥ ΧΥ    ΥΙΟΥΘΥ     → 

εὐαγγελίοσ Ἰηζοῦ Χριζηοοῦ σἱοῦ [ηοῦ] Θεοῦ). 

 

Dalam beberapa kasus, peluang terjadinya homoioteleuton ini 

semakin meningkat karena beberapa saksi pendukung bacaan 

pendek nampaknya memiliki ancestor atau vorlage yang 

menuliskan σἱός sebagai nomina sacra (entah dalam bentuk ΥΥ     

atau ΥΙΥ     ). Kemiripan huruf-huruf akhir yang menyusun kalimat 

awal Injil Markus ini tentu saja berpotensi menyebabkan 

homoioteleuton dalam proses transmisi Markus 1:1 

                                                
15 Ehrman, The Orthodox Corruption, 72-5; idem, “The Text of Mark in the 

Hands of the Orthodox”, 149-54. 
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(ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥΙΥ ΧΥ    ΥΥ    ΘΥ    ). Memang harus diakui bahwa tidak 

semua salinan teks Yunani menganggap σἱός sebagai nomina 

sacra. Penulisan nomina sacra secara konsisten hanya dikenakan 

pada empat nomina divina, yakni Allah (θεὸς), Yesus (Ἰηζοῦς), 

Kristus (τριζηός), dan Tuhan (κύριος).
16

 Akan tetapi, praktik 

menuliskan σἱός sebagai nomina sacra ternyata bisa ditelusuri 

sampai kepada saksi-saksi terawal teks Perjanjian Baru, yakni 

beberapa papirus dari abada kedua dan ketiga.
17

 Karena itu, tentu 

tetap terbuka peluang yang besar bahwa para saksi pendukung 

bacaan pendek memiliki vorlage yang menuliskan σἱός sebagai 

nomina sacra dan yang kemudian menyebabkan problem dalam 

proses transmisi teks Markus 1:1. 

 

Analisis ini bukanlah tanpa dasar. Fenomena ini 

kemungkinan besar memang terjadi dalam konteks kesalahan dan 

revisi Kodeks 01. Beberapa sarjana berpendapat bahwa sangat 

mungkin bila revisi pertama dalam Kodeks 01 (yang menambahkan 

epitet σἱοῦ θεοῦ) dilakukan oleh penyalin asli dan terjadi sebelum 

Kodeks tersebut meninggalkan scriptorium.
18

 Apa yang menarik, 

penyalin tersebut ternyata menambahkan kata σἱός dalam bentuk 

nomina sacra (ΥΥ    ). Bila diasumsikan bahwa penyalin Kodeks 01 

menyalin teks vorlage apa adanya, ini berarti vorlage yang ia miliki 

                                                
16 Lihat Larry W. Hurtado, The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and 

Christian Origins, (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), 95-134. Band. juga David 

Trobisch, The First Edition of the New Testament, (Oxford: OUP, 2000), 11-9. 

Dalam konteks para saksi teks Markus 1:1, Korektor 011 dan Kodeks 02 memang 

menganggap σἱός sebagai nomina sacra (ΥΥ     ), tetapi Kodeks B dan Kodeks D 

tidak menuliskannya sebagai nomina sacra. 
17 Hurtado, The Earliest Christian, 95-134. 
18 Misalnya France, The Gospel of Mark, 48; Wasserman, “The „Son of God‟ 

was in the Beginning (Mark 1:1)”, 46. Di sini Wasserman merujuk pada edisi 

ketiga salah satu karya monumental Bruce Metzger, The Text of the New 

Testament. Akan tetapi, menariknya ide Metzger ini tidak bisa ditemukan pada 

edisi keempat. Alasannya, karena edisi tersebut telah mendapat sentuhan 

tambahan dari Ehrman. Seperti yang dijelaskan di awal, Ehrman merupakan 

pendukung autentisitas bacaan pendek. 
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nampaknya juga menuliskan σἱός sebagai nomina sacra. Bila 

demikian, tentunya cukup beralasan bila disimpulkan bahwa karena 

alasan homoioteleuton, penyalin Kodeks 01 sebenarnya telah silap 

menyalin epitet σἱοῦ θεοῦ. Akan tetapi, beruntung ia segera 

menyadari kesalahannya dan kemudian menambahkan epitet 

tersebut. 

 

Beberapa sarjana memang menolak penjelasan ini. Mereka 

beranggapan bahwa Markus 1:1 terletak di awal kitab, sehingga 

lebih mungkin disalin saat penyalin ada dalam keadaan jauh lebih 

prima; dan karena disalin dalam keadaan yang jauh lebih prima, 

maka kecil kemungkinan mereka melakukan kesilapan.
19

 Dalam 

hemat penulis, argumen ini nampak penuh dengan asumsi. 

Misalnya, pandangan ini mengasumsikan bahwa penyalin pasti 

akan berhenti menyalin dan beristirahat segera setelah mereka 

menyelesaikan tugas menyalin kitab sebelumnya. Problemnya, para 

sarjana belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai 

mekanisme atau tata cara penyalinan para penyalin. Dengan 

demikian, anggapan „kondisi prima‟ sebenarnya cenderung 

spekulatif. Selain itu, kalaupun mereka memang ada dalam kondisi 

yang prima, nyatanya kesalahan bisa dilakukan seseorang kapan 

saja: entah dalam kondisi prima ataupun lelah; baik di awal, di 

tengah, atau di akhir tulisan. Wasserman memberi contoh bahwa 

kelalaian menyalin nomina sacra memang bisa terjadi bahkan di 

awal penyalinan. Ia merujuk pada penyalin Kodeks F (010) yang 

menghilangkan Ἰηζοοῦ Χριζηοῦ di 2 Korintus 1:1; penyalin 

Kodeks 489 yang menghilangkan ηοῦ Θεοῦ di ayat yang sama; 

penyalin pertama Kodeks Claromontanus (06) yang melewatkan 

                                                
19

 Ehrman, The Orthodox Corruption of Scripture, 73-4; idem, “The Text of 

Mark in the Hands of the Orthodox,” 151-2; Head, “A Text-Critical Study of 

Mark 1:1,” 629; Yarbro-Collins, Mark, 130. 
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Ἰηζοοῦ di Titus 1:1, namun kemudian segera mengoreksinya; dan 

Kodeks 206 yang menghilangkan Χριζηοῦ di 1Pet. 1:1.
20

 

 

Dukungan bukti internal terhadap autentisitas bacaan 

panjang makin diperkuat oleh „kanon baru‟ dalam studi kritik teks, 

yakni bahwa “bacaan yang lebih panjang lebih disukai” (lectio 

longior potior). Belakangan para kritikus teks menyadari bahwa 

kanon lama lectio brevior potior (“bacaan yang lebih pendek lebih 

disukai) merupakan kanon yang agak problematis bagi studi teks 

Perjanjian Baru. Epp mencatat bahwa kritik ini dimulai oleh E. C. 

Colwell di sekitar tahun enam puluhan. Studi Colwell 

menunjukkan bahwa para penyalin awal ternyata lebih cenderung 

menghilangkan dan memperpendek bacaan dan bukannya 

memperpanjang.
21

 Tesis Colwell ini makin dipertegas oleh studi 

mendetil James Royse. Senada dengan Colwell, Royse menyatakan 

bahwa studinya terhadap beberapa papirus awal menunjukkan 

bahwa kecenderungan para penyalin ialah menghilangkan atau 

menyingkat sebuah bacaan, sehingga konsekuensinya, bacaan yang 

lebih panjang seharusnya kini lebih disukai.
22

 Karena alasan ini, 

tidak heran Holmes lantas menuliskan, “In the light of Royse's 

                                                
20 Lihat Wasserman, “The „Son of God‟ was in the Beginning (Mark 1:1),” 47. 
21 Lihat Eldon J. Epp, “Issues in New Testament Textual Criticism: Moving from 

the Nineteenth Century to the Twenty-First Century,” dalam David Alan Black, 

ed., Rethinking New Testament Textual Criticism, (Grand Rapids: Baker, 2002), 

27. 
22 Lihat magnum opus Royse, Scribal Habits in Early Greek New Testament 

Payri. NTTSD 36, (Leiden: Brill, 2008); untuk versi yang lebih pendek lihat 
idem, “Scribal Tendencies in the Transmission of theText of the New 

Testament,” dalam Bart D. Ehrman and Michael W. Holmes, (ed.), The Text of 

the New Testament in Contemporrary Research: Essays on the Status 

Quaestionis. SD 46, (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 239-53. Studi singkat 

Peter Head juga menegaskan tesis ini. Lihat Peter Head, “Observations on Early 

Papyri of the Synoptic Gospels, Especially on the „Scribal Habits‟,” Biblica 71 

(1990): 240-7. 
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study the venerable canon of lectio brevior potior is now seen as 

relatively useless at least for the early papyri.”
23

 

 

Memang benar bahwa studi Colwell, Royse, dan Head 

terbatas hanya pada papirus-papirus awal. Akan tetapi, Elliot 

melihat bahwa kecenderungan ini nampaknya memang berlaku 

secara umum. Dia menegaskan, “in general, manuscripts tended to 

be accidentaly shortened rather than deliberately lengthened in the 

process of copying.”
24

 Di tempat lain, dia menjelaskan bahwa 

bacaan panjang lebih mungkin autentik sejauh bacaan tersebut 

konsisten dengan bahasa, gaya penulisan, dan teologi penulis 

kitab.
25

 Kriteria ini tentu sesuai dengan keberadaan epitet σἱοῦ θεοῦ 

dalam Injil Markus. Seperti yang disebutkan di atas, epitet ini 

muncul cukup sering dalam Injil Markus dan nampaknya 

merupakan epitet khas Injil ini (1:11; 3:11; 5:7; 9:7; 14:61; 15:39). 

Karena itu, bila „kanon baru‟ ini diterapkan secara konsisten, ini 

berarti bacaan yang lebih panjang jelas lebih mungkin menjadi 

bacaan yang autentik dibanding bacaan pendek.
26

 

 

 

                                                
23 Michael W. Holmes, “Reasoned Ecclecticism in New Testament Textual 

Criticism,” dalam Ehrman and Holmes, The Text of the New Testament in 

Contemporrary Research, 343. Menurut penulis, kanon lectio brevior potior 

tidak perlu langsung dikesampingkan, melainkan harus digunakan dengan lebih 

hati-hati. Nyatanya, kanon ini masih berguna ketika kritikus teks berurusan 

dengan teks-teks dari kluster D (Western), misalnya. 
24 J. K. Elliot, “Can We Recover the Original Text of the New Testament? An 

Examination of the Role of Thoroughgoing Eclecticism,” in idem, Essays and 

Studies in New Testament Textual Criticism (Cordova: El Amendro, 1992), 40. 

Dikutip dalam Epp, “Issues in New Testament”, 28. 
25 J. K. Elliot, “Thoroughgoing Eclecticism in New Testament Textual 

Criticism”, dalam Ehrman dan Holmes, The Text of the New Testament, 327. 
26 Dukungan lain untuk autentisitas bacaan panjang ialah bahwa epitet di 1:1 ini 

nampaknya membentuk sebuah inklusio dengan 15:39, dan dengan demikian 

menegaskan autentisitas bacaan ini. Lihat Brooks, Mark, 39; France, The Gospel 

of Mark, 48; Guelich, Mark 1-8:26, 6; Lane, The Gospel of Mark, 41; Wessel, 

“Mark,” 8:621. 
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KESIMPULAN 

 

Seperti yang sudah disinggung di bagian awal, penulis pernah 

ada dalam kubu yang sama dengan para kritikus teks yang menolak 

autentisitas bacaan panjang. Akan tetapi, evaluasi ulang terhadap 

bukti eksternal dan internal (dengan memperhatikan perkembangan 

terakhir dalam studi teks Perjanjian Baru) menunjukkan bahwa 

bacaan panjang justru lebih mungkin autentik. Dengan 

menggunakan analisis pregenealogical coherence dari metode 

CBGM, bacaan panjang nampaknya lebih mungkin autentik sebab 

koherensi antara saksinya sangat baik. Ini berbeda dengan 

koherensi saksi-saksi pendukung bacaan pendek yang cenderung 

rendah. Bahkan, beberapa kerabat terdekat saksi tersebut justru 

memiliki bacaan panjang. Ketika berbicara mengenai bukti 

internal, dukungan terhadap autentisitas bacaan pendek diperkuat 

oleh kemungkinan terjadinya homoioteleuton dan juga „kanon 

baru‟ dalam studi teks Perjanjian Baru, yakni  bahwa “teks yang 

lebih panjang lebih disukai” (lectio longior potior). Singkatnya, apa 

yang bisa disimpulkan dari pembahasan ini ialah bahwa bukti 

eksternal dan internal ternyata memberikan dukungan yang kuat 

terhadap autentisitas bacaan panjang. Dengan kata lain, epitet σἱοῦ 

θεοῦ bukanlah epitet yang ditambahkan kemudian, melainkan gelar 

yang oleh Markus disematkan pada Yesus sejak awal mula 

tulisannya. 
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YESUS SAHABAT PEMUNGUT CUKAI 

DAN ORANG BERDOSA 

 

Brury Eko Saputra 

 

 

Abstrak: Penelitian terdahulu terhadap Lukas 7:34 sangat fokus 

pada elemen struktural, teologis dan etis dari teks tersebut. Seiring 

dengan berkembangnya penelitian terhadap tema persahabatan, 

secara umum di dunia Greco-Roman dan, dan khususnya dalam 

kekristenan mula-mula, artikel ini berusaha mencoba membaca 

Lukas 7:34 dalam konteks tersebut. 

 

Kata Kunci: Tradisi Persahabatan, Persahabatan Greco-Roman, 

Persahabatan Yahudi, Persahabatan Perjanjian Baru 

 

Abstract: Previous studies on Luke 7:34 have primarily focused on 

the structural, theological, and ethical elements of the given text. In 

line with the emerging researches on the theme of friendship in the 

Greco Roman world and Early Christianity, this article attempts to 

read Luke 7:34 in light of those researches.  

 

Keywords: Friendship Tradition, Greco-Roman Friendship, Jewish 

Friendship, New Testament Friendship 

 

 

TAFSIRAN UMUM LUKAS 7:34 

 

Dalam Lukas 7:34, Yesus merangkum pandangan sebagian 

orang terhadap diriNya; bahwa Ia adalah sahabat pemungut cukai 

dan orang berdosa. Meskipun identifikasi Yesus sebagai sahabat 

orang berdosa sangat menarik untuk dicermati dan menimbulkan 

banyak pertanyaan, tidak banyak ahli menyoroti hal tersebut. 
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Joseph A. Fitzmyer berpendapat bahwa frasa tersebut 

mengkomunikasikan “a token of the freedom of the kingdom” 

secara sosial yang disalahpahami oleh banyak orang.
1
 John Nolland 

mengungkapkan bahwa identifikasi Yesus sebagai sahabat 

pemungut cukai dan orang berdosa oleh banyak orang terjadi 

karena kesalahpahaman orang di masa itu tentang anugerah Allah 

bagi orang berdosa yang ditunjukkan oleh Yesus melalui 

pelayananNya.
2
 Menurut Darrell L. Bock, penulis Injil Lukas 

hendak menunjukkan sebuah kontras gaya hidup dan pelayanan 

antara Yohanes Pembaptis yang disebut “kerasukan setan” (7:33) 

dan Yesus yang disebut sahabat para pendosa (7:34).
3
 François 

Bovon melihat frasa sahabat pemungut cukai dan orang berdosa 

merujuk pada kasih karunia Allah kepada orang termarjinal di 

tengah masyarakat melalui pelayan Yesus yang disalahpahami 

orang pada masaNya.
4
 

 

Secara singkat, dapat dikatakan bahwa beberapa ahli di atas 

sangat fokus pada elemen struktural, teologis, dan etis dari Lukas 

7:34. Para ahli tersebut tidak memberikan perhatian khusus kepada 

kata “sahabat”, dalam frasa “sahabat pemungut cukai dan orang 

berdosa”, di dalam relasinya dengan Tradisi Persahabatan di dalam 

Perjanjian Baru, Yudaisme maupun Greco-Roman. Artikel ini 

mencoba membaca rujukan terhadap kata “sahabat” dalam Lukas 

7:34 dalam relasinya dengan konteks persahabatan Greco-Roman 

dan Yahudi pada masa itu.  

                                                
1 Joseph A. Fitzmyer, The Gospel According to Luke I-IX: Introduction, 

Translation, and Notes (The Anchor Bible, Vol. 28), (New York: Doubleday, 

1974), 681. 
2 John Nolland, Luke 1:1-9:20 (Word Biblical Commentary Vol. 35a), (Dallas: 

Word Books, 1989), 340, 344-5. 
3 Darrell L. Bock, Luke 9:51-24:53 (Baker Exegetical Commentary on the New 

Testament), (Grand Rapids: Baker Academic, 1996), 683. 
4
 François Bovon, Luke 1: A Commentary on the Gospel of Luke 1:1-9:50 

(Hermeneia: A Critical & Historical Commentary on the Bible), (Minneapolis: 

Augsburg Fortress, 2002), 287. 
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TRADISI PERSAHABATAN GRECO-ROMAN 

 

Dalam dunia Yunani konsep dan praktik persahabatan telah 

ada, bahkan, sejak masa Homer (dua karya yang paling banyak 

dikutip tentang topik ini adalah Iliad dan Odyssey).
5
 Di dalam 

karya-karya Homer, tema persahabatan tidak ditampilkan secara 

formal semata,
6
 tetapi sangat operatif dengan adanya tindakan 

seperti berbagi kepemilikan, maupun perasaan saling mengasihi.
7
 

Kenyataan ini membuat Arthur W. H. Adkins menyimpulkan, 

dalam penelitiannya terhadap tema persahabatan dalam tulisan 

Homer, bahwa persahabatan dalam Homer hanya dapat dimengerti 

dengan utuh dalam relasinya dengan masyarakat yang menjunjung 

tinggi nilai persahabatan pada masa itu.
8
 Dengan kata lain, karya 

Homer bukanlah fiksi semata, tetapi cerminan masyarakat yang 

memiliki nilai persahabatan yang bersifat operatif dan afektif. 

Selain itu, menurut catatan Sean Winter, Homer juga memberikan 

                                                
5 Lih. David Konstan, Friendship in the Classical World, (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997), 24-52. 
6 Konstan mencatat bahwa ada banyak sarjana modern berpendapat bahwa 

konsep dan praktik persahabatan di dalam karya Homer hanya bersifat formal 
dan dipenuhi motif mencari keuntungan semata, bahkan bersifat parasitik. 

Setelah melakukan penelitian terhadap kata-kata yang berhubungan dengan 

persahabatan dalam karya-karya Homer, Konstan berpendapat bahwa konsep dan 

praktek persahabatan dalam karya Homer sangat menekankan aspek aksi yang 

sangat didorong oleh afeksi. Lih. Konstan, Friendship, 24-25, 28-40; “Greek 

Friendship”, in The American Journal of Philology, Vol. 117, No. 1, (1996): 71-

94. 
7 John T. Fitzgerald, “Friendship in the Greek World Prior to Aristotle,” in 

Greco-Roman Perspectives on Friendship, (Florida: SBL, 1997), 15-21; 15–21. 

Sean Winter, “Friendship Traditions in the New Testament: An Overview”, in 

Pacifica, Vol. 29 Issue 2, (2016), 194, 198; Konstan, Friendship, 28-40; Konstan 
berpendapat bahwa kata philia dapat diterjemahkan sebagai friendship, love atau 

bahkan loving relationship. Meskipun demikian, ada banyak bukti dari tulisan-

tulisan Yunani yang menegaskan bahwa orang Yunani kuno, dalam batasan 

tertentu, dapat membedakan ketiganya sebagaimana orang modern. Lih. 

Konstan, Friendship, 24-25, 28-40, 67-72. 
8 Arthur W. H. Adkins, “'Friendship' and 'Self-Sufficiency' in Homer and 

Aristotle”, in The Classical Quarterly Vol. 13, No. 1, (1963): 30-6. 
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indikasi bahwa persahabatan berhubungan dengan divine realm–

sebagai hadiah dari para dewa.
9
 

 

Tradisi persahabatan dalam dunia Yunani klasik juga dapat 

ditemukan dalam tulisan-tulisan Plato maupun Aristoteles. Di 

dalam bukunya yang berjudul Socrates on Friendship and 

Community, Mary P. Nichols menjawab kritikan Kierkegaard dan 

Nietzsche atas ide persahabatan dan komunitas dalam tulisan-

tulisan Plato.
10

 Menurut temuannya, di dalam Symposium, Plato 

hendak menyampaikan bahwa pemahaman tentang kasih yang 

tertanam dalam rasa saling membutuhkan antara [sesama] manusia 

mempengaruhi seluruh aspek hidup dan relasi manusia.
11

 

Perwujudan dari konsep tersebut adalah manusia menyadari 

keadaannya sebagai mahluk “in-between,” sehingga ia harus 

bergantung kepada sesamanya untuk saling memenuhi satu sama 

lain.
12

  

 

Di dalam Phaedrus yang kaya akan diskusi retorika, 

metafiska dan pengetahuan, Plato juga memunculkan ide tentang 

persahabatan dalam konteks kasih. Nichols memberikan catatan 

bahwa “...by the time he [Plato] wrote the Phaedrus love triumphs 

over tragedy.”
13

 Lebih lanjut, Nichols berkomentar bahwa di dalam 

Phaedrus, ada konsep “the lover and beloved whom Socrates 

describes as friends and who can see themselves in each other 

                                                
9 Winter, “Friendship Traditions”, 196. 
10 Mary P. Nichols, Socrates on Friendship and Community: Reflections on 

Plato‟s Symposium, Phaedrus, and Lysis, (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2009), 7-24. 
11 Nichols, Socrates on Friendship, 30. 
12 Nichols menjelaskan demikian: “Socrates knows his own ignorance, and thus 

the imperfection of his knowledge, he also recognizes his affinity with his fellow 

humanity. In his “in-between” state, between knowledge and ignorance, 

Socrates depends on others for sustenance, and nurtures them in turn.” Lih.  

Nichols, Socrates on Friendship, 31 
13 Nichols, Socrates on Friendship, 92. 
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share the same type of human soul.”
14

 Sederhananya, di dalam 

kompleksitas karya Phaedrus, Plato tidak melupakan elemen sosial 

yang sangat penting yaitu relasi persahabatan yang berhubungan 

erat dengan afeksi (dalam bahasa Plato: kasih) yang juga membawa 

pada pengetahuan dan retorika yang utuh. 

 

Di dalam karyanya, Lysis, yang paling banyak dikutip karena 

membahas topik persahabatan secara eksplisit dan ambigu pada 

saat yang bersamaan,
15

 Plato menempatkan Sokrates dalam diskusi 

tentang persahabatan bersama dengan dua anak muda di Palaestra 

(gymnasium). Nichols dalam pembacaannya yang sangat positif 

terhadap Lysis mengungkapkan bahwa filsafat harus dipahami 

seperti persahabatan,
16

 di mana persahabatan bersifat timbal balik 

(“reciprocal; it requires that our friend love us in return”) dan 

memberikan kesadaran bahwa seseorang adalah milik sahabatnya, 

tetapi pada saat yang bersamaan ia adalah milik dirinya sendiri.
17

 

Dengan demikian, seorang sahabat pasti memiliki pengalamannya 

sebagai seorang individu, tetapi juga pengalamannya yang terbagi 

bersama sahabatnya.
18

 Menurut Nichols, pengalaman persahabatan 

yang demikian dapat diperluas kecakupan komunitas lainnya dalam 

                                                
14 Nichols, Socrates on Friendship, 94. 
15 Salah satu kebingungan yang ditimbulkan Plato di dalam Lysis adalah pada 

saat bersamaan menampilkan Sokrates sebagai teman dari dua anak muda di 

Palaestra (frasa yang digunakan: “three go together”), tetapi juga yang 

mengatakan “we have not yet been able to discover what a friend is” 
16 Kasih terhadap seorang sahabat berbeda dari kasih terhadap benda yang 

didasarkan pada banyak premise, tetapi kasih terhadap sahabat didasarkan pada 

kebutuhan yang membara (passionate). Kasih seperti itulah yang mendasari 

seseorang berfilsafat (philosophia; love for wisdom). Lih. Eugene Garver, “The 
Rhetoric of Friendship in Plato's Lysis,” in Rhetorica: A Journal of the History 

of Rhetoric, Vol. 24, No. 2, (2006), 138; Nichols, Socrates on Friendship, 15; 

Mary P. Nichols, “Friendship and Community in Plato's „Lysis‟”, in The Review 

of Politics, Vol. 68, No. 1, (2006): 3-13. 
17

 Garver, “The Rhetoric,” 137-138; Nichols, Socrates on Friendship, 154; 

“Friendship and Community,” 4-13. 
18 Cf. Nichols, Socrates on Friendship, 154. 
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sebuah masyarakat, sehingga membentuk friendly society.
19

 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep persahabatan–

yang menekankan aspek timbal baik, serta otonomi dan 

kebergantung pada saat yang bersamaan–dalam Lysis, meskipun 

ambigu dan menimbulkan banyak perdebatan, adalah rujukan bagi 

filsafat, retorika, pengetahuan, dan hidup dalam komunitas.  

 

Secara tradisional, para ahli berpendapat bahwa ada tiga hal
20

 

yang tekait erat dengan konsep persahabatan
21

 dalam tulisan-tulisan 

Aristoteles (khususnya buku VIII-IX dari Nicomachean Ethics; 

juga di dalam Eudemian Ethics dan Magna Moralia), yaitu: utility, 

pleasure, dan virtue/character.
22

 Dalam pembacaannya terhadap 

Aristoteles, Verboven berpendapat bahwa persahabatan yang 

didasarkan pada utility dan pleasure bertahan sampai pada batasan 

adanya keuntungan atau kenikmatan dari persahabatan tersebut; 

oleh karena itu persahabatan atas dasar virtue dianggap utama.
23

 

Meskipun demikian, persahabatan atas dasar virtue tidaklah 

                                                
19 Nichols, “Friendship and Community”, 17-9. 
20 Konstan menyebut tiga sumber bagi philia (lih. Konstan, Friendship, 72) dan 

ahli lain menyebut tiga jenis persahabatan dengan dasar yang berbeda (lih. 
Koenraad Verboven, “Friendship among the Romans”, in The Oxford Handbook 

of Social Relations in the Roman World, ed. Michael Peachin, [Oxford: Oxford 

University Press, 2011], 404; Bradley Bryan, “Approaching Others: Aristotle on 

Friendship's Possibility”, in Political Theory, Vol. 37, No. 6, [2009]: 757-60). 
21 Komentator seperti Konstan berpendapat bahwa Aristotles dengan jelas 

membedakan antara hubungan friendship dengan fellow-citizens dan family 

members. Perbedaan paling jelas ada pada grounds atau dasar dari relasi tersebut. 

Lih. Konstan, Friendship, 67-72 
22 Konstan, Friendship, 72; Verboven, “Friendship,” 404; Bradley Bryan dalam 

artikelnya berusaha membantah konsep tradisional ini dan membuktikan bahwa 

tidak ada tiga hal tentang (atau tipe) persahabatan, tetapi hanya ada satu saja 
persahabatan yang sejati yaitu “perfected friendship” (friendship that has 

reached it telos). Lih. Bryan, “Approaching Others,” 754-79. 
23 Menurut Elena Irrera, ketiga “jenis” persahabatan tersebut memiliki derajat 

yang sama sebagai dasar persahabatan yang sejati jika memenuhi ketiga kondisi 

berikut: well-wishing, reciprocity dan awareness of the reciprocal love. Lih. 

Elena Irrera, “Between Advantage and Virtue: Aristotle‟s Theory of Political 

Friendship”, in History of Political Thought Vol. 26, No. 4, (2005): 578. 
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otomatis menjadi realita dalam kehidupan karena adanya konflik 

antara ide persahabatan tersebut dengan realita yang sedang 

dihidupi.
24

 Menurut Konstan, ketiga hal yang diungkapkan di atas 

adalah elemen penting dalam membentuk relasi persahabatan yang 

sesungguhnya.
25

 Sejalan dengan pandangan tersebut, Irrera 

menambahkan bahwa ketiga hal tersebut harus diikat dengan well-

wishing, reciprocity dan awareness of the reciprocal love agar 

persahabatan sejati dapat terbentuk.
26

 

 

Secara umum, ada dua tradisi persahabatan yang sangat 

mendominasi dunia intelektual Greco-Roman
27

 pada abad pertama, 

yaitu tradisi Epicurus dan tradisi Stoic.
28

 Menurut aliran Epicurus, 

persahabatan lahir dari kebutuhan dasar manusia untuk berada 

bersama dengan sesamanya.
29

 Bagi pengikut Epicurus, hanya 

manusia primitif yang tidak memiliki kebutuhan untuk berelasi 

(dalam persahabatan) dengan orang lain.
30

 Para penulis selanjutnya, 

seperti Cicero (De finibus 1.66-70), Philodemus (on candor), 

Diogenes of Oenoanda, dan lainnya melihat peran seorang sahabat 

sebagai penuntun kepada “keselamatan” dengan cara memberikan 

kritikan, serta menerima kritikan demi tujuan yang baik.
31

 Bagi 

Stoic, persahabatan yang sejati lahir sebagai respons terhadap nilai 

                                                
24 Verboven, “Friendship,” 404. 
25 Konstan, Friendship, 72-8. 
26 Irrera, “Between Advantage,” 578. 
27 Menurut Konstan, meskipun Bahasa Latin memiliki kata yang spesifik untuk 

persahabatan (amicitia), tradisi Romawi tentang persahabatan sangat dipengaruhi 

oleh tradisi Yunani. Dengan demikian, adalah tepat menyebut tradisi tersebut 

sebagai tradisi Greco-Roman. Lih.  Konstan, Friendship, 122-4. 
28 Verboven, “Friendship”, 404-5. 
29 Teks Epicurus yang sering dikutip adalah Sent. Vat. 23: “All philia is a virtue 

in itself, but draws its origin from assistance.” Lih. Verboven, “Friendship,” 404; 

Oleh karena itu, menariknya, dalam tulisan-tulisan Epicurus, philoi kerap kali 

merujuk pada sebuah relasi yang menginspirasi lahirnya confidence dan peace of 

mind. Lih. Konstan, Friendship, 111. 
30 Konstan, Friendship, 110-1. 
31 Konstan, Friendship, 112-3. 
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(virtue) yang luhur,
32

 sehingga persahabatan hanya dapat 

ditemukan (dengan relatif lebih mudah) di kalangan orang yang 

memiliki keluhuran atau sage (lih. Diog. Laert. 7.124; band. Cic. 

De amicitia 5.18; Sen. Ep. Mor. 9.5-6).
33

  

 

Berdasarkan survei singkat terhadap tradisi persahabatan di 

dalam dunia Greco-Roman, dapat disimpulkan ada beberapa hal 

penting yang terus muncul, yaitu: 1) Persahabatan adalah 

kebutuhan eksistensial manusia yang tidak sama dengan kebutuhan 

terhadap fellow-citizens maupun family members. Kebutuhan ini 

didasari oleh perasaan kasih dan afeksi yang kuat, sehingga 

menempatkan seseorang pada dua dunia (dunianya sendiri dan 

dunia sahabatnya). 2) Persahabatan yang sejati didasarkan pada 

keinginan yang besar untuk saling (reciprocity) mewujudkan 

kebaikan kepada orang lain (sahabat) dengan berbagai cara, 

termasuk memberikan kritikan dan menerima kritikan. 3) 

Persahabatan yang sejati tidak bersifat parasitik, terlihat dari 

ekspresi kasih dan ketulusan, serta pengorbanan seseorang bagi 

sahabatnya. Oleh karena itu, kesetian dan rasa saling percaya 

sangatlah penting dalam hubungan persahabatan.  

 

TRADISI PERSAHABATAN DALAM YUDAISME 

 

Menurut Winter, penelitian terhadap latarbelakang tradisi 

persahabatan dalam Perjanjian Baru jangan dibatasi hanya pada 

sumber-sumber Greco-Roman saja, tetapi juga dapat diperluas ke 

tradisi Yahudi.
34

 Dari sumber-sumber Yahudi tersebut, seorang 

                                                
32 Verboven, “Friendship”, 404. 
33 Konstan, Friendship, 113; Dalam hal ini, menurut Cicero, meskipun dasar bagi 

persahabatan yang sejati adalah virtue (virtus) namun persahabatan dapat hadir 

dalam kalangan viri boni berupa vera et perfecta amicitia dan di kalangan boni 

berupa amicitia vulgaris/mediocris. Lih. Willy Evenepoel, “Cicero's Laelius and 

Seneca's letters on friendship”, in L'Antiquité Classique, T. 76, (2007), 178. 
34 Winter, “Friendship Traditions”, 193. 
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peneliti akan mendapatkan lebih banyak kejelasan dan petunjuk 

tentang tradisi persahabatan yang muncul dalam Perjanjian Baru.
35

  

 

Dalam beberapa tahun terakhir, ada sejumlah karya 

diterbitkan terkait dengan tema persahabatan dalam tradisi Yahudi. 

Pertama, sebuah disertasi diterbitkan pada tahun 2002 oleh Jeremy 

Corley dengan judul “Ben Sira‟s Teaching on Friendship.”
36

 Dalam 

buku tersebut, Corley membahas tema persahabatan di dalam tujuh 

bagian kitab Ben Sira, yaitu: di bab dua teks Sir. 6:5-17 dan 37:1-6, 

bab tiga Sir. 9:10-16, bab empat Sir. 13:15-23, bab lima Sir. 19:13-

17 dan 27:16-2, dan bab enam Sir. 22:19-26. Setelah melakukan 

studi yang mendalam tersebut, Corley menyimpulkan bahwa Ben 

Sira meneruskan Tradisi Persahabatan dalam Perjanjian Lama, 

tetapi dengan modifikasi berdasarkan pertemuannya dengan budaya 

sekitar, seperti Yunani dan Mesir.
37

 Beberapa elemen penting 

tentang persahabatan yang dapat ditemukan dalam Ben Sira adalah 

tema tentang the goodness of friendsdhip,
38

 caution in friendship,
39

 

faithfulness toward friends,
40

 dan the fear of God.
41

 

                                                
35 Winter, “Friendship Traditions”, 196. 
36 Jeremy Corley, Ben Sira‟s Teaching on Friendship, (Providence: Brown 
University, 2002). 
37 Corley, Ben Sira‟s Teaching, 213. 
38 Menurut Corley, elemen the goodness of friendship lahir dari usaha penulis 

Ben Sira di dalam mengombinasikan ide tentang θιλία dalam tulisan Aristoteles 

(Lih. Eth. Nic. 9.9.3) dan teologi penciptaan Yahudi. Singkatnya, menurut Ben 

Sira, persahabatan adalah suatu realita yang baik dari Allah (lih. Sir. 25; 40). Lih. 

Corley, Ben Sira‟s Teaching, 214. 
39 Selain ajaran tentang kebaikan dari persahabatan, Corley juga menemukan ada 

banyak peringatan diberikan oleh penulis Ben Sira tentang persahabatan. Di 

dalam banyak bagian (e.g. Sir. 6:7, 13; 31:1; 37:4), penulis Ben Sira 

memperingatkan bahwa ada persahabatan yang sungguh, tetapi ada juga orang 
tertentu bersahabat hanya karena kepentingan tertentu pula. Oleh karena itu, 

seorang yang hendak bersahabat dituntun untuk menguji calon sahabat maupun 

seseorang yang ia anggap sebagai sahabatnya. Lih.  Corley, Ben Sira‟s Teaching, 

214-6. 
40

 Menurut Ben Sira, kesetiaan terhadap seorang sahabat adalah obat bagi 

persahabatan tanpa kesetiaan yang berkembang pada saat itu. Dalam Sir. 6:14-

16, seorang sahabat yang setia digambarkan sebagai a strong shelter, beyond 
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Karya kedua berasal dari Saul M. Olyan dengan bukunya 

yang berjudul “Friendship in the Hebrew Bible.”
42

 Menurut Olyan, 

persahabatan merupakan sebuah relasi intim yang melibatkan 

perasaan (biasanya disebut sebagai kasih), selain hubungan antar 

keluarga atau kerabat (e.g. Ulangan 13:7; Mazmur 55:14; Amsal 

18:24).
43

 Di dalam penelitian tersebut, ada beberapa fitur unik 

dalam tradisi Yahudi yang berhasil diungkap, yaitu adanya 

perasaan saling memiliki, mengasihi, timbal baik (reciprocity), 

dilandasi oleh perjanjian (covenant), serta adanya rasa saling 

tanggung jawab terhadap satu sama lain (e.g. Mazmur 35:13-14).
44

 

Beberapa fitur tersebut terlihat dari beberapa narasi penting di 

dalam Perjanjian Lama, seperti relasi antara Daud dan Yonatan.
45

 

Di bab terakhir bukunya, Olyan cukup banyak memberikan ruang 

bagi Ben Sira, di mana menurutnya ada tiga peran sahabat yang 

diungkapkan dengan cukup jelas di dalam teks tersebut. Tiga peran 

tersebut adalah sebagai seorang penuntun (Sir. 40:23), sebagai 

pendamai dalam konteks perselisihan (Sir. 22.21-22; 27:21), dan 

sebagai penunjang kebutuhan (Sir. 14:13; 22:23).
46

 Selain itu, sama 

seperti temuan Corley, Olyan melihat adanya peringatan untuk 

senantiasa bersikap hati-hati atas kemungkinan seorang teman 

berubah menjadi musuh.
47

 

                                                                                                          
price dan a bundle of the living. Ide seperti ini dapat ditemukan dengan mudah 

dalam Perjanjian Lama, seperti Am. 18:24, 20:6 dan juga dalam tulisan-tulisan 

Theognis (Theognis 209; 415-416) dan Xenophon (Cyr. 8.7.13). Lih. Corley, 

Ben Sira‟s Teaching, 216-7 
41 Takut akan Allah adalah tema yang sangat dominan dalam tulisan Ben Sira. 

Tema ini dihubungan dengan persahabatan, di mana menurut Ben Sira seorang 

yang sungguh takut kepada Tuhan akan menemukan seorang sahabat sejati (e.g. 

25:7-11; 40:18-27). Lih. Corley, Ben Sira‟s Teaching, 217-8. 
42 Saul M. Olyan, Friendship in the Hebrew Bible, Anchor Yale Bible Reference 

Library, (New Haven: Yale University Press, 2017). 
43 Olyan, Friendship, 5-6, 11-37. 
44 Olyan, Friendship, 5-6, 38-60. 
45

 Olyan, Friendship, 69-76. 
46 Olyan, Friendship, 87-94. 
47 Olyan, Friendship, 38-60. 
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Selain buku-buku yang telah disebutkan di atas, ada beberapa 

artikel yang membahas topik ini. Winter dalam artikelnya, 

“Friendship Traditions” banyak mengutip karya Olyan namun juga 

memberikan catatan tambahan tentang contoh persahabatan antara 

Allah dan manusia. Menurutnya, dalam tradisi Yahudi, ada banyak 

contoh yang melukiskan bahwa Allah menjalin hubungan 

persahabatan dengan manusia. Dalam Yesaya 41:8 (bnd. 2 

Tawarikh 20:7), Abraham disebut sebagai sahabat Allah karena 

perannya sebagai bapa Israel. Dalam Keluaran 33:11, Allah 

berbicara kepada Musa seperti kepada seorang sahabat karena 

relasi perjanjian keduanya. Beberapa teks lain seperti Ayub 16:21 

dan Mazmur 25:14 juga membahas tema persahabatan dalam 

konteks perjanjian.
48

 Prinsip penting dalam persahabatan di dalam 

tradisi Yahudi adalah elemen Perjanjian (Covenant).
49

 Teks 

Wisdom of Solomon menegaskan klaim dalam 7:14 dan 8:18 di 

mana gambaran tentang persahabatan kerap kali dihubungkan 

dengan relasi yang intim dengan Allah atau Sang Hikmat.
50

  

 

Dalam artikel yang berjudul A Friend‟s First Word in Job 

4:2, Aron Pinker berusaha melihat percakapan, yang dalam 

kacamata kesarjanaan modern sangat kontroversial, antara Ayub 

dengan sahabatnya (dalam pasal 4) dalam kacamata persahabatan 

pada masa itu.
51

 Menurutnya, jauh dari pandangan umum bahwa 

Elifas adalah seorang kritikus Ayub di masa susahnya, Pinker 

                                                
48 Winter, “Friendship Traditions”, 198. 
49 Winter, “Friendship Traditions”, 197. Menurutnya, relasi antara Rut dan 

Naomi dapat dikategorikan sebuah relasi yang “... re-direct the covenant treaty 

between God and Abraham/Israel towards the horizontal friendship between the 

two women” (band. Rut 1:16). 
50

 Winter, “Friendship Traditions”, 198. 
51 Aron Pinker, “A Friend‟s First Word in Job 4:2”, in Vêtus Testamentum 63 

(2013), 78-88. 
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melihat perkataan Ayub dalam 4:2 dapat direkonstruksi dan 

diterjemahkan sebagai berikut:
52

   

 

(a) Should we be silent?                 הנהס  

(b) Talking to you is a hardship,          דבר אליד תלאה   

(c) And who can control the words?     ועצר במליו מי יוכל 

 

Dengan rekonstruksi demikian, maka pergerakan logis Ayub 4:2 

menjadi (a) merupakan usaha Elifas meminta izin kepada Ayub 

untuk berbicara; (b) catatan tentang sulitnya untuk berkomunikasi 

dalam keadaan yang sulit; dan (c) alasan untuk kesulitan dalam hal 

komunikasi yang dimaksudkan.
53

 Dengan pembacaan demikian, 

pembaca Ayub mendapatkan kesan bahwa tindakan Elifas 

merupakan ekspresi kepedulian seorang sahabat terhadap 

sahabatnya yang menderita–seorang sahabat harus dapat 

mengendalikan perkataannya, tetapi pada saat yang bersamaan 

menyatakan perasaannya kepada sahabatnya.
54

  

 

Bruce Waltke dalam sebuah artikel berjudul Friends and 

Friendship in the Book of Proverbs mencoba melakukan 

penelusuran terhadap ide persahabatan di dalam Amsal 27.
55

 

Menurutnya, Amsal 27 dimaksudkan untuk memberikan penegasan 

tentang pentingnya memiliki seorang sahabat sejati, cara 

mengidentifikasinya, dan bagaimana cara menjadi seorang sahabat 

yang baik.
56

 Pada bagian pertama Amsal ini, ayat 1-10, ada 

beberapa nasihat terkait dengan persahabatan yang penting untuk 

dicermati: seorang sahabat harus memiliki kerendahatian di dalam 

                                                
52 Untuk diskusi soal persoalan tekstual dan proposal yang diusulkan ini, lih. 

Pinker, “A Friend‟s First”, 80-7. 
53 Pinker, “A Friend‟s First”, 87. 
54 Pinker, “A Friend‟s First”, 87-8. 
55

 Bruce Waltke, “Friends and Friendship in the Book of Proverbs: An 

Exposition of Proverbs 27:1-22”, in CRUX Vol. XXXVIII, No 3 (2002): 27-42. 
56 Waltke, “Friends and Friendship”, 27. 
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mendengarkan orang lain (ay. 1-2),
57

 menghindari 

pergaulan/persahabatan yang tidak bernilai rohani (ay. 3-4),
58

 

berani memberikan koreksi terhadap seorang sahabat (ay. 5-6),
59

 

menjaga relasi persahabatan [dan pernikahan] terhadap kebodohan 

yang akan menjatuhkan (ay. 7-8),
60

 dan senantiasa memberikan 

dukungan dan masukan bagi seorang sahabat (ay. 9-10).
61

 Pada 

bagian keduanya, ayat 11-21, ada beberapa nasihat yang ditekankan 

kembali, seperti kerendahatian untuk mendengar (ay. 11-12), 

menjauhi pergaulan yang tidak kudus (ay. 13-14), dan menghindari 

hal-hal yang dapat merusak persahabatan (ay. 15-16).
62

 Ada 

beberapa hal yang ditambahkan pada bagian kedua ini, yaitu 

persahabatan dan [jangan melewati] batasan dalam persahabatan 

(ay. 17-20)
63

 dan senantiasa mengevaluasi diri (ay. 21-22).
64

 

 

Di dalam artikelnya yang berjudul Friends with God?, 

Jacqueline E. Lapsley melakukan eksplorasi ide tentang hubungan 

                                                
57 Waltke, “Friends and Friendship”, 28-9. 
58 Waltke, “Friends and Friendship”, 29-30. 
59 Waltke, “Friends and Friendship”, 30-2. 
60 Waltke, “Friends and Friendship”, 32-3. 
61 Waltke, “Friends and Friendship”, 33-5. 
62 Waltke, “Friends and Friendship”, 36-8. 
63 Di dalam artikelnya yang berjudul “Iron Sharpens Iron” as a Negative Image, 

Ronald L. Giese Jr berpendapat bahwa gambaran tentang besi dalam Amsal 

27:17 bukanlah gambaran positif sebagaimana dipahami pada umumnya (sama 

seperti besi menajamkan besi, seorang sahabat memberikan nilai positif kepada 

sahabatnya). Menurutnya, gambaran besi menajamkan besi bersifat negatif dan 

dapat ditemukan dalam konteks peperangan di mana seorang perajurit 

menajamkan senjatanya dengan palu besi dengan tujuan berperang. Dengan 

demikian, ay. 13-17 dapat dimengerti secara kasual seperti ini “Take counsel, 

whether praise or rebuke, from other men you trust. But be about work, and 
planning, and investing. Don‟t spend too much time with a wife or with a male 

friend, since extended time leads not only to lack of work (laziness) but to 

nagging, unproductive conversation, or even the grinding or hammering of 

another person’s personality, quirks, or opinions against one’s own.” Lih. 

Ronald L. Giese Jr, “‟Iron Sharpens Iron‟ as a Negative Image: Challenging the 

Common Interpretation of Proverbs 27:17”, in JBL 135, No. 1, (2016): 73-5 
64 Waltke, “Friends and Friendship”, 38-41. 
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antara friendship dan covenant.
 65

 Menurutnya, relasi antara Allah 

dan umatNya di dalam Perjanjian Lama kerap kali dibandingkan 

dengan perjanjian di Timur Dekat Kuno yang mana “a sovereign 

enters into a highly structured relationship with a vassal”.
66

 Dengan 

melihat hubungan antara Allah dengan Musa sebagai model, 

Lapsley berusaha menyelidiki kemungkinan adanya hubungan 

persahabatan antara Allah dan umatNya.
67

 Dalam penyelidikannya, 

Lapsley menemukan ada empat kualitas persahabatan yang sangat 

penting dalam relasi antara Allah dengan Musa. Keempat kualitas 

tersebut adalah habit, reciprocity, self-assertion dan emotion.
68

 

Menurutnya, meskipun kualitas terakhir, emotion, adalah yang 

paling sering diabaikan, kemampuan mengekspresikan kasih secara 

emosional adalah bagian yang sangat penting dari persahabatan–

baik Allah dengan Musa, maupun Allah dengan umatNya secara 

umum.
69

 Di akhir artikelnya, Lapsley menekankan kembali bahwa 

dasar bagi relasi antara Allah dan umatNya adalah Perjanjian 

(Covenant) yang terikat di antara keduanya.
70

 

 

Selain beberapa karya yang menyelidiki tema tentang 

persahabatan dalam tradisi Yahudi di atas, seorang peneliti tidak 

dapat melepaskan pandangannya terhadap kisah persahabatan yang 

kontroversial dan inspiratif antara Daud dan Yonatahan di dalam 

Perjanjian Lama. Pada tahun 2012, Orly Keren memberikan sebuah 

ulasan yang menarik tentang relasi antara Daud dan Yonathan. 

                                                
65 Jacqueline E. Lapsley, “Friends with God? Moses and the Possibility of 

Covenantal Friendship”, in Interpretation Vol. 58, Issue 2, (2004): 117-29. 
66 Lapsley, “Friends with God?”, 117. 
67 Di dalam hubungan antara Allah dan Musa, Lapsley menemukan adanya 

intimasi yang personal–selayaknya ditemukan dalam persahabatan (dapat juga 
ditemukan di dalam relasi antara Allah dan Abraham)–di dalam percakapan 

percakapan pribadi keduanya (Kel. 33:7-11). Dasar bagi keintiman ini adalah 

adanya perjanjian (covenant) antara Allah dan Musa. Lih. Lapsley, “Friends with 

God?”, 117-20. 
68

 Lapsley, “Friends with God?”, 121-7. 
69 Lapsley, “Friends with God?”, 124-7. 
70 Lapsley, “Friends with God?”, 127-9. 
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Menurutnya, hubungan kedua tokoh dalam kitab Samuel tersebut 

tidak dapat dikatakan berlandaskan pada unconditional love, tetapi 

self-interest. Melalui relasi tersebut, lanjut Keren, Yonathan 

berharap supaya adanya kelangsungan dinastinya di kemudian hari, 

sementara bagi Daud relasinya dengan Yonathan akan memberikan 

public image yang positif baginya.
71

 Dari sudut pandang social-

science,
72

 Gary Stansell berpendapat bahwa relasi antara Daud dan 

Yonathan bukanlah relasi yang ascribed tetapi achieved; oleh 

karena itu, meskipun relasi mereka bersifat asymmetry (imbalance), 

tetapi tetap memiliki unsur reciprocity.
73

 Berbeda dari Keren, 

Stansell berpendapat bahwa relasi antara Daud dan Yonathan 

memiliki aspek ritual (ritualized friendship) yang menurut para 

antropolog menandakan sebuah relasi persahabatan yang sungguh 

dari sudut pandang social-science.
74

 Dalam bahasa Patricia K. Tull, 

aspek ritual ini diwujudnyatakan melalui gift dari seorang teman–

dalam hal ini Yonathan kepada Daud.
75

 

 

Berdasarkan survei singkat tentang karya-karya para ahli 

tentang tema persahabatan dalam tradisi Yudaisme dapat 

disimpulkan bahwa ada banyak elemen penting tradisi 

persahabatan Greco-Roman dapat juga ditemukan dalam tradisi 

                                                
71 Orly Keren, “David and Jonathan: A Case of Unconditional Love?”, in 

Journal for the Study of the Old Testament Vol. 71, Issue 1, (2012): 3-23. 
72 Dalam hal ini, Stansell membedakan antara pendekatan Aristoteles yang ia 

sebut sebagai pendekatan dengan fokus pada “moral utilitarian,” dengan 

pendekatan social-sience yang dikembangkan oleh Radcliffe-Brown. Dalam 
artikelnya, ia menggunakan pendekatan kedua tersebut. Lih. Gary Stansell, 

“David and His Friends: Social-Scientific Perspectives on the David-Jonathan 

Friendship”, in Biblical Theology Bulletin Vol. 41 No. 3, (2011): 115-31. 
73 Stansell, “David and His Friends”,: 122-3. 
74

 Stansell, “David and His Friends”,: 123-4. 
75 Patricia K. Tull, “Jonathan‟s Gift of Friendship”, in Interpretation, Vol. 58, No 

2, (2004): 133-7. 
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Yudaisme.
76

 Sebagai kesimpulan, beberapa hal penting dan 

mendasar tentang persahabatan dalam tradisi Yudaisme adalah: 1) 

Persahabatan yang sejati, baik dengan Allah maupun umatNya, 

harus dilandaskan pada perjanjian (covenant); 2) Peran seorang 

sahabat digambarkan seperti peran hikmat di dalam kehidupan 

umat Allah (bnd. Ben Sira dan Wisdom of Salomon); 3) Seorang 

sahabat hadir dalam keadaan baik maupun buruk, serta mampu 

memberikan tuntunan maupun teguran pada saat yang bersamaan; 

4) Hubungan persahabatan bersifat reciprocity dan penuh kasih 

(dengan berbagai ekspresi); dan 5) Umat Allah dinasihati untuk 

tidak salah memilih sahabat. 

 

TRADISI PERSAHABATAN DALAM PERJANJIAN BARU 

 

Banyak ahli menyadari bahwa tema tentang sahabat dapat 

ditemukan pada banyak bagian Perjanjian Baru. Berkenaan dengan 

surat-surat Paulus,
77

 para ahli berpendapat bahwa tema 

persahabatan dapat ditemukan dengan mudah di Surat kepada 

jemaat di Filipi (lih. 1:5, 7; 2:1-2; 4:2, 14, 15).
78

 Menurut Luke 

Timothy Johnson, setiap pembaca teks Yunani Koine Surat Filipi 

                                                
76 Winter berpendapat bahwa persahabatan adalah kategori sosial, sehingga 

overlap antara tradisi persahabatan Greco-Roman dan Yudaisme sangatlah dapat 

dipahami. Lih. Winter, “Friendship Traditions”, 198. 
77 Dalam artikelnya, “Paul and Friendship,” Fitzgerald memberikan sebuah list 

yang komprehensif tentang kemunculan tema persahabatan di dalam tulisan 

Paulus. Lih. John T. Fitzgerald, “Paul and Friendship”, in J. Paul Sampley (ed.), 

Paul in the Greco-Roman World: A Handbook, (Harrisburg: Trinity Press 

International, 2003), 319–343. 
78 Beberapa ahli yang meniliti tema persahabatan dalam Surat Filipi adalah L. 

Michael White, “Morality Between Two Worlds: A Paradigm of Friendship in 
Philippians”, in David L. Balch, Everett Ferguson and Wayne A. Meeks (eds.), 

Greeks, Romans, and Christians: Essays in Honor of Abraham J. Malherbe 

(Minneapolis: Fortress, 1990); Ben Witherington III, Friendship and Finances in 

Philippi: The Letter of Paul to the Philippians, (Harrisburg: Trinity Press 

International, 1994); dari sudut pandang feminis: Joseph A. Marchal, Hierarchy, 

Unity and Imitation: A Feminist Rhetorical Analysis of Power Dynamics in 

Paul‟s Letter to the Philippians-Academia Biblica 24, (Leiden: Brill/SBL, 2006). 



Jurnal Theologia Aletheia Volume 20 No.15 September 2018  117 

 

 

akan mendapatkan kesan bahwa teks tersebut berbicara tentang 

tema persahabatan.
79

 Johnson menambahkan, keunikan tema 

persahabatan di Surat Filipi adalah penekanan pada pribadi Yesus 

yang berkorban dan memberi teladan. Oleh karena itu, jemaat Filipi 

harus dapat menerapkan pengalaman tersebut secara reciprocal 

dalam persahabatan mereka.
80

 Menurut Winter, ada dua fitur utama 

dalam persahabatan di Surat Filipi, yaitu dukungan material dan 

finansial (lih. 4:10-20) serta menjauhkan diri dari musuh (lih. 3:2-3, 

18-20).
81

  

 

Selain Filipi, ada yang meyakini bahwa Surat Galatia juga 

mengindikasikan adanya tema persahabatan. Menurut L. Michael 

White penggunaan bahasa persahabatan di dalam Surat Galatia, 

yang menurut beberapa ahli hanyalah sebuah rhetorical device, 

adalah sebuah sebuah seruan dan teguran kepada sahabat yang 

telah “membagikannya” dan Injil yang ia beritakan. Dengan 

demikian, menurut White, Surat Galatia dapat dibaca sebagai 

seruan akan kebutuhan sahabat sejati dalam komunitas Paulus.
82

 

Meskipun ditulis dalam konteks yang berbeda, kebutuhan akan 

sahabat yang bersedia menerima dan membantu sahabatnya juga 

dapat ditemukan dalam Roma 15:14-33 ketika Paulus 

mengutarakan rencana perjalanan pelayanannya ke depan.
83

 1 

Korintus 16:1-4 juga menyuarakan hal yang sama terkait dengan 

                                                
79 Luke Timothy Johnson, “Making Connections: The Material Expression of 

Friendship in the New Testament”, in Interpretation, Vol. 58, No 2, (2004), 163-

4; band. John Fitzgerald, “Christian Friendship: John, Paul, and the Philippians”, 

in Interpretation, Vol. 61, No. 3, (2007):286-8. 
80 Johnson, “Making Connections”, 162-5. 
81 Winter, Friendship Traditions”, 200. 
82 L. Michael White, “Rhetoric and Reality in Galatians: Framing the Social 

Demands of Friendship,” in Early Christianity and Classical Culture: 

Comparative Studies in Honor of Abraham J. Malherbe, (Leiden: Brill, 2003), 

307-343; band. Winter, Friendship Traditions,” 201; Johnson, “Making 

Connections”, 165. 
83 Winter, Friendship Traditions”, 201. 
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persembahan yang berhasil dihimpunnya untuk jemaat di 

Yerusalem.
84

 

 

Di luar tulisan Paulus, tema persahabatan dapat ditemukan 

dalam tulisan-tulisan Yohanes (dan Injil lainnya), Kisah Para 

Rasul, dan Surat Yakobus. Di dalam Injil Yohanes, Yesus 

ditampilkan sebagai seorang sahabat yang rela mati bagi 

sahabatNya dan tindakan lainnya yang nyata bagi sahabatNya.
85

 Di 

dalam surat-surat Yohanes, motif persahabatan, seperti berbagi dan 

kasih (2 Yohanes 10; 3 Yohanes 8; 1 Yohanes 1:7, 3:16-18) dapat 

ditemukan juga dengan sangat jelas.
86

 Menurut Fitzgerald, 

persahabatan yang ditemukan di Yohanes sangat mirip, bahkan 

identik dengan deskripsi persahabatan yang muncul dalam tulisan 

Paulus.
87

 Hal serupa pun dapat dikatakan pada beberapa bagian 

dalam teks Kisah Para Rasul, seperti dalam 2:44-47 dan 4:32-37. 

Alan C. Mitchell berpendapat, dari kacamata sosiologis, tindakan 

yang bersifat reciprocal dalam kedua teks tersebut sangat erat 

kaitannya dengan tradisi persahabatan yang ada di Greco-Roman.
88

  

 

                                                
84 Johnson, “Making Connections”, 166; Max J. Lee menambahkan bahwa dalam 

1 Korintus, seorang pembaca juga dapat menemukan bahwa Paulus 

menempatkan dirinya sebagai seorang sahabat dengan peran mentoring terhadap 

jemaat di Korintus. Di dalam 1 Korintus Paulus kerap kali terlihat membimbing, 

memberikan pengertian, bahkan menegur jemaat di Korintus. Tujuan dari 

semuanya itu adalah adanya perkembangan aspek moral dari jemaat di Korintus. 

Lih. Max J. Lee, “Ancient Mentors and Moral Progress According to Galen and 

Paul”, in Rebekah A. Eklund and John E. Phelan Jr. (eds.), Doing Theology for 

the Church: Essays in Honor of Klyne Snodgrass, (Oregon: Wipf & Stock 

Publishers, 2014), 62-7.  
85 Gail R. O‟Day, “Jesus as Friend in the Gospel of John”, in Interpretation, Vol. 

58, No. 2, (2004): 148-57. 
86 Johnson, “Making Connections”, 168-9. 
87 Fitzgerald, “Christian Friendship”, 291. 
88

 Alan C. Mitchell, “The Social Function of Friendship in Acts 2:44-47 and 

4:32-37”, in Journal of Biblical Literature, Vol. 111, No. 2, (1992), 264-6; cf. 

Johnson, “Making Connections”, 161-2. 
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Berkenaan dengan Surat Yakobus, karya Alicia J. Batten 

dengan judul Friendship and Benefaction in James berhasil 

menunjukkan pentingnya tema persahabatan dalam surat tersebut 

dalam konteks dunia kuno. Menurut Batten, berdasarkan konteks 

sosialnya, Surat Yakobus ditulis untuk memberikan kesadaran akan 

bahaya aspek manipulatif dari hubungan patron-client yang jemaat 

miliki dengan golongan kaya-miskin dalam komunitas penerima 

surat.
89

 Solusi untuk bahaya ini adalah menyadari adanya 

persahabatan sejati, yaitu persahabatan dengan Allah.
90

 

Persahabatan dengan Allah yang sejati ini pada akhirnya harus 

dicerminkan dalam kehidupan sosial dengan memperhatikan 

sesama sebagai sahabat.
91

 

 

Berdasarkan penelurusan singkat terhadap karya para ahli 

tentang kemunculan tema persahabatan di dalam Perjanjian Baru, 

terlihat jelas bahwa para penulis Perjanjian Baru sangat 

dipengaruhi oleh tradisi persahabatan Greco-Roman dan Yudaisme 

tentang: 1) Pesahabatan berhubungan dengan Allah (dimensi 

covenant), di mana persahabatan sejati hanya dapat diperoleh 

dalam relasi dengan Allah (adanya peringatan atas persahabatan 

yang tidak sejati); 2) Penekanan terhadap aspek reciprocity antar 

sahabat; 3) Adanya tendensi melalukan yang terbaik bagi seorang 

sahabat, meskipun melalui pengorbanan; 4) Kasih dan afeksi 

menjadi elemen yang penting dalam persahabatan; dan 5) Adanya 

penekanan pada peran/tanggung jawab (baik secara finansial, 

emosional, dan secara sosial) seorang sahabat terhadap sahabatnya. 

 

 

 

                                                
89 Alicia J. Batten, Friendship and Benefaction in James, (Blandford Forum: Deo 

Publishing, 2010), 56-89, 122-44. 
90 Batten, Friendship, 145-77. 
91 Lih. Batten, Friendship, 169-77; Johnson, “Making Connections”, 169-70. 
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TRADISI PERSAHABATAN DALAM INJIL LUKAS 

 

Berdasarkan penelitiannya, Rollin Ramsaran menyimpulkan 

bahwa tema tentang persahabatan dalam Injil Lukas sangat jarang 

diperhatikan.
92

 Padahal, tema tentang persahabatan sangat kental di 

dalam Injil Lukas.
93

 Menurut Winter, kerap kali Injil Lukas 

memberikan indikasi adanya tema persahabatan dalam istilah-

istilah yang digunakan (e.g. 7:6; 14:10), namun sesungguhnya 

narasi dalam Injil Lukaslah yang menyiratkan banyak hal tentang 

persahabatan.
94

 Ramsaran memberikan catatan bahwa di dalam 

narasi Lukas, pembaca dapat menemukan adanya tema bahwa 

Allah hadir sebagai seorang sahabat (e.g. 11:5-8) dan Yesus adalah 

model bagi sahabat yang sejati (e.g. 14:7-14; 15:1-31).
95

 Dalam 

penelitiannya terhadap Lukas, Mitchell dengan tepat mengatakan 

bahwa tema persahabatan di dalam Injil Lukas kerap kali 

menampilkan Yesus sebagai sahabat bagi orang-orang yang 

terpinggirkan (e.g. 6:34-35; 14:12-14).
96

 Hal ini senanda dengan 

                                                
92 Rollin Ramsaran, “Who is the True Friend? Lukan Friendship as Paradigm for 

the Church”, in Leaven, Vol. 5 Issue 2, (1997), 1; cf. Sean Winter, “Friendship 
Traditions in the New Testament: An Overview”, in Pacifica, Vol. 29 Issue 2, 

(2016), 201-2. 
93 Kemunculan tema persahabatan dalam Injil Lukas sangat berhubungan dengan 

kemunculan tema yang sama di dalam tulisan Kisah Para Rasul. Lih. Winter, 

“Friendship Traditions”, 201-2; Johnson, “Making Connections”, 161-2; 

Mitchell, “The Social Function”, 262-72. 
94 Winter, “Friendship Traditions”, 201; cf. Alan C. Mitchell, “‟Greet the Friends 

by Name:‟ New Testament Evidence for the Greco-Roman Topos on 

Friendship,” in Greco-Roman Perspectives on Friendship, John T. Fitzgerald 

(ed.), (Florida: SBL, 1997), 236-57. 
95 Dalam 11:5-8, kisah tentang seorang sahabat yang kekurangan makanan pada 
malam hari memberikan indikasi tentang relasi antara Allah dan umatNya dalam 

konteks doa dan permohonan; 14:7:14 menunjukkan sikap kepedulian Yesus 

terhadap kaum terpinggirkan; dan 15:1-31 menunjukkan kepedulian Yesus 

terhadap “yang terhilang” di mana ekspresinya yang muncul sangat erat dengan 

tema persahabatan Greco-Roman. Lih. Ramsaran, “Who is the True Friend?”, 

26-7 
96 Mitchell, “The Social Function”, 266. 
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pemikiran Greco-Roman yang menjadikan virtue, bukan semata-

mata kesetaraan material, sebagai dasar untuk bersahabat.  

 

Yesus Sahabat Pemungut Cukai dan Orang Berdosa  

(Lukas 7:34) 

 

Di dalam Lukas 7:34, Yesus merangkum pandangan umum 

sebagian orang tentang Diri-Nya dengan rujukan sebagai sahabat 

pemungut cukai dan orang berdosa (θίλος ηελωνῶν καὶ 

ἁμαρηωλῶν). Rujukan tersebut sangat erat kaitannya dengan 

aktivitas makan (kata makan [ἐζθίω] selanjutnya diidentifikasi 

dengan sifat rakus/pelahap [θάγος]) dan minum (sama seperti kata 

makan, kata minum [πίνων] selanjutnya dihubungkan dengan 

keadaan mabuk/peminum [οἰνοπόηης]) yang Yesus lakukan di 

dalam pelayananNya. Pertanyaannya, mengapa aktivitas makan dan 

minum tersebut secara otomatis membuat Yesus diidentifikasikan 

sebagai seorang sahabat bagi pemungut cukai dan orang berdosa? 

Untuk menjawab pertanyaan ini, perhatian khusus harus diberikan 

pada kedua aktivitas tersebut dalam kaitannya dengan tradisi 

persahatan yang telah dibahas pada bagain sebelumnya dalam 

artikel ini. 

 

Sebagaimana diungkapkan oleh Kylie Crabbe, saat ini para 

sarjana Injil Lukas sepaham bahwa kisah tentang makan (meal 

scenes) sangatlah penting di dalam menafsirkan Injil Lukas.
97

 

Paling tidak, ada tujuh catatan yang jelas tentang Yesus menghadiri 

acara makan (meal) di dalam Injil Lukas (5:27-32; 7:36-50; 9:10-

17; 11:37-52; 14:1-24; 22:14-38; 24:28-32) dan dua catatan yang 

kemungkinan juga berhubungan dengan makan (10:38-42; 19:1-

10).
98

 Crabbe memberikan catatan penting bahwa aktivitas makan 

                                                
97

 Kylie Crabbe, “A Sinner and a Pharisee: Challenge at Simon‟s Table in Luke 

7:36-50”, in Pacifica 24, (2001), 247. 
98 Crabbe, “A Sinner and a Pharisee”, 247. 
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bersama dalam Lukas adalah usaha friendship-making yang sangat 

mirip dengan kisah-kisah makan bersama dalam Symposium Plato 

dan pada saat bersamaan menggemakan kembali kisah pemberian 

makan dari Allah (Kel. 16:13-21; 1 Raj. 17:1-16; 2 Raj. 4:38-44), 

serta undangan dariNya kepada umatNya dalam pesta yang besar 

(cf. Mzm. 23; Yes. 55:1-3; Am. 9:1-6).
99

 

 

Persoalan utama dalam Lukas 7:34 tentunya bukan hanya 

pada aktivitas makan dan minum saja, tetapi pada orang-orang 

yang makan dan minum bersama dengan Yesus saat itu. Menurut 

catatan Kilgallen, Lukas dengan jelas memberikan beberapa 

rujukan bahwa Yesus makan dan minum bersama dengan 

pemungut cukai dan orang berdosa (5:30; 7:34; 15:2; 19:7).
100

 Di 

dalam pasal 5, aktivitas makan dan minum bersama pemungut 

cukai dan orang berdosa berhubungan erat dengan misi Yesus–sang 

Anak Manusia–yaitu memanggil orang yang berdosa pada 

pertobatan (5:32).
101

 Motif yang sama juga dapat ditemukan dalam 

pasal 7 dengan adanya penambahan elemen eskatologis tentang 

kedatangan mesias yang ditunggu oleh bangsa Israel (cf. 7:27); 

dalam hal ini kedatangan Yesus sebagai sahabat bagi pemungut 

cukai dan orang berdosa.
102

  

 

Dalam 15:2 Yesus kembali ditampilkan makan bersama 

dengan orang berdosa. Dalam pasal tersebut, Yesus mengisahkan 

tiga buah perumpamaan yang mirip (perumpamaan tentang koin 

yang hilang, perumpamaan tentang domba yang hilang dan 

perumpamaan tentang anak yang hilang). Meskipun dalam kedua 

perumpamaan pertama, obyek yang hilang bersifat pasif 

(menunggu untuk ditemukan) dan pada perumpamaan yang ketiga 

                                                
99 Crabbe, “A Sinner and a Pharisee”, 248-9. 
100 John Kilgallen, “Was Jesus Right to Eat with Sinners and Tax Collectors?”, in 

Biblica, Vol. 93, No. 4, (2012): 590-600. 
101 Kilgallen, “Was Jesus Right”, 591-3. 
102 Kilgallen, “Was Jesus Right”, 593-5. 
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obyek yang hilang digambarkan sebagai figur yang aktif (dari 

perspektif tradisi persahabatan, keaktifan anak yang hilang dan 

penerimaan sang ayah merupakan elemen reciprocity yang 

penting), ketiga perumpamaan tersebut mengisahkan sukacita luar 

biasa karena ditemukannya obyek yang hilang.
103

  

 

Pasal 19 tidak secara langsung memberikan referensi 

tentang makan dan minum, tetapi hanya pada interaksi antara 

Yesus dan pemungut cukai bernama Zakheus yang diidentifikasi 

sebagai orang berdosa (19:7). Meskipun demikian, informasi 

bahwa Yesus akan menginap di rumah Zakheus (19:5) memberikan 

indikasi bahwa aktivitas makan dan minum mungkin saja terjadi di 

rumah tersebut.
104

 Ada tiga hal menarik pada bagian akhir perikop 

ini yang perlu dicatat: 1) Yesus menyatakan keselamatan telah 

terjadi atas rumah Zakehus (19:9a); pernyataan ini sangat mirip 

dengan well-wishing dalam tradisi persahabatan Greco-Roman; 2) 

Rujukan terhadap Zakheus sebagai anak Abraham (19:9b) 

menyuarakan kembali elemen perjanjian (covenant) dalam tradisi 

persahabatan Yahudi; dan 3) Frasa Anak Manusia datang untuk 

mencari dan menyelamatkan yang hilang (19:10) memberikan 

kesan adanya elemen afeksi dan aksi sebagaimana dapat ditemukan 

dalam tradisi persahabatan Greco-Roman dan Yahudi. 

 

Selain pertimbangan aktivitas makan dan minum bersama 

dengan pemungut cukai dan orang berdosa dalam perspektif tradisi 

persahabatan, hal penting yang perlu diperhatikan adalah 

kemunculan kata “hikmat” dalam 7:35. Kemunculan hikmat 

mengingatkan kembali akan gambaran persahabatan yang muncul 

dalam tulisan-tulisan Yahudi seperti Amsal, Mazmur, Wisdom of 

                                                
103 Kilgallen, “Was Jesus Right”, 595-7. 
104 Kilgallen, “Was Jesus Right”, 597-8. 
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Soloman, dan Ben Sira.
105

 Lukas 7:35 adalah respons Yesus 

terhadap identifikasi diriNya sebagai sahabat pemungut cukai dan 

orang berdosa. Dalam respons tersebut, Yesus tidak menolak 

disebut sebagai sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi 

justu menyatakan bahwa apa yang Ia lakukan adalah benar dalam 

terang hikmat dan rencana Allah. 

 

Dengan membaca Lukas 7:34 dalam perspektif tradisi 

persahabatan Greco-Roman dan tulisan Yahudi, frasa “sahabat 

pemungut cukai dan orang berdosa” merujuk pada: 1) Persahabatan 

antara Allah dan umatNya melalui kehadiran Yesus sebagai sahabat 

(dalam kasus Zakheus, aspek covenant ikut berperan); 2) Adanya 

dimensi reciprocity dan eskatologis dari aktivitas makan dan 

minum yang Yesus lakukan dengan pemungut cukai dan orang 

berdosa; 3) Ekspresi persahabatan melalui afeksi dan aksi terlihat 

jelas dalam kisah-kisah yang menceritakan aktivitas makan dan 

minum; 4) Adanya well-wishing terhadap sahabat sebagai 

wujudnyata rencana Allah bagi pemungut cukai dan orang berdosa; 

dan 5) Adanya referensi terhadap hikmat sebagaimana jelas dalam 

tradisi persahabatan Yahudi. 

 

Pembacaan Persahabatan terhadap Lukas 7:34 dan Horison 

Masa Kini 

 

Penelitian tentang tema dan praktik persahabatan telah 

menjadi area telaah banyak bidang studi (dan pendekatan, seperti 

pendekatan epistemis, eksistensial, maupun ontologis), seperti 

sosiologi, filsafat, etika, bisnis dan lain sebagainya. Salah satu 

contoh dari banyak studi tersebut adalah pembacaan Steve Garlick 

terhadap ide persahabatan yang muncul dalam tulisan-tulisan 

                                                
105 Cf. Winter, “Friendship Traditions”, 198; Olyan, Friendship, 38-60; Corley, 

Ben Sira‟s Teaching 
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Michel Foucault dalam relasinya dengan seni (art).
106

 Di bagian 

pendahuluan artikelnya, Garlick menyampaikan pemikiran 

Nietzsche tentang persahabatan dengan mengatakan “[T]hat is to 

say, a friend should be the enemy of all that is ugly and unhealthy 

in the other.”
107

 Dengan memperhatikan identifikasi Yesus sebagai 

sahabat pemungut cukai dan orang berdosa dalam terang konsep 

Nietzsche tentang persahabatan, maka pembaca hari ini dapat 

menangkap kesan bahwa tindakan well-wishing (bahkan kadang-

kadang dalam bentuk teguran) yang Yesus lakukan adalah usaha 

menjadi musuh bagi keburukan sahabatNya. 

 

Berkenaan dengan relasi antara konsep sahabat dan art di 

dalam pemikiran Foucault, Garlick berkata: 

 

Friendship as a work of art both brings into focus the 

importance of the relation to the other, and breaks 

down the distinction between producer and receiver, 

subject and object.
108

 

 

Garlick menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan 

“breaks down the distinction” sebagai “the care of the self implies 

both relations with others and the care of others,” sehingga “to 

create oneself as a beautiful friend for the other is always 

dependent upon responding to the other as other”
 109

 Dengan 

membuat relasi antara kesimpulan Garlick [dan Webb] terhadap ide 

                                                
106 Steve Garlick, “The Beauty of Friendship: Foucault, Masculinity, and the 

Work of Art”, in Philosophy and Social Criticism, Vol. 28, No. 5, (2002): 558-

77. Penulis tidak sepenuhnya sepaham dengan argumen dan kesimpulan Garlick, 
namun artikel ini hanya melihat beberapa hal yang bermafaat dan terkait dengan 

tulisan ini. 
107 Garlick, “The Beauty of Friendship”, 559. 
108 Garlick, “The Beauty of Friendship”, 569. 
109

 Garlick, “The Beauty of Friendship”, 569., cf. David Webb, “On Friendship: 

Derrida, Foucault, and the Practice of Becoming”, in Research in 

Phenomenology 33, (2003): 119-38. 
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persahabatan Foucault (persahabatan adalah “the complex system of 

power relations that condition who we are and how we can act”) 

dengan identifikasi Yesus sebagai sahabat pemungut cukai dan 

orang berdosa, pengikut Yesus hari ini dapat menghayati 

persahabatan secara personal sebagai usaha mendefinsikan diri 

(siapakah Kristen itu?), serta bertindak (bagaimana seseorang dapat 

disebut Kristen?) dalam hubungan dengan orang lain. Jika 

diperluas, pembacaan Lukas 7:34 dari perspektif persahabatan juga 

dapat memberikan sumbangsih terhadap “conflict-trobled 

societies” dengan interaksi dengan “critical pedagogies of 

friendship” seperti digagas oleh Michalinos Zembylas.
110

 Masih 

ada banyak lagi relasi antara pembacaan persahabatan terhadap 

Lukas 7:34 dengan horison masa kini yang dapat dieksplorasi, 

namun hal tersebut perlu sebuah artikel khusus lagi. Meskipun 

demikian, penulis tetap hendak memberikan catatan bahwa 

pembacaan seperti ini akan memberikan peluang dan manfaat bagi 

pembaca hari ini, khususnya orang Kristen masa kini. 

 

 

 

                                                
110 Michalinos Zembylas, “Derrida, Foucault and critical pedagogies of 

friendship in conflict-troubled societies”, in Discourse: Studies in the Cultural 

Politics of Education, Vo. 36, No. 1, (2015): 1-14. Dalam artikel tersebut, ada 

beberapa hal yang perlu digarisbawahi tentang Ciritcal Pedagogies of Friendship 

yang juga dapat dijadikan rekan dialog bagi pembacaan Lukas 7:34 dalam 

perspektif persahabatan: First, an important feature of critical pedagogies of 

friendship grounded in Derrida‟s and Foucault‟s accounts is the emphasis on the 

acceptance of the other‟s singularity as a point of departure to engage students 

in compassion and solidarity with others (10); Second, critical pedagogies of 

friendship in conflict-troubled societies mark the possible within the impossible, 
that is, they set the cultural and social limits to the possibilities of relationality 

with the other, but, at the same time, they create openings for struggle and 

resistance against normative expectations, outside of exchange relations (11); 

Finally, another feature of critical pedagogies of friendship in conflict-troubled 

societies is that it encourages new understandings of „community‟ and „identity‟ 

that could work emotionally as more inclusive to others and that would go 

beyond binary categorizations of belonging (12). 
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KESIMPULAN 

 

Lukas 7:34 mencatat bahwa Yesus merangkum pandangan 

sebagain orang tentang diriNya sebagai sahabat pemungut cukai 

dan orang berdosa. Dengan membaca frasa tersebut dalam terang 

tradisi persahabatan Greco-Roman, Tulisan Yahudi, dan Perjanjian 

Baru, maka pembaca menyadari bahwa identifikasi tersebut dapat 

dihubungkan dengan persahabatan dengan Allah, adanya 

kepedulian Allah melalui Yesus secara afektif maupun reciprocal, 

serta well-wishing kepada seorang sahabat. Menariknya, 

pembacaan seperti ini membuka peluang serta dorongan bagi orang 

Kristen masa kini untuk menyatakan ke-diri-an mereka, serta 

kehadiran di tengah masyarakat sebagai seorang sahabat. 
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FAKTOR MEME DALAM PENGINJILAN: 

SEBUAH PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM 

MEMAHAMI ROMA 10:14-15 BERDASARKAN 

PERSPEKTIF MEME MACHINE 

 

Linus Baito 

 

 

Abstrak: Meme muncul hampir di setiap aspek kehidupan 

manusia. Hal itu bisa ditemukan dalam bahasa, lagu, politik, 

komunikasi di dunia medsos, dan bahkan dalam agama. Sehingga 

dalam banyak hal, seseorang sebenarnya melakukan sesuatu karena 

sebelumnya ia mendapat ide, kesan ataupun pengalaman sebagai 

stimulator. Kondisi tersebut bersifat dinamis dan transferabel. 

Seseorang cenderung meneruskan lagi kepada orang lain. Orang 

yang menerima hal tersebut, dengan sengaja ataupun tidak, 

meneruskannya lagi kepada orang lain hingga terjadi penggandaan 

dan bahkan multiplikasi ide, informasi, perasaan, reaksi yang 

berkembang dan hampir tidak dapat dikendalikan. Kondisi tersebut 

dikenal sebagai meme. Seperti mesin, meme memiliki daya dorong 

yang efektif untuk melakukan replikasi.  

 

Berkaitan dengan kehidupan beragama, sejauh mana faktor 

meme/mimetik memainkan peran penting dalam kiprah penyebaran 

suatu ajaran? Khususnya dalam kekristenan, apakah ada korelasi 

antara pernyataan Paulus dalam Roma 10: 14-15 dengan faktor 

meme secara langsung? Adakah aspek lain, selain meme, yang 

menjadi kunci dari efektifitas pewartaan Kabar Baik yang 

dilakukan dalam kekristenan di seluruh dunia? Hal-hal itulah yang 

coba dikembangkan melalui tulisan kecil ini.  
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Kata kunci: Meme, Replikator, Duplikasi, Pengulangan, Agama, 

Penginjilan, Pembawa Pesan, Kekristenan 

 

Abstract: Meme appears almost in every aspect of human life. It 

could be found in languages, songs, political campaigns, social-

media communication, and even in religion. Consequently, 

someone acts accordingly to the stimulating idea, impression, or 

experience. Such a condition is dynamic and transerable. When 

received, the idea is, intentionally or even unintentionally, passed 

on to others so it multiplies. These repetitive transferring activities 

are known as meme. Thus, like a machine, the meme has the 

effective power of making a replication.  

 

Concerning the religious aspect, how does the meme play its 

role in the expansion of religious doctrines? In Christianity, 

especially, is there any correlation between the meme and Paul‟s 

statement in Romans 10:14-15? Beside the meme, is there any 

effective strategies on spreading the Good News worldwide? Based 

on these questions, this article will be developed. 

 

Keywords: Meme, Replicator, Duplication, Religion, Gospel, 

Evangelism, Messenger, Christianity.  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Dalam pengakuan penggandaiannya, profesor Bernard 

Adeney–Risakotta pernah berkata, “Jika saya dilahirkan dan 

dibesarkan dari latar belakang keluarga bukan Kristen, mungkin 

saat ini saya tidak menjadi orang Kristen.” Pernyataan tersebut 

beliau ungkapkan pada kelas filsafat ilmu di semester gasal tahun 

2012. Beliau menyadari bahwa keluarga mempengaruhi 
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kepercayaan seseorang sejak masa kecilnya dan menentukan agama 

apa yang akan dipilihnya ketika kelak ia sudah besar. 

 

Sejauh mana kebenaran dari pernyataan profesor Adeney–

Risakotta tersebut bila dicermati dalam perspektif meme machine 

(mesin meme) menurut Susan Blackmore? Nampaknya perlu dikaji 

lebih sungguh melalui beberapa persfektif. Namun pada 

kesempatan ini penulis hanya akan melihatnya melalui perspektif 

meme machine. Sejujurnya, pertama kali penulis membaca istilah 

meme dari Susan Blackmore melalui bukunya yang berjudul The 

Meme Machine. Penulis mengapresiasi pemikiran dan sikap dari 

Blackmore. Karena buku tersebut dia tulis sesuai dengan 

pengalamannya semasa sakit lumpuh. Kendati tidak dapat 

malakukan banyak gerakan lain, namun berpikir, membaca dan 

melihat masih dapat dia lakukan. Blackmore menyadari bahwa 

semuanya terjadi karena adanya kekuatan yang terdapat dalam 

dirinya. Salah satu aspek dari kekuatan tersebut ialah meme, yang 

telah membuatnya sanggup untuk menjalani kehidupan semasa 

sakit lumpuh serta tetap bisa melakukan kegiatan berpikir, 

membaca, melihat dan berbicara. Bahkan menurut Blackmore, 

kehidupan setiap orang pun dipengaruhi oleh meme.
1
 

 

Aspek lain yang penulis apresiasi dari Blackmore tulisan 

tersebut ialah membuka wawasan penulis bahwa peniruan 

merupakan sesuatu yang dapat dan selalu dikerjakan oleh 

seseorang, dari seseorang, serta untuk orang lainnya lagi. Aktivitas 

meme yang dijelaskan oleh Blackmore dalam bukunya tersebut 

telah dan sedang menggerakkan seluruh umat manusia dalam 

keberlangsungan hidupnya. 

 

                                                
1 Susan Blackmore, The Meme Machine, (New York: Oxford University Press, 

1999), xix. 
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Sebagai seorang Darwinis yang mempercayai teori evolusi 

melalui seleksi alam, Blackmore memahami bahwa keberagaman 

dan perkembangan meme dalam sepanjang zaman ada pada setiap 

aspek kehidupan manusia. Aspek sosiobiologis diyakini 

mempengaruhi budaya, bahasa, selera, seks, agama, dan kekuasaan 

manusia dalam segala peradabannya. 

 

Khususnya tentang agama, Blackmore mengklaim bahwa: 

“Suka atau tidak suka kita sedang dikelilingi oleh agama-agama. 

Sejak ribuan tahun silam agama-agama besar memberi dampak 

terhadap proses penyusunan kalender dan hari-hari libur. Demikian 

juga dengan sistem pendidikan, kepercayaan dan ajaran moral, 

semuanya dipengaruhi oleh agama. Oleh karenanya, semua umat 

manusia di muka bumi menghabiskan waktu dan uang untuk 

menyembah allah-allah mereka dan membangun monumen-

monumen yang gemilang demi agama mereka. Kita tidak dapat 

luput dari pengaruh agama. Namun melalui aspek meme, kita akan 

dapat mengerti bagaimana dan mengapa mereka memiliki kekuatan 

yang begitu luar biasa.”
2
 

 

Dari ungkapan-ungkapan Blackmore di atas, penulis tergugah 

untuk melihat lebih lanjut, apakah ada fakta dan fenomena yang 

jelas tentang meme dalam kehidupan manusia? Sejauh mana hal 

tersebut terwujud secara sadar maupun tidak sadar dalam praktek 

beragama? Dan bila dikaitkan dengan perintah penyebaran Injil 

dalam Roma 10:14-15, apakah klaim Susan Blackmore tersebut 

cukup relevan? Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang ingin 

penulis kaji dalam tulisan singkat ini.  

 

 

 

                                                
2 Blackmore, The Meme, 187. 
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MEMAHAMI MEME MACHINE 

 

a. Pengertian Meme 

 

Blackmore menyatakan bahwa ketika Anda meniru orang 

lain, maka ada „sesuatu‟ yang telah diteruskan. „Sesuatu‟ tersebut 

dapat diteruskan lagi secara berulang-ulang oleh orang lain. Hal 

tersebut dapat dikenal dengan ide, perintah, perilaku, atau potongan 

informasi, yang dengan istilah lainnya dinamakan meme.
3
 

Terminologi meme pertama kali muncul pada tahun 1976 dalam 

buku terlaris (best-selling book) dari Richard Dawkins yang 

berjudul The Selfish Gene. Dalam buku tersebut Dawkins, seorang 

ahli ilmu biologi dari Oxford, Inggris, mempopulerkan pandangan 

tentang perkembangan pengaruh dari evolusi melalui kompetisi di 

antara gen-gen.
4
  

 

Dalam pandangan dunia modern pandangan tentang gen, 

menurut Dawkins, bahwa evolusi meningkatkan minat dari 

individu, atau demi kebaikan spesies, walaupun semuanya itu 

digerakan oleh kompetisi dari gen-gen. Kompetisi antar gen-gen 

tersebut memunculkan keegoisan (selfish). Namun karena 

keegoisan tersebutlah suatu spesies dapat terus bertahan, dan dalam 

kemampuannya untuk bertahan ia harus mampu mewariskan 

sesuatu dari yang sebelumnya dan kepada yang selanjutnya. 

Kemampuan meneruskan tersebut dikenal dengan istilah replikasi, 

karena adanya kekuatan replikator pada spesies. Dawkins juga 

menyebutkan bahwa replikasi merupakan kendaraan untuk 

menyalin ulang (copying) suatu ide atau informasi bagi gen untuk 

terus bertahan dalam proses evolusi.
5
  

 

                                                
3
 Blackmore, The Meme, 4. 

4 Blackmore, The Meme, 4. 
5 Blackmore, The Meme, 5. 
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J. Wentzel Vrede van Huyssteen menjelaskan bahwa istilah 

meme yang dicetuskan oleh Richard Dawkins sekitar empat 

dasawarsa lalu dimaksudkan untuk menjelaskan suatu unit tentang 

kebudayaan. Meme dipahami sebagai sarana untuk mengenal nada-

nada, ide-ide, pemahaman frasa-frasa dan bahkan ide tentang 

Allah. Hal itu bisa terjadi karena meme memiliki peran sebagai 

replikator. Van Huyssteen menilai bahwa meme memiliki titik 

kritis bila diperhatikan dengan serius, yaitu dapat mengurangi 

pemahaman terhadap agama, dan sebaliknya dapat juga membuat 

pengikut agama menjadi sangat fanatik terhadap doktrin-doktrin 

tertentu.
6
 

 

Kate Distin dalam mengungkapkan pandangan Dan Sperber, 

menyanggah pandangan Richard Dawkins. Transmisi budaya sama 

halnya seperti seperti transmisi pada sel yang terjadi secara 

evolutif, ungkap Dawkins.
7
 Sperber menyatakan bahwa proses 

transmisi budaya melalui tindakan replikasi tidaklah sesederhana 

seperti yang dijelaskan oleh Dawkins. Memetik memang 

merupakan suatu istilah dalam dunia biologi, bahwa replikasi 

adalah suatu norma bagi mutasi sel. Namun tidak demikian halnya 

dengan budaya, bahwa mutasi terhadap nilai-nilai dalam budaya 

tidak terjadi secara apa adanya–seperti sesederhana meniru atau 

menyalin sesuatu, melainkan melalui proses panjang dari 

akumulasi dan seleksi yang tidak sederhana.
8
 

 

Sperber juga menyebutkan bahwa terkadang replikasi tidak 

terjadi dalam budaya, karena penolakan yang dilakukan oleh para 

pelaku dari suatu representasi terhadap unsur-unsur dalam suatu 

                                                
6 J. Wentzel Vrede van Huyssteen (gen. ed.), Encyclopedia of Science and 

Religion, (USA: Macmillan Reference, 2003), 556.  
7
 Richard Dawkins, The Selfish Gene, (UK: Oxford University Press, 1976), 299. 

8 Kate Distin, The Selfish Meme: A Critical Reassessment, (UK: Cambridge 

University Press, 2005), 102-104. 
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budaya tertentu. Artinya terkadang ada kontra budaya terhadap 

budaya tertentu, tidak melulu ditiru atau di-copy ulang oleh semua 

orang.
9
 

 

Namun demikian, Blackmore sebagai pengagum Dawkins 

menuliskan: “Everything you have learned by imitation from 

someone else is a meme.”
10

 Merujuk pada kamus baru Oxford 

English Dictionary, Blackmore menuliskan bahwa meme yang di 

baca mi:m adalah kata benda dalam istilah biologi dan merupakan 

singkatan dari mimeme, berarti yang ditirukan oleh gen. Meme juga 

merupakan satu unsur dari suatu budaya yang diteruskan oleh hal-

hal yang non-genetik seperti tindakan meniru (imitation). Peniruan 

atau imitasi itu sendiri merupakan replikasi atau penyalinan ulang 

(copying), dan hal itulah yang membuat meme menjadi kekuatan 

dalam mereplikasi sesuatu. Oleh karena itu meme juga dikenal 

dengan istilah replicator power, karena ia mempunyai kekuatan 

(bagaikan mesin) bagi manusia untuk membuat suatu replika. 

Secara singkat dapat dikatakan bahwa meme adalah segala sesuatu 

yang diteruskan melalui proses imitasi atau peniruan.
11

 Proses 

peniruan tersebut melibatkan aspek kognitif maupun hubungan 

sosial.
12

 

 

Senada dengan Blackmore, Robert Aunger menjelaskan 

bahwa istilah meme sama halnya dengan suatu unsur dalam budaya, 

yang dianggap dapat mereplikasi dan mewarisi dirinya sendiri. Jika 

diibaratkan dengan komputer yang terserang virus, maka virus 

tersebut memiliki kemampuan untuk menyalin ulang file yang 

sudah ada sehingga terjadi penggandaan file dengan sendirinya.
13

 

                                                
9 Blackmore, The Meme, 105-106. 
10 Blackmore, The Meme, 6. 
11 Blackmore, The Meme, 43. 
12

 Blackmore, The Meme, 47-50. 
13 Robert Aunger, The Electric Meme: A New Theory about How We Think, 

(New York: Free Press, 2002), 189. 
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Seperti itulah Aunger menggambarkan aktivitas meme pada otak 

manusia. Oleh karena itu meme sebenarnya adalah sang replikator 

dalam diri manusia. Sehingga segala proses evolusi, termasuk 

evolusi dalam budaya dari generasi ke generasi sebenarnya adalah 

hasil dari aktivitas meme.
14

 

 

Aunger juga menyebutkan bahwa yang menjadi misteri 

adalah letak meme dalam diri manusia. Kendati ada dugaan yang 

kuat bahwa meme terletak pada otak atau sistem berpikir manusia, 

namun tidaklah terlalu jelas persisnya di bagian otak yang mana. 

Namun demikian efek dari cara kerja meme tersebut nampak 

dengan sangat jelas pada tindakan manusia dalam hal meniru 

sesuatu.
15

 Sebuah meme akan terus menerus bekerja dalam syaraf 

manusia untuk meng-copy atau menduplikasi segala sesuatu yang 

dia terima, untuk diteruskan lagi kepada orang lain di saat yang 

berbeda pula. Proses penyalinan atau duplikasi tersebut bisa sama, 

namun bisa juga berbeda dari yang ada sebelumnya.
16

 

 

b. Fenomena Meme Machine 

 

Beberapa fenomena tentang mesin meme nyata dalam tulisan 

Blackmore. Di antaranya:  

 

i. Imitasi lagu. Aktivitas peniruan pada sebuah lagu menunjukan 

fakta yang jelas adanya fenomena dari meme. Seperti lagu 

Happy Birthday to You. Lagu tersebut hanya terdiri dari empat 

kata, namun dengan mudah dan enak dinyanyikan oleh 

puluhan jutaan orang di seluruh dunia dari generasi ke generasi 

pada saat merayakan ulang tahun seseorang. Dari mana semua 

orang dengan begitu mudah dan tampak menikmati 

                                                
14

 Aunger, The Electric, 3. 
15 Blackmore, The Meme, 324. 
16 Blackmore, The Meme, 325-326. 
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menyanyikan lagu tersebut, bukankah dari meniru? Ungkap 

Blackmore.
17

 Dawkins mengatakan bahwa pembentukan lagu 

baru menunjukkan beberapa aspek perubahan, namun bidikan 

nada, pengulangan notasi, dan kombinasi irama menunjukkan 

adanya bagian replikasi.
18

 

 

ii. Imitasi bahasa. Memang ada begitu banyak jumlah bahasa di 

dunia ini. Semuanya itu terjadi tidak lepas dari proses peniruan 

(imitation). Sekilas penulis mengamati seorang ibu yang 

berusaha sedemikian rupa mengajarkan kata demi kata kepada 

anak-anaknya yang belum bisa berbicara. Proses menirukan 

kata-kata diucapkan berulang-ulang oleh sang ibu kepada 

anaknya, sehingga sang anak akhirnya mampu meniru kata-

kata dari ibunya. Demikian juga kata-kata setiap orang terus 

berkembang karena meniru komunitas yang menggunakan 

perkataan atau bahasa tertentu. Memang fenomena lain juga 

nampak pada bahasa, yang diistilahkan oleh Blackmore 

sebagai competing. Karena adanya pertarungan antar bahasa 

maka membuat bahasa tertentu menjadi berkurang. Sebagai 

contoh, di Afrika terdapat kurang lebih 1500 bahasa. Namun 

karena ada kompetisi secara alamiah dalam bahasa-bahasa di 

Afrika, maka akhirnya terdapat sekitar lima kelompok besar 

bahasa yang bertahan. Kondisi tersebut terjadi karena adanya 

kelompok bahasa tertentu mengalahkan penggunaan bahasa 

yang lain.
19

 Aspek peniruan yang disebabkan oleh meme pada 

diri seseorang, mungkin membuat bahasa tertentu tidak cukup 

mampu bertahan di tengah kompetisi bahasa yang lebih 

populer ditiru atau dipergunakan secara lebih luas. 

 

                                                
17

 Blackmore, The Meme, 7. 
18 Dawkins, The Selfish, 300. 
19 Dawkins, The Selfish, 25. 
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iii. Invensi (penemuan) dalam ilmu pengetahuan. Berbagai inovasi 

yang muncul di era teknologi masa kini merupakan hasil dari 

penemuan (invention) para ahli. Zaman sekarang ada mesin 

fax, komputer, program windows, internet, dan teknologi 

komunikasi yang sangat canggih dibanding 10000 tahun lalu, 

ungkap Blackmore. Kenyataan tersebut membuktikan bahwa 

adanya invention atau penemuan yang terus diupayakan oleh 

para ilmuwan. Fakta tersebut juga menunjukkan adanya meme 

yang membangkitkan ide untuk para ilmuwan maupun 

teknokrat untuk menemukan dan mengembangkan sesuatu 

yang baru. Berangkat dari pengertian di atas bahwa meme 

berfungsi sebagai kekuatan dari replikasi, tidaklah dalam 

pengertian sempit hanya meniru atau mewujudnyatakan ulang 

dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan tanpa 

pengembangan apa-apa. Dalam dunia ilmu, Blackmore 

nampaknya menjelaskan bahwa meme dimengerti sebagai ide 

untuk mencari dan mengharapkan sesuatu yang baru. Merujuk 

pada Karl Popper, Blackmore menyebutkan bahwa suatu 

invensi dapat terjadi karena kesalahan (falsification), dan 

bukan semata-mata dari suatu hipotesis. Karena ada suatu 

kesalahan maka ada “ide” untuk menemukan sesuatu yang 

berbeda. Ide tersebut dipahami sebagai meme.
20

 

 

iv. Dalam agama Kristen. Beberapa catatan Blackmore berikut 

menunjukkan adanya aspek meme pada agama. Pertama, 

semua agama-agama besar di dunia diawali dengan sekte-sekte 

kecil yang secara umum memiliki seorang pemimpin yang 

kharismatis. Dalam perjalanan waktu mereka menyebar ke 

seluruh muka bumi, berikut ajaran agamanya pun tersebar.
21

 

Para tokoh kharismatis tersebut diduga menyebarkan „meme‟ 

pada awal dari suatu pergerakkan agama. Kedua, agama-

                                                
20 Dawkins, The Selfish, 29. 
21 Blackmore, The Meme, 187. 
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agama tersebut memiliki pokok ajaran. Seperti yang 

diungkapkan oleh Dawkins (1986, 1993, 1996) tentang Gereja 

Roma Katolik, mereka memiliki aspek meme yang jelas dan 

mencakup ide tentang Allah yang omnipotent dan omniscient. 

Mereka percaya bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah, lahir 

dari perawan Maria, bangkit dari kematian setelah Dia 

disalibkan dan dikubur. Dan sekarang, bahkan sampai selama-

lamanya sanggup mendengar doa-doa kita. Di dunia ini paus 

adalah wakil dari Yesus Kristus, dan perkataannya setara 

dengan otoritas Alkitab. Paus berwenang melakukan sakramen, 

di mana dalam sakramen tersebut roti dan anggur secara literal 

berubah menjadi daging dan darah Yesus.
22

 Ketiga, ada 

kesaksian-kesaksian dari orang-orang Kristen bahwa doa-doa 

mereka dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Kendati 

menurut Benor (1994) dan Dossey (1993) kurang didukung 

oleh fakta-fakta eksperimen secara medis.
23

 Keempat, orang-

orang yang tidak mentaati Hukum Allah akan mengalami 

hukuman yang mengerikan, yaitu dicampakkan ke dalam api 

neraka.
24

 Kelima, merujuk pada teolog Hugh Pyper (1998) 

menjelaskan bahwa Alkitab adalah salah satu teks atau buku 

yang paling sukses diproduksi berulang-ulang oleh orang-

orang Kristen. Bahkan juga diterjemahkan ke dalam 2000 

bahasa lebih. Sekitar seperempat dari penduduk dunia 

memiliki Alkitab cetakan di rumah-rumah mereka. Pyper 

mengatakan bahwa budaya Baratlah yang membuat pencetakan 

dan penyebaran Alkitab lebih berkembang.
25

 Keenam, 

penyebaran Injil melalui media masa seperti tele-evangelism 

yang dilakukan oleh Billy Graham, menunjukkan fakta adanya 

penyebaran meme bagi jutaan orang di seluruh dunia. Program 

                                                
22 Blackmore, The Meme, 187. 
23

 Blackmore, The Meme, 187-188. 
24 Blackmore, The Meme, 188. 
25 Blackmore, The Meme, 192. 
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tersebut membuat pemirsa rela menyerahkan hidup kepada 

Allah melalui sentuhan emosi yang luar biasa, ungkap 

Blackmore.
26

 Ketujuh, misi pelayanan penyembuhan seperti 

yang dilakukan oleh Peter Popoff dan istrinya Elizabeth pada 

tahun 1980-an, telah membawa jutaan penduduk Amerika 

kepada Allah. Dan jutaan dolar Amerika didapatkan oleh 

Popoff melalui pelayanan tersebut. Kedelapan, aspek lain dari 

meme pada agama ialah ajaran kebajikan seperti yang 

dilakukan oleh kelompok Budhisme.
27

 Misi kepedulian kepada 

kaum miskin dan papah seperti yang dilakukan oleh Mother 

Teresa, juga dinilai sebagai aspek alturisme meme pada 

agama.
28

 

 

c. Pengaruh dan Kontradiksi pada Meme Machine. 

 

Beberapa fenomena di atas dapat dimengerti juga sebagai 

pengaruh dari meme pada manusia. Bahwa ada lagu-lagu tertentu 

dapat dengan mudah disebarkan di seluruh penjuru dunia hanya 

melalui proses meniru. Demikian juga dengan bahasa, seperti 

bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan di tengah ratusan 

bahasa suku. Demikian juga dengan bahasa Inggris menjadi bahasa 

internasional di tengah begitu banyak bahasa di dunia. Semuanya 

memiliki aspek peniruan. Namun ada fakta lain yang nampaknya 

sedikit berbeda dari peniruan ialah kompetisi dan menemukan 

sesuatu yang baru dari yang sudah ada. Sisi tersebut juga 

merupakan bagian dari mesin meme. Kompetisi bahasa-bahasa di 

Afrika misalnya merupakan fakta kontradiktif dari mesin meme 

pada bahasa. Seharusnya peniruan membuat bahasa-bahasa di 

Afrika semakin bertambah jumlahnya dan lebih banyak lagi 

                                                
26

 Blackmore, The Meme, 193. 
27 Blackmore, The Meme, 194-195. 
28 Blackmore, The Meme, 190. 
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penduduk menguasai bahasa-bahasa lainnya, namun kenyataan-nya 

malah terjadi penyusutan.  

 

Demikian juga dengan fakta tentang invensi dari para 

ilmuwan dan teknokrat dalam dunia ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Sebenarnya manusia meniru dan mereplikasi sesuatu 

serta konsep ilmu dan teknologi dari yang sudah ada. Namun 

kenyataannya mereka menemukan sesuatu yang berbeda dan baru. 

Fakta-fakta tersebut penulis pahami sebagai sisi kontradiktif dari 

meme machine. Nampaknya memang cukup bertentangan dengan 

kaidah semula bahwa aspek dari meme adalah meniru. Namun di 

sisi lain, ada aspek yang bukan karena peniruan telah 

menghadirkan sesuatu yang baru dan berbeda yang merupakan 

hasil dari meme juga yaitu ide penemuan dan inovasi terhadap ilmu 

atau teknologi baru. Di satu sisi penulis melihat bahwa meme 

menggerakan seseorang untuk meniru, namun di sisi lain juga ada 

pengembangan–bukan karena peniruan, melainkan terinspirasi dari 

sesuatu yang ada sebelumnya. Salah satu contoh yang disebutkan 

oleh Blackmore sendiri ialah tentang konsep matahari mengelilingi 

bumi. Sebelum Copernicus dan Galileo, semua orang memiliki 

pengertian bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Namun 

ilmu pengetahuan pada abad modern menjelaskan sebaliknya, 

bahwa bumilah yang mengelilingi matahari dan pusat dari alam 

semesta ialah matahari.
29

 

 

MEMAHAMI ROMA 10:14-15 

 

a. Teks Roma 10:14-15 

 

Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada-

Nya, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka 

dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang 

                                                
29 Blackmore, The Meme, 8. 
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Dia. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada 

yang memberitakan-Nya? Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat 

memberitakan-Nya, jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis: 

"Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik!" 

 

b. Latar Belakang Penafsiran 

 

Bob Utley memahami bahwa teks Roma pasal 9-11 harus 

ditafsirkan secara bersamaan. Penekanan pada kedaulatan Allah 

dinyatakan secara tegas dalam pasal 9 dan harus dimaknai dalam 

tekanan dengan panggilan Allah bagi semua umat manusia untuk 

percaya seperti yang tergambar dalam pasal 10 (band. 4, 9, 11, 13; 

3:22; 4:11, 16). Keuniversalan kasih Allah dan tujuan penebusan-

Nya sudah dinyatakan sejak dalam Kejadian 3:15 dan secara kuat 

terimplikasikan dalam Kejadian 12:3 serta Keluaran 19:5-6. Para 

nabi sering menyampaikan kasih Allah yang universal dan rencana-

Nya untuk menyatukan semua umat manusia. Fakta bahwa adanya 

satu Allah dan Dia menciptakan semua umat manusia dalam 

gambar dan rupa-Nya, membuat undangan secara universal 

terhadap umat manusia untuk diselamatkan, tetap dipelihara. Akan 

tetapi, misteri bahwa tidak ada yang merespons undangan Allah 

yang menyelamatkan tersebut menunjukkan mutlaknya peran suatu 

agensi dari Roh Kudus (band. Yohanes 6:44, 65). Pertanyaan yang 

muncul menurut Utley ialah apakah Allah bermaksud menarik 

semua orang untuk diselamatkan? Jawabannya haruslah “Ya” 

(band. Yohanes 3:16; 4:42; 1 Yohanes 2:2; 4:14‟ 1 Timotius 2:4. 2 

Petrus 3:9). Namun ketika memperhatikan fakta bahwa manusia 

berdosa, sudah terjatuh, dan terkadang Iblis mendakwa manusia; 

terkadang jawaban terhadap undangan Allah tersebut “Tidak”. Oleh 

karena itu, ketika Paulus memberitakan Injil keselamatan, beberapa 
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orang Yahudi menerima dan beberapa tidak; beberapa bangsa-

bangsa non Yahudi menerima dan ada juga yang menolaknya.
30

 

 

Menurut Craig Keener, dalam ayat 14 dari 10 ini Paulus 

menjabarkan implikasi dari Kitab Yoel 2:32. Bahwa keselamatan 

disediakan bagi siapa saja yang mencarinya, baik orang Yahudi 

maupun bukan Yahudi (gentile). Namun mereka yang belum 

mendapat keselamatan yang telah disediakan tersebut harus terlebih 

dahulu mendapat kesempatan untuk mendengar pesan tentang 

keselamatan itu. Selanjutnya Keener memahami, dalam ayat 15 

Paulus mempertegas konsepnya dalam ayat 14 dengan bagian ayat 

lain dalam kitab Yesaya 53:7. Bahwa pembawa pesan dari kabar 

baik tentang keselamatan haruslah seorang yang diutus. Kata 

utusan dalam bentuk kata kerja (mengutus) yang menjadi kata 

benda (utusan), mengarah pada rasul sebagai orang yang diutus. 

Keener memahami teks tersebut memberi penjelasan bahwa tidak 

ada orang yang akan diselamatkan jika tidak mendapat kesempatan 

mendengar pesan. Yesaya 53:7 mengumandangkan bahwa ada 

kabar baik, tetapi bentara (sang pembawa kabar baik) itu tetap 

harus diutus kepada orang banyak sehingga dapat mendengar kabar 

tersebut.
31

 

 

c. Penafsiran 

 

i. Pesan Universal. Ralp P. Martin mengungkapkan bahwa Injil 

adalah kabar yang sangat penting, karena melaluinya seseorang 

akan dibenarkan oleh Allah melalui iman. Oleh karena itu Injil 

harus diberitakan secara universal. Frasa “berseru kepada nama 

Tuhan” dalam ayat 13 merupakan kutipan yang berasal dari 

                                                
30 Bob Utley, “Romans 10:14-15”, Bible Lessons International, © 2009, dapat 

diakses di www.freebiblecommentary.org, 173. 
31 Crig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary: New Testament, 

(Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1993), 435. 

http://www.biblelessonsintl.com/
http://www.freebiblecommentary.org/
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Yoel 2:32.
32

 Martin, yang merujuk pada Barrett menyebutkan 

bahwa untuk memanggil nama Allah tidak perlu secara formal 

atau harus menurut formula agama yang baku. Pemahaman 

tersebut menunjukkan kelayakan bagi orang-orang percaya 

untuk memanggil nama Allah sesuai Kejadian 4:26; 21:33. 

Kutipan pertama dari Yesaya 52:7 yang diterjemahkan secara 

bebas oleh Paulus dari teks Ibrani. Gambaran sang bentara 

yang mengumumkan janji tentang pemulihan Israel dari 

penindasan dalam amsal pembuangan di Babel. Bagi Paulus, 

menurut Martin, gemuruh kabar baik tentang anugerah Allah 

tersebut harus diproklamasikan kepada orang berdosa sehingga 

mereka akan dipulihkan dalam keluarga Allah melalui 

Kristus.
33

 

 

ii. Tanggung Jawab Orang Percaya. Everett F. Harrison 

memahami bahwa dalam ayat 14-15 ini, Paulus menunjukkan 

pergerakan tanggung jawab dari orang-orang yang mencari 

keselamatan kepada keterlibatan orang-orang percaya, dalam 

rencana Allah untuk menjangkau orang-orang yang terhilang. 

Penggilan Allah akan sia-sia jika tidak ada jaminan kepastian 

dan kepercayaan bahwa dia memiliki sesuatu untuk 

dipersembahkan dalam menjawab kebutuhan orang-orang 

berdosa. Pemanggilan Allah dan percaya kepada-Nya bagaikan 

dua sisi mata uang yang sama pentingnya. Ayat ini 

mengusulkan bahwa panggilan Allah harus dilanjutkan oleh 

                                                
32 “Dan barangsiapa yang berseru kepada nama TUHAN akan diselamatkan, 

sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah 

difirmankan TUHAN; dan setiap orang yang dipanggil TUHAN akan termasuk 

orang-orang yang terlepas.” 
33

 Ralp P. Martin, “Romans 9:30-10:21”, in D. Guthrie and J. A. Motyer 

(gen.ed.), The Eerdmans Bible Commentary, (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. 

Eerdmans Publishing Co., 1989), 1036-1037.  



Jurnal Theologia Aletheia Volume 20 No.15 September 2018  149 

 

 

orang-orang percaya sebagai tanda, yaitu:
34

 Pertama, 

mengarah pada terbentuknya hubungan antara manusia dengan 

Allah (band. 1 Korintus 1:2). Kedua, Paulus meneruskan pada 

pemikiran yang lebih masuk akal, bahwa iman bergantung 

pada pengetahuan (faith depends on knowledge). Seseorang 

harus mendengar Injil sebelum ia mendapat menerima atau 

menolaknya. Pemilihan kata yang tepat untuk memahami ayat 

tersebut ialah menyarankan mereka. mendengarkan “pesan 

Injil” secara lisan merupakan kendaraan yang terbuka luas 

pada zaman itu. Menurut Harrison, Kitab Perjanjian Baru 

bahkan belum tertulis dan siap dibaca, kendati sebagian kecil 

gereja telah menerima surat-surat dari Paulus. Sebelumnya 

tidak ada gambaran visual tentang juruselamat dan misiNya, 

sehingga pesan harus dikomunikasi-kan secara lisan ke telinga 

para pendengar. Ketiga, harus ada orang yang 

memproklamasikan pesan. Frasa “bagaimana mereka 

mendengar jika tidak ada pengkhotbah”? dalam terjemahan 

KJV pada ayat 14 bisa menyesatkan. Karena hal itu bisa berarti 

bahwa seseorang harus secara resmi memiliki jabatan khusus 

sebagai klerus (pendeta, penginjil, pastor). Harrison 

mengatakan bukan itu penekannanya. Seseorang yang 

“berkhotbah” menurut terjemahan NIV, secara akurat 

mereflaksikan teks aslinya. Sebenarnya makna utamanya ialah 

kita diselamatkan untuk melayani (we are saved to serve), dan 

unsur termulia dalam pelayanan tersebut ialah menyaksikan 

kuasa penyelamatan Allah melalui Kristus. Frasa selanjutnya 

terdapat pada ayat 15 “dan bagaimana mereka dapat 

memberita-kannya jika mereka tidak diutus?”. Frasa tersebut 

merupakan pertanyaan lanjutan. Tidak ada jawaban yang 

diberikan, karena logikanya sangat padat–tidak ada seseorang 

                                                
34

 Everett F. Harrison, “Romans 9:30–10:21”, dalam Frank E. Gaebelein (gen. 

ed.), The Expositor‟s Bible Commentary Vol.10, (Grand Rapids, Michigan: 

Zondervan Publishing House, 1982), 113. 
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yang pantas menanyakan pertanyaan yang sangat penting 

dalam suatu proses, ungkap Harrison. Kata “diutus”, lanjut 

Harrison, menyarankan setidaknya dua hal. Pertama, seseorang 

yang melaksanakan sesuatu di bawah otoritas dari seseorang 

yang ada di atasnya. Kedua, pesannya tidak berasal dari 

dirinya sendiri melainkan diberikan kepadanya sebagai utusan 

sang penguasa. Para nabi adalah orang-orang yang diutus 

dengan kedua tanggung jawab tersebut; Dialah Yesus Kristus 

(Yohanes 3:34; 7:16). Sehingga orang-orang Kristen juga 

memiliki kapasitas untuk menjadi saksi. Para rasul juga 

menerima perintah untuk memberitakan kabar baik tersebut 

dari Tuhan yang telah dibangkitkan, sebagaimana Dia juga 

diutus oleh BapaNya (Yohanes 20:21). Merujuk pada jemaat di 

Roma, Paulus nampaknya sangat berhati-hati untuk 

mengatakan bahwa dirinya dipanggil dan dipercayakan 

pemberitaan Injil (Roma 1:1).
35

 Apakah hanya rasul yang 

dianggap layak mewakili Kristus dan Injil-Nya? Harrison 

mengatakan, rupanya tidak demikian. Penegasan Paulus dalam 

suratnya menyatakan bahwa Injil harus disebarluaskan kepada 

orang-orang Yahudi (Roma 10:17-18). Itu merupakan tugas 

yang besar bagi manusia, tegas Harrison, dan ada kaitannya 

dengan peristiwa dalam Kitab Kisah Para Rasul 8:4, 11:19 

tentang “pengutusan” yang secara tidak sengaja. Di mana 

orang-orang Yahudi yang tersebar ke beberapa wilayah karena 

penganiayaan, mereka juga memberitakan Injil. Peristiwa 

selanjutnya dalam Kisah Para Rasul 13:3 menunjukkan 

aktivitas yang berbeda. Para utusan pergi memberitakan Injil 

karena mereka diutus sebagai misionaris dan kemungkinan 

dibiayai, karena mereka diutus secara formal melalui 

penumpangan tangan. Kedua peristiwa dalam Kitab Kisah Para 

Rasul tersebut menunjukkan keseluruhan dari proses 

                                                
35 Harrison, “Romans 9:30–10:21”, 113. 
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pengkomunikasian Injil. Kendati dalam konteks jemaat di 

Antiohkia, aspek ilahi dan manusiawi dari pengutusan terkait 

sangat erat dan terjadi dalam kondisi yang kondusif (Kisah 

Para Rasul 13:2,3).
36

 Harrison meneruskan bahwa dalam Roma 

10:15 Paulus membenarkan perkataannya dengan menuliskan 

perkataan para nabi. Dalam hal ini ialah perkataan nabi Yesaya 

dalam Yesaya 52:7 tentang kabar sukacita dari Tuhan yang 

disampaikan oleh bentara ke kota Yerusalem yang sunyi 

selama masa penawanan Babilonia. Pesan tersebut adalah 

sebuah berita sukacita; proklamasinya merupakan kabar 

kedamaian. Paulus agaknya mengubah beberapa kata 

pemberitaan kabar baik tunggal dalam kitab Yesaya menjadi 

satu kumpulan yang sejajar dengan “mereka” dalam 

pandangan tentang pemberita Injil. Jika pesan sebelumnya 

yang berisikan pemulihan kembali Israel seperti masa-masa 

yang lalu adalah kabar baik, maka lebih lagi tentang janji 

keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus (Anak Allah).
37

 

 

iii. Aspek Iman yang Menyelamatkan. Bob Utley menjelaskan 

bahwa Roma 10:14-15 ini berisi sejumlah pertanyaan berseri
38

 

yang muncul dari kutipan teks Perjanjian Lama, yang 

menyatakan bahwa Israel tidak pernah merespons pesan Allah 

dan para utusan-Nya (band. Nehemia 9 dan Kisah Para Rasul 

7). Kemudian Allah mengirim pada utusannya, yaitu para nabi, 

para rasul, para pengkhotbah, para guru dan pada penginjil). 

Para utusan tersebut merupakan berkat Allah terhadap dunia 

                                                
36 Harrison, “Romans 9:30–10:21”, 114. 
37 Harrison, “Romans 9:30–10:21”, 114. 
38 Bagaimana mereka dapat berseru kepada-Nya, jika mereka tidak percaya 

kepada Dia? 

    Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar 

tentang Dia? 

    Bagaimana mereka mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang 

memberitakan-Nya? 

    Bagaimana mereka dapat memberitakan-Nya, jika mereka tidak diutus? 



Faktor Meme dalam Penginjilan Sebuah Pendekatan…  152 

 

 

yang membutuhkan pertolongan. Sebagai mana Allah 

mengirim para utusan Injil, maka para pendengar haruslah 

meresponi pesan tersebut dengan tepat. Rasul Paulus 

mengakhiri pemikirannya dengan kutipan dari Yesaya 52:7. 

Namun Paulus juga nampaknya mengembangkan ayat dalam 

Perjanjian Lama tersebut yang mengarah kepada pemberita 

Injil. Lebih lanjut dalam memahami teks tersebut Utley 

melihat bahwa ada beberapa konsep mendasar tentang iman 

yang menyelamatkan. Pertama ada pesan yang harus 

dipercaya, kedua ada orang yang harus menerimanya, ketiga 

adanya tanda atau ciri yang jelas yaitu pertobatan sebagai 

respons dari iman, keempat adanya ketaatan hidup, dan kelima 

adanya suatu ketetunan.
39

 

 

LANGKAH INTEGRATIF ASPEK MEME MACHINE  

DAN ROMA 10:14-15 

 

Ian G. Barbour dalam buku yang diterjemahkan oleh Penerbit 

Mizan dengan judul “Juru Bicara Tuhan”, memaparkan empat 

pendekatan untuk mempertemukan sains dan agama. Keempat 

pendekatan tersebut ialah konflik, independensi, dialog, dan 

integrasi. Pendekatan-pendekatan tersebut dianggap oleh Barbour 

sangat penting, karena baik sains maupun agama sama-sama 

mengklaim bahwa diri mereka sebagai juru bicara kebenaran.
40

 

Kendati hubungan antara sains dan agama diwarnai oleh berbagai 

corak dan keadaan, namun keduanya memiliki titik temu dalam 

pendekatan integratif. Dengan istilah yang berbeda namun dalam 

pengertian yang sama John F. Haught menjelas dengan istilah 

konfirmasi. Karena Haught juga memiliki empat pendekatan dalam 

                                                
39

 Utley, “Romans 10:14-15”, 178. 
40 Ian G. Barbour, Juru Bicara Tuhan: Antara Sains dan Agama, (Bandung: 

Penerbit Mizan, 2002), 40-42. 
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hubungan antara sains dan agama yaitu konflik, kontras, kontak 

dan konfirmasi.
41

 

 

Berkaitan dengan pembasan Roma 10:14-15 dalam perspektif 

meme machine, maka penulis berupaya untuk melihat kemungkinan 

titik temu dan kesejajaran makna sebagai titik integratif dari 

keduanya. Kendati keduanya tidak memiliki pertentangan makna 

dan konsep, namun sejauh mana perintah pemberitaan Injil dalam 

teks Roma tersebut memenuhi syarat dalam pengertian meme 

machine, patutlah dimengerti dengan jelas. 

 

a. Adakah Faktor Meme Machine dalam Roma 10:14-15? 

 

Menurut perspektif meme machine, teks Roma 10:14-15 

memiliki pesan imperatif yang mengandung aspek meme. Seperti 

yang diungkapkan oleh Craig Keener, dalam ayat 14 dari Roma 10 

tersebut, Paulus menjabarkan implikasi dari Kitab Yoel 2:32. 

Bahwa keselamatan disediakan bagi siapa saja yang mencarinya, 

baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi (gentile). Namun mereka 

yang belum mendapat keselamatan yang telah disediakan tersebut 

harus terlebih dahulu mendapat kesempatan untuk mendengar 

pesan tentang keselamatan itu. Selanjutnya Keener memahami, 

dalam ayat 15 Paulus mempertegas konsepnya dalam ayat 14 

dengan bagian ayat lain dalam kitab Yesaya 52:7. Bahwa pembawa 

pesan dari kabar baik tentang keselamatan haruslah seorang yang 

diutus. Karena tidak ada orang yang akan diselamatkan jika tidak 

mendapat kesempatan mendengar pesan Injil.
42

 

 

Ralp P. Martin mengungkapkan bahwa Injil adalah kabar 

yang sangat penting, karena melaluinya seseorang akan dibenarkan 

                                                
41

 John F. Haught, Perjumpaan Sains dan Agama: Dari Konflik ke Dialog, 

(Bandung: Penerbit Mizan, 2004), 1-2. 
42 Keener, New Testament, 435. 
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oleh Allah melalui iman. Oleh karena itu Injil harus diberitakan 

secara universal. Menurut Martin, gemuruh kabar baik tentang 

anugerah Allah tersebut harus diproklamasikan kepada orang 

berdosa sehingga mereka akan dipulihkan dalam keluarga Allah 

melalui Kristus.
43

 

 

Everett F. Harrison memahami bahwa dalam Roma 10:14-15, 

Paulus menunjukkan pergerakan tanggung jawab dari orang-orang 

yang mencari keselamatan kepada keterlibatan orang-orang 

percaya, dalam rencana Allah untuk menjangkau orang-orang yang 

terhilang.
44

 

 

Ketika Keener menyebutkan “pesan”, Martin menyebutkan 

“Injil harus diproklamasikan kepada orang-orang berdosa” , dan 

Harrison menggungkapkan kalimat “tanggung jawab untuk 

menjangkau orang-orang yang terhilang”; semuanya itu dapat 

dimengerti sebagai meme dalam penginjilan. Karena memang 

pesan yang merujuk pada Injil atau kabar keselamatan dalam 

Kristus Yesus itu sendiri menjadi inti berita dari kekristenan untuk 

disampaikan kepada banyak orang. Ide tentang keselamatan dalam 

Yesus Kristus dan tanggung jawab untuk meneruskan berita 

tersebut kepada semua orang merupakan natur dari replikasi dan 

transmisi suatu meme. Hasilnya sekitar 2,18 miliar orang di dunia, 

menurut data tahun 2010 lalu, telah menganut agama Kristen atau 

menjadi pengikut Yesus.
45

 Mungkin hal inilah yang membuat 

Voltire berkomentar dengan sinis: “Though he was a Jew, his 

                                                
43 Martin, “Romans 9:30-10:21”, 1036.  
44 Harrison, “Romans 9:30-10:21”, 113. 
45

 Allan Muray, “Global Christianity–A Report on the Size and Distribution of 

the World‟s Christian Population”, diakses pada 14 Januari 2014, terdapat di 

www.pewforum.org, December 19, 2011. 
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followers were not Jews.”
46

 Karena memang pengikut Yesus pada 

masa kini sebagian besar terdiri dari orang-orang non Yahudi. 

 

b. Bagaimana Meme Machine Diterapkan Berkaitan dengan 

Roma 10:14-15? 

 

Pertanyaan yang muncul menurut Utley ialah apakah Allah 

bermaksud menarik semua orang untuk diselamatkan? Jawabannya 

haruslah “Ya” (band. Yohanes 3:16; 4:42; 1 Yohanes 2:2; 4:14‟ 1 

Timotius 2:4. 2 Petrus 3:9). Namun ketika mempehatikan fakta 

bahwa manusia berdosa, sudah terjatuh, dan terkadang Iblis 

mendakwa manusia; terkadang jawaban terhadap undangan Allah 

tersebut “Tidak”. Oleh karena itu ketika Paulus memberitakan Injil 

keselamatan, beberapa orang Yahudi menerima dan beberapa tidak; 

beberapa bangsa-bangsa non Yahudi menerima dan ada juga yang 

menolaknya.
47

 

   

Memang proses penginjilan memiliki aspek transmisi konsep, 

ide, dan keyakinan. Seseorang yang semula tidak memiliki konsep 

dan keyakinan tentang keselamatan, melalui pemberitaan Injil 

mereka menjadi mengerti. Bahkan orang-orang yang telah 

menerima kebenaran tersebut dan meyakininya harus meneruskan 

berita itu kepada orang lain lagi. Menariknya dalam pembahasan 

Roma 10:14-15 bukanlah perintah baru yang disampaikan oleh 

Paulus kepada jemaat di Roma, namun mengutip teks Perjanjian 

Lama (Yesaya 52:7). Ternyata ide tentang kabar sukacita (Injil) 

sudah ada jauh sebelum Paulus menuliskan Kitab Roma itu sendiri. 

Sudah ada dalam Kitab Yoel 2:32, dan bahkan sejak dalam 

Kejadian 3:15. Hanya saja Paulus mencoba menggembangkan 

konsep tersebut sehingga memiliki aspek yang universal. Kalau 

                                                
46

 Phillip Yancey, The Jesus I Never Knew, (Grand Rapids, Michigan: Zondervan 

Publishing House, 1995), 27. 
47 Utley, “Romans 10:14-15”, 173. 
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dalam naskah Perjanjian Lama hanya berlaku untuk Israel, maka 

dalam Roma berlaku untuk semua orang di seluruh muka bumi. Hal 

itu sekali lagi membuktikan bahwa ada muatan meme machine 

dalam pemberitaan Injil.  

 

Ayat 15 menunjukkan bahwa seorang utusan mutlak diperlu 

dalam aktivitas penginjilan. Sang utusan membawa berita, berita 

tersebut disampaikan kepada pendengar sehingga diterima dan 

direspon oleh penerima berita. Dalam berita tersebut terdapat 

informasi, ide, konsep; yang dibahasakan dengan istilah “percaya” 

dalam ayat 14. Kepercayaan itu sendiri dapat dimengerti sebagai 

meme. Isi atau ide tentang kepercayaan tersebut diperintahkan 

untuk diteruskan kepada semua orang sehingga mereka menjadi 

orang-orang yang percaya juga.  

 

c. Bagaimana Pengaruh Kristenan jika Menerima Konsep 

Meme Machine?  

 

Seperti yang telah disebutkan di atas, Van Huyssteen menilai 

bahwa meme memiliki titik kritis bila diperhatikan dengan serius. 

Meme dapat mengurangi pemahaman terhadap agama, dan 

sebaliknya dapat juga membuat pengikut agama menjadi sangat 

fanatik terhadap doktrin-doktrin tertentu.
48

  

 

Di satu sisi tentu aspek meme memotovasi kelompok 

beragama untuk lebih gencar lagi dalam kegiatan penyebaran 

agama, apa lagi agama Kristen. Karena keniscayaan suatu respons 

positif dari banyak orang akan terjadi. Secara pribadi pemikiran 

Blackmore tentang meme machine ini menginspirasi penulis untuk 

melakukan sesuatu yang terbaik untuk perubahan banyak orang ke 

arah yang positif. Bahwa dengan pendekatan pemikiran (cognitive), 

                                                
48 van Huyssteen (gen. ed.), Encyclopedia, 556.  
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perilaku (behavior), sikap (attitude), dan kebiasaan (habit) dapat 

membentuk suatu komunitas sesuai dengan nilai-nilai tertentu yang 

dianuti atau dikehendaki. Blackmore telah menyebutkan contoh 

tentang praktek keagamaan dari sudut pandang meme yaitu 

penduplikasian, pengulangan, dan pemodifikasian; telah menjadi 

strategi yang sangat efektif untuk keberhasilan dalam 

penyebarluasan agama. 

 

Namun di sisi lain, meme juga bisa mengarah kepada 

fanatisme sempit yang bermuara pada sikap fundamentalisme. 

Peter Herriot (Religious Fundamentalism, 2009:2) menyebutkan 

ada empat alasan pembelaan diri bagi kalangan fundamentalisme 

agama, yaitu: 

 

i. Pemikiran dualis, menganggap bahwa dunia ini merupakan 

pertentangan antara Allah dan Iblis, baik dan jahat, benar dan 

salah. Jadi untuk bertahan hidup maka kelompok yang satu 

harus melawan kelompok lainnya. 

 

ii. Kitab suci, diyakini sebagai wahyu Allah yang berotoritas dan 

menjadi “supremasi” kelompok dalam melakukan misi 

radikalnya.  

 

iii. Penafsiran kitab suci secara selektif, memilih bagian favorit 

dari kitab suci atau ide yang spesifik menjadi alasan untuk 

membenarkan pembelaan diri kelompok.  

 

iv. Pandangan milenialis, mengharapkan Allah menegakkan 

hukumNya secara total atas dunia ini hingga akhir zaman. Bila 

Allah menyatakan hukumNya maka kemenangan baik secara 

fisik maupun rohani harus dinyatakan, bila perlu 

diperjuangkan. Menurut penulis, konsep-konsep yang dimiliki 

oleh kelompok-kelompok fundamentalis tersebut adalah akibat 
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dari tindakan cuci otak yang tanpa sadar telah menerapkan 

aspek meme machine. 

 

KESIMPULAN DAN REFLEKSI 

 

Dalam banyak hal manusia meniru. Mulai dari gerak, bicara, 

berpakaian, selera makan, bahkan juga ide. Semuanya itu seolah 

membuktikan bahwa meme telah menguasai hidup setiap orang di 

muka bumi ini. Blackmore menjelaskan bahwa meme seperti 'gen', 

terdapat pada otak manusia dan menggerakkan manusia untuk 

melakukan kegiatan. 

 

Meme adalah salah satu kekuatan pada diri manusia. 

Kekuatan itulah yang membuat manusia meniru atau 

menggandakan serta memodifikasi sesuatu yang sudah pernah dia 

lihat, dengar, rasakan, dan ketahui; sehinga terus berada. Hal inilah 

yang nampaknya terjadi terjadi dalam realita kehidupan manusia. 

Namun di sisi lain penulis melihat meme juga sebagai kelemahan 

manusia. Karena yang ditiru bukan banya yang baik-baik, tapi 

sebaliknya yang buruk. Terlebih bagi anak-anak dan orang lemah 

akan sangat gampang meniru dari seseorang atau sekelompok 

orang yang lebih dominan dari diri mereka dalam hal buruk, 

misalnya.  

 

Kendati penulis mengapresiasi pandangan Susan Blackmore 

seperti tersebut di atas, dan mengakui ada kebenarannya dalam 

realitas kehidupan sehari-hari maupun dalam pemberitaan Injil, 

namun penulis juga memiliki beberapa penilaian kritis terhadap 

pendangan Blackmore. 

 

Pertama, bahwa manusia memang memiliki kemampuan 

untuk meniru dan menggandakan apa yang diterima atau 

dimengerti sebelumnya. Namun hal itu tidak mengungkung diri 
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manusia itu sendiri. Menurut penulis manusia juga memiliki 

kehendak bebas. Bebas untuk meniru dan bebas untuk tidak 

meniru. Hal ini juga ada dalam realitas kehidupan manusia. Karena 

kalau segala sesuatu dalam kehidupan manusia hanyalah hasil dari 

tindakan meniru maka keunikan dan kepribadian tidak ada dalam 

dirinya. Dia hanyalah mesin atau robot yang tanpa sadar dan tidak 

memiliki kehendak bebas selain melakukan perintah seperti yang 

telah diprogramkan sebelum-nya kepadanya. 

 

Dalam pemberitaan Injil sendiri tidak semua orang menerima 

dan meniru dari apa yang telah diberitakan kepada mereka. Tidak 

sedikit dari mereka yang mengabaikan, menolak secara terang-

terangan dan bahkan menentang kegiatan tersebut. Hal ini 

membuktikan bahwa pemahaman meme dalam agama tidak 

sepenuhnya dalam arti penerimaan dan peniruan. Karena manusia 

mempunyai sikap independen juga. Mereka bebas untuk meniru 

atau sebaliknya tidak meniru. Pada bagian akhir (pasal 18) dari 

bukunya, Susan Blackmore juga sebenarnya mengakui bahwa 

manusia tidak hanya digerakkan oleh meme. Dia menyebutkan: 

“We humans are simultaneously to kinds of thing: meme machines 

and selves.”
49

 Blackmore menyadari bahwa manusia tidak hanya 

meniru sebagai akibat dari meme, namun juga ada aspek lain 

seperti kehendak bebas, kesadaran diri, kreativitas, ide personal, 

dan bahkan pemberontakan.
50

 Hal inilah yang penulis lihat sisi 

lemah dari konsep meme, bahwa ada realitas yang seolah 

bertentangan dengan tindakan peniruan, peng-copy-an ataupun 

replikasi itu sendiri.  

 

Kedua, seperti yang pernah penulis tuangkan dalam laporan 

bacaan kelas beberapa waktu lalu, bahwa istilah "machine" dalam 

judul buku ini mungkin menjadi 'bumerang' sendiri bagi ideologi 

                                                
49 Blackmore, The Meme, 235. 
50 Blackmore, The Meme, 236-246. 
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evolusi yang dianut oleh Blackmore. Karena kegiatan atau 

peristiwa evolutif baik dalam pemikiran maupun dalam peradaban 

manusia tidak terjadi secara mekanik seperti gerakan konstan dan 

rotasi dari mesin, melainkan suatu gerakan yang dinamis. Karena ia 

bersifat dinamis dan bukan mekanis (mesin), maka perkembangan 

secara evolutif itu terus terjadi dan maju menuju kesempurnaan 

seiring perkembangan zaman. Jika memang ada kemajuan, berarti 

ada pula sesuatu yang baru. Jika ada sesuatu yang baru berarti ada 

pula sesuatu yang berbeda. Ia tidak selalu berasal dari yang sama 

dan yang sudah ada sebelumnya, apalagi hanya sekadar meniru.  

 

Realitas yang kita saksikan dalam diri manusia memang 

demikian. Bahwa segala peristiwa dan pemikirannya tidak melulu 

hasil dari peniruan terhadap yang sebelumnya. Salah satu contoh 

dari yang sudah disebutkan oleh Blackmore sendiri dalam bukunya 

tersebut mengenai pusat dari alam semesta. Semula Gereja 

berpandangan bumi adalah pusat dari alam semesta dan matahari 

berputar mengelilingi bumi. Namun kemudian para ilmuwan 

berhasil membantah dan mematahkan pandangan Gereja, serta 

memberikan koreksi bahwa pusat dari alam semesta adalah 

matahari, bukan bumi.  

 

Contoh tersebut sangat jelas menunjukan dua konsep yang 

tidak sama, yang tidak memiliki atau memenuhi kaidah meniru 

serta menggandakan ide dari pandangan Gereja berkenaan dengan 

pusat dari alam semesta. Persoalannya adalah mengapa adanya 

perbedaan? Jelas jawabannya karena adanya persepsi dan 

keyakinan yang berbeda. Mengapa persepsi dan keyakinan 

berbeda, jelas karena tidak meniru persepsi yang sebelumnya. Dari 

salah satu hal inilah penulis melihat bahwa meme tidak bersifat 

total dalam segala aspek kehidupan manusia. Belum lagi kita 

melihat contoh lain mengenai perbedaan dalam ideologi serta rezim 

pada suatu negara dalam suatu masa tertentu.  
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Kerap kita lihat tidak semuanya tiruan, selalu ada 

keberbedaan dan pertentangan. Agama juga demikian, jangankan 

antar agama; di dalam (intern) suatu agama saja tidak sama serta 

tidak dapat ditirukan sepenuhnya. Ada berbagai aliran, pemikiran, 

teologi, doktrin, dogma, kebiasaan, dll yang menunjukkan bahwa 

praktek peniruan kadang terhenti. Jika kondisi tersebut terjadi, 

penulis melihat seolah konsep tentang meme menjadi tidak relevan.  

 

Ketiga, penulis mengusulkan bahwa perlu konsep yang tepat 

untuk menyikapi kenyataan yang bertentangan antara peniruan, 

penyalinan ulang atau replika dalam pengertian meme dengan 

munculnya fenomena baru yang berbeda dari yang sudah ada 

sebelumnya. Konsep tersebut ialah paradoks meme. Di mana di 

tengah pengertian awal dari meme yaitu replikasi, peniruan, atau 

penggandaan; tidak menjadi kontra bahwa sesuatu yang baru dan 

berbeda muncul sebagai reaksi atau inspirasi dari konsep 

sebelumnya. Keadaan paradoks tersebut mencakup kedua 

pengertian tentang meme bahwa ada sisi replikasi dalam pengertian 

dasar yaitu penggandaan sejenis, namun ada juga wujud baru yang 

mungkin berbeda dan bertentangan dari yang ada sebelumnya. 

Penulis mengamati bahwa konsep dan istilah paradoks tersebut 

nampaknya tidak ada dalam buku Susan Blackmore tersebut. 

 

Dalam Alkitab paradoks mengenai penerimaan dan 

penolakan dari pesan Injil nampak cukup jelas. Seperti perintah 

untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus (Matius 28:19-20), 

perintah untuk meneruskan “berita” yang telah diterima kepada 

orang lain yang dapat dipercaya (2 Timotius 2:2), dan perintah 

untuk memberitakan firman Allah dalam segala waktu–baik atau 

tidak baik waktunya (2 Timotius 4:2). Ketiga bagian Alkitab 

tersebut memang merupakan sebuah pesan atau amanat yang harus 

dikerjakan dari seseorang kepada orang lain lagi. Lalu 

kenyataannya memang ada yang menerima pesan tersebut dengan 
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baik dan ada juga yang tidak menerimanya. Contoh dalam 

Yehezkiel 3:18-21 dan Yakobus 5:20 jelas menunjukkan bahwa 

ada orang yang akan menerima pesan yang disampaikan kepada 

mereka, namun ada juga yang menolaknya.  

 

Kemudian ada pula berita atau pesan yang sama sekali tidak 

dimengerti oleh pendengarnya walaupun sudah diberitakan kepada 

mereka (Yesaya 6:9-10, 53:1). Dan termasuk bagian selanjutnya 

dari Roma 10 tersebut, di ayat 16-21 menunjukkan suatu keadaan 

manusia yang tidak mengerti dan tidak mau menerima pesan yang 

disampaikan kepada mereka. Kondisi tersebut adalah realitas yang 

sebenarnya dalam kegiatan pemberitaan Injil. Selalu ada dua 

kelompok orang yang memberi respons yaitu menerima dan 

menolak. Dalam perspektif meme, kondisi tersebut dapat penulis 

katakan sebagai paradoks. Karena tidak semua pesan diterima, 

dimengerti, dan kemudian ditiru. Tidak juga selalu dimodifikasi, 

terkadang ditentang atau ditolak. Ada kelompok orang yang 

menerima, namun ada juga yang menolaknya. Apabila kondisi 

tersebut benar-benar nyata, bukankan hal itu berarti realita 

paradoks dari meme? 
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RESENSI BUKU 

 

 

Judul : A New Approach to Textual Criticism: An 

Introduction to the Coherence-Based 

Genealogical Method 

Penulis : Tommy Wasserman and Peter J. Gurry 

Seri : Resources for Biblical Study No. 80 

Penerbit : SBL/Deutsche Biibelgesellschaft 

Tahun  : 2017 

Halaman : 146 

 

 

Pada awal tahun tujuh puluhan, Eldon Jay Epp, seorang 

kritikus teks Perjanjian Baru terkemuka, mempublikasikan sebuah 

artikel yang semula merupakan bahan presentasinya dalam Hatch 

Memorial Lecture. Tulisan yang bertajuk “The Twentieth Century 

Interlude in New Testament Textual Criticism” itu, pada dasarnya 

berisi kritik Epp terhadap perkembangan studi Kritik Teks 

Perjanjian Baru (KTPB) masa itu.
1
 Seperti judulnya, Epp 

mengumpamakan perkembangan studi KTPB waktu itu layaknya 

sebuah interlude dalam bermusik: ada banyak kegiatan yang 

dilakukan, tetapi sayangnya tidak ada pencapaian berarti yang 

dihasilkan. Setidaknya ada lima hal yang dikritik Epp dalam 

tulisannya, mulai dari kurangnya kemajuan dalam edisi kritikal teks 

Yunani populer hingga kecenderungan beberapa orang untuk 

kembali kepada Textus Receptus. Apa yang sedikit menghibur, di 

akhir tulisannya, Epp melihat bahwa ada potensi perkembangan di 

masa depan. Di antaranya, Epp melihat bahwa metode kuantitatif 

                                                
1 Eldon J. Epp, “The Twentieth Century Interlude in New Testament Textual 

Criticism”, in Journal of Biblical Literature 93 (1974): 386-414. Diterbitkan 

ulang dalam Eldon J. Epp and Gordon D. Fee, Studies in the Theory and Method 

of New Testament Textual Criticism, (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 83-108. 
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dan penggunaan komputer nampaknya bisa membawa kemajuan 

yang signifikan dalam studi KTPB di masa depan.
2
 

 

“Nubuatan” Epp ternyata tepat. Di awal milenium ini, ia 

sendiri mengakui bahwa ada cukup banyak kemajuan signifikan 

dalam studi KTPB.
3
 Di antara berbagai macam perkembangan, 

salah satu yang cukup mengemuka ialah munculnya pendekatan 

baru dalam studi KTPB. Sejak tahun delapan puluhan, Gerd Mink–

seorang peneliti di INTF, Münster–mengembangkan sebuah 

pendekatan baru dalam studi KTPB yang dikenal sebagai Metode 

Münster. Metode ini kini lebih lazim dikenal sebagai Coherence-

Based Genealogical Method (CBGM). Harus diakui metode ini 

telah berdampak signifikan terhadap studi Perjanjian Baru secara 

umum, sebab metode ini telah mendorong editor NA
28

 dan UBS
5 

mengubah teks kritikal mereka di beberapa bagian, khususnya 

dalam Surat-Surat Umum (mis. Yakobus 1.20; 2.15; 1 Petrus 4.16, 

2Pet. 3.10, dan sebagainya)
4
; dan buku pendek yang ditulis oleh 

Wasserman dan Gurry ini (hanya 146 halaman!) adalah sebuah 

pengantar yang singkat, namun padat, terhadap metode CBGM. 

 

                                                
2 Kritik Epp ini nampaknya dirasa cukup tajam oleh Kurt Aland, sehingga dalam 

sebuah festschrift untuk Matthew Black, Aland menulis artikel dengan judul 

yang sama dengan tulisan Epp, untuk meresponi tulisan Epp. Lihat Kurt Aland, 

“The Twentieth Century Interlude in New Testament Textual Criticism”, dalam 

Ernest Best and R. McL. Wilson, (eds.), Text and Interpretation: Studies in the 

New Testament Presented to Matthew Black, (Cambridge/New York: CUP, 

1979), 1-14. Meskipun judul artikel ini menggunakan bahasa Inggris, tetapi isi 

artikelnya menggunakan bahasa Jerman. Epp kemudian meresponi balik tulisan 

Aland ini dengan sebuah tulisan berjudul, “A Continuing Interlude in New 

Testament Textual Criticism?” yang disampaikannya dalam seksi Kritik Teks 
Perjanjian Baru di SBL, tanggal 17 November 1979. Tulisan ini lantas 

diterbitkan dalam Epp and Fee, Studies in the Theory and Method of New 

Testament Textual Criticism, 109-23. 
3 Eldon J. Epp, “Issues in New Testament Textual Criticism: Moving from the 

Nineteenth Century to the Twenty-First Century”, dalam David A. Black, (ed.), 

Rethinking New Testament Textual Criticism, (Grand Rapids: Baker, 2002), 19. 
4 Untuk daftar lengkapnya, lihat bagian pengantar NA28, 50-1. 
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Secara garis besar, buku ini terdiri atas enam bab utama. Bab 

pertama merupakan bagian pengantar yang menyentuh tiga aspek 

penting. Pertama, bab ini memberi pengenalan awal tentang apa itu 

CBGM. Secara ringkas, Wasserman dan Gurry mendefinisikan 

CBGM sebagai “a method that (1) uses a set of cumputer tools (2) 

based in a new way of relating manuscript texts that is (3) designed 

to help us understand the origin and history of the New Testament 

text.” (hal. 3). Jadi, seperti harapan Epp, metode ini 

mengkombinasikan penggunaan komputer dan pendekatan 

kuantitatif di beberapa bagian. Wasserman dan Gurry kemudian 

menggaris bawahi bahwa hal baru yang ditawarkan CBGM ialah 

bagaimana cara metode ini menghubungkan teks antar naskah. 

Pendekatan ini menggunakan prinsip dasar bahwa teks antar naskah 

bisa saling dihubungkan dengan menggunakan hubungan antar 

variannya. Kedua, bab ini juga menjelaskan secara singkat lima 

perubahan yang dibawa CBGM. Selain perubahan teks kritikal 

Yunani di beberapa tempat, CBGM juga menyebabkan munculnya 

ketidakpastian mengenai teks awal (initial text) di beberapa tempat. 

Bukan hanya itu, CBGM ternyata juga mendorong penolakan 

terhadap kategori tipe teks (atau kluster teks menurut Epp), 

meningkatnya apresiasi terhadap teks Byzantine, dan berubahnya 

tujuan utama Kritik Teks (meski sangat tipis). Bab ini kemudian 

ditutup dengan pembahasan aspek ketiga, yakni alasan mengapa 

buku ini ditulis. Sederhananya, buku ini ditulis untuk mereka yang 

optimis terhadap potensi CBGM (tetapi tidak mengerti bagaimana 

menggunakannya) dan juga mereka yang cenderung negatif 

terhadap CBGM. Buku ini diharapkan menjadi penolong kedua 

kelompk tersebut memahami CBGM lebih baik. 

 

Dalam bab selanjutnya, tujuan utama Wasserman dan Gurry 

ialah memberi selayang pandang mengenai beberapa aspek penting 

CBGM. Mereka membuka bab dua ini dengan memaparkan sejarah 

singkat metode yang dikembangkan oleh Gerd Mink ini. Setelah 
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itu, mereka menguraikan beberapa masalah penting yang hendak 

dijawab oleh CBGM, di antaranya ialah kontaminasi teks, 

kesamaan yang tidak disengaja, dan inkonsistensi editor dalam 

keputusan tekstual yang mereka buat. Dalam upaya menjawab 

masalah-masalah tersebut, Wasserman dan Gurry menjelaskan, 

CBGM berfokus pada dua tipe koherensi teks, yakni 

pregenealogical coherence dan genealogical coherence. Bab utama 

buku ini (bab 3 dan 4) nantinya merupakan penjelasan panjang 

lebar mengenai dua bentuk koherensi ini. Di akhir bab ini, 

Wasserman dan Gurry menjelaskan tiga bentuk stemma dalam 

CBGM, yakni stemma lokal, sub-stemma, dan stemma global. Bila 

stemma lokal hanya menghubungkan varian, maka sub-stemma dan 

stemma global menghubungkan keseluruhan teks atau saksi.  

 

Seperti yang disebutkan sebelumnya, CBGM berfokus pada 

dua bentuk koherensi teks, yakni pregenealogical coherence dan 

genealogical coherence; dan bab tiga merupakan tempat yang 

Wasserman dan Gurry gunakan untuk panjang lebar 

memperkenalkan apa itu pregenealogical coherence. Wasserman 

dan Gurry menjelaskan bahwa pregenealogical coherence 

sebenarnya merujuk pada “the agreement between witnesses 

expressed as a percentage of all the places where they compared” 

(hal. 37). Asumsi dasar dalam koherensi tipe ini ialah semakin 

besar persentasi koherensi antar teks, berarti semakin besar 

kemungkinan teks tersebut ditransmisikan dengan baik. Untuk 

menemukan koherensi antar saksi dalam konteks korpus Injil 

Sinoptik, kritikus teks bisa menggunakan perangkat daring Parallel 

Pericopes: Manuscripts Clusters
5
 atau Parallel Pericopes: Find 

Relatives.
6
 Sedangkan bila mereka hendak menguji koherensi 

saksi-saksi Surat-Surat Umum, mereka bisa menggunakan 

                                                
5 http://intf.uni-muenster.de/TT_PP/PP_Clusters.html 
6 http://intf.uni-muenster.de/PreCo/Coh1_PP.html. 

http://intf.uni-muenster.de/TT_PP/PP_Clusters.html
http://intf.uni-muenster.de/PreCo/Coh1_PP.html
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perangkat Potential Ancestors and Desecendants.
7
 Setelah 

memberi penjelasan singkat bagaimana menggunakan 

pregenealogical coherence, Wasserman dan Gurry kemudian 

memberi contoh bagaimana koherensi ini mempengaruhi keputusan 

tekstual atas Markus 1.1 dan Matius 16.27. 

 

Dalam bab empat, Wasserman dan Gurry beralih 

menjelaskan secara detil apa itu genealogical coherence. Bila 

dalam pregenealogical coherence, kritikus teks hanya berupaya 

menemukan kesamaan antar teks, maka dalam genealogical 

coherence, kritikus teks mencoba menemukan bentuk relasi antar 

teks dalam bentuk „diagram aliran teks‟ (textual flow diagram): 

apakah A→B atau A←B atau A–?–B (relasi yang tidak jelas). 

Tools utama yang digunakan dalam fase ini ialah Coherence in 

Attestation
8
 atau Coherence at Variant Passages.

9
 Asumsi dasar 

dalam fase ini ialah semakin konsisten sebuah kelompok varian 

(attestation), maka semakin besar kemungkinan teks yang 

dikandung kelompok tersebut lebih mewakili teks asli, atau 

setidaknya initial text. Sama seperti bab sebelumnya, Wasserman 

dan Gurry juga memberi penjelasan bagaimana menggunakan 

genealogical coherence beserta perangkat daring pendukungnya, 

sebelum akhirnya memberi contoh bagaimana tipe koherensi ini 

mempengaruhi keputusan tekstual atas 1 Petrus 4.16; 2 Petrus 3.10; 

1 Yohanes 5:6; Kisah Para Rasul 1.26; dan 20:28.  

 

Dalam bab lima, Wasserman dan Gurry cukup panjang 

memberi penjelasan mengenai stemma global. Sederhananya, 

mereka mendeskripsikan stemma global sebagai “the simplest 

hypothesis about how the text of our manuscripts developed” (hal. 

95). Membuat stemma global merupakan langkah terakhir dalam 

                                                
7
 http://intf.uni-muenster.de/cbgm2/PotAnc5.html  

8 http://intf.uni-muenster.de/cbgm2/Coh1_4.html  
9 http://intf.uni-muenster.de/cbgm2/Coh2_2.html  

http://intf.uni-muenster.de/cbgm2/PotAnc5.html
http://intf.uni-muenster.de/cbgm2/Coh1_4.html
http://intf.uni-muenster.de/cbgm2/Coh2_2.html


Resensi Buku  170 

 

 

CBGM, tetapi langkah ini sifatnya opsional, bukan keharusan. 

Membuat stemma global sendiri merupakan upaya yang 

membutuhkan kerja keras, mengingat tiap saksi memiliki banyak 

nenek moyang yang potensial (potential ancestors). Selain itu, 

software yang diperlukan untuk membuat stemma global hanya ada 

di Jerman dan penggunaannya pun masih membutuhkan bantuan 

teknis dari staff INTF. Dalam membuat stemma global, Wasserman 

dan Gurry menjelaskan bahwa diasumsikan ada empat prinisp dasar 

mengenai transmisi teks (hal. 99). Keempat prinsip ini berlaku 

umum, namun tidak absolut. Dari empat prinsip ini, disimpulkan 

bahwa stemma global yang terbaik ialah stemma global yang terdiri 

dari rangkaian sub-stemma yang optimal. Sub-stemma optimal 

sendiri merujuk pada sub-stemma yang memiliki paling sedikit 

potential ancestors maupun varian yang tidak bisa dijelaskan. 

Wasserman dan Gurry kemudian memberi contoh bagaimana 

stemma global memberi pencerahan mengenai relasi teks. Dalam 

hal ini, mereka memberi contoh mengenai relasi teks Byzantine 

dengan teks Harklean. 

 

Meskipun metode ini dinilai sangat menjanjikan, harus diakui 

metode ini masih memiliki satu dua hal yang perlu dibenahi ke 

depannya. Itu sebabnya, di akhir bab tiga, empat, dan lima, 

Wasserman dan Gurry selalu memberikan catatan mengenai 

keterbatasan masing-masing perangkat. Selain itu, dalam bab 

terakhir, mereka juga menguraikan kesulitan yang dihadapi metode 

ini secara umum. Di antaranya sifat selektif sejarah maupun 

kerumitannya, serta kontaminasi teks yang tidak sepenuhnya 

terselesaikan. Mereka lantas mengusulkan tiga perbaikan untuk ke 

depannya, yakni menciptakan perangkat untuk menimbang 

perbedaan dengan cara yang berbeda dalam uji pregenealogical 

coherence, melibatkan lebih banyak data (koreksi teks, ortografi, 

versi, data patristik, dan sebagainya), dan membuat sistem yang 
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bisa diedit sehingga editor bisa membuat stemma lokal dan 

database mereka sendiri. 

 

Selain hal-hal itu, penulis sendiri memiliki beberapa 

pertanyaan penting mengenai CBGM. Misalnya, penulis tidak 

melihat adanya kejelasan mengenai landasan yang digunakan 

komputer dalam menafsirkan relasi teks, yang terwujud dalam 

bentuk stemma lokal dan sub-stemma. Selain itu, penulis masih 

mengalami kesulitan mengorbankan kesaksian naskah yang lebih 

awal dan berkualitas baik untuk sebuah bacaan yang baru 

ditemukan dalam teks yang lebih kemudian, dengan mengatasnama 

koherensi. Di sini penulis melihat ada potensi conjectural dalam 

metode ini. Bahkan penulis merasa nampaknya perlu dikaji lagi 

mengenai kaitan asumsi dasar pregenealogical coherence dengan 

penentuan teks awal. Bila memang sebuah bacaan memiliki tingkat 

koherensi yang tinggi antar naskah, bukankah itu hanya berarti 

bacaan tersebut disalin dengan baik dan tidak otomatis berarti 

bahwa bacaan tersebut mewakili teks awal?  

 

Seperti yang diamati Wasserman dan Gurry, kekurangan lain 

dalam CBGM versi terkini ialah bahwa metode ini belum 

mencakup semua data yang ada (misalnya terjemahan, data 

patristik, kutipan, dan sebagainya). Selain itu, perangkat daring 

yang ada baru maksimal untuk studi Kisah Para Rasul dan Surat-

Surat Umum. Sampai dengan saat ini, perangkat daring 

pregenealogical coherence belum bisa digunakan untuk Injil 

Yohanes dan Surat-surat Paulus, sementara perangkat daring 

genealogical coherence belum bisa dipakai untuk Keempat Injil 

dan Surat-surat Paulus. Untungnya, di masa mendatang kekurangan 

yang terakhir ini nampaknya bisa segera diatasi, mengingat saat ini 

INTF memang sedang bekerja keras memasukkan data korpus-

korpus ini. 
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Terlepas dari kekurangan metode CBGM, penulis melihat 

Wasserman dan Gurry telah berhasil memperkenalkan CBGM 

dengan baik. Buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah, 

ditambah lagi mereka kerap memberikan ilustrasi atau analogi 

untuk memperjelas poin yang hendak mereka sampaikan. Meski 

demikian, harus diakui bahwa pembaca tetap akan membutuhkan 

energi ekstra ketika mereka mencoba memahami beberapa bagian 

buku ini (khususnya bab empat). Untuk memahami istilah yang 

sulit, Wasserman dan Gurry telah membantu pembaca dengan 

memberi glossary di akhir buku. Mereka juga memberikan 

appendix tentang bagaimana mengenali layout ECM (Editio Critica 

Maior) bagi pembaca yang sama sekali tidak mengenal ECM. 

Bahkan, bagi pembaca yang ingin memahami lebih lanjut 

mengenai KTPB atau CBGM, kedua penulis ini memberikan 

rekomendasi bacaan dan deskripsi singkat mengenai bahan 

tersebut. 

 

Tidak bisa dipungkiri KTPB merupakan disiplin yang penting 

dalam studi Perjanjian Baru. Karena itu, bagi mahasiswa atau 

penggiat teologi yang ingin mendalami disiplin ini dengan serius, 

buku ini merupakan buku yang penting untuk dimiliki, khususnya 

untuk mengenal metode yang telah mengubah teks kritikal Yunani 

populer hari ini. Lima bintang untuk buku ini! 

 

 

Stefanus Kristianto 
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REVIEW BUKU 

 

 

Judul : Paul: A Very Brief History 

Penulis : John M. G. Barclay 

Penerbit : SPCK 

Tahun  : 2017 

Halaman : 92 

 

 

Sesuai dengan sub-judulnya, buku ini adalah sebuah 

pengantar singkat terhadap Paulus. Isi buku ini dikelompokkan 

menjadi dua bagian besar dengan masing-masing lima bab, yaitu: 

sejarah tentang Paulus (bab pertama sampai kelima) dan legacy 

sang Rasul (bab keenam sampai kesepuluh). Dalam bab pertama, 

Paul in the early Christian movement, Baclay menjelaskan tempat 

Paulus dalam gerakan kekristenan mula-mula. Bab kedua, Paul‟s 

letters and their historical situations, memaparkan tentang surat-

surat, serta perdebatan yang menyertainya secara singkat. Bab 

ketiga, Paul and the Jewish tradition, berisikan ulasan tentang 

latarbelakang kulural maupun teologis Paulus sebagai seorang 

Yahudi. Bab keempat, Paul‟s churches in the Roman world, 

menyelidiki jemaat yang Paulus layani, yaitu jemaat yang 

multikulutral, yang mana penuh dengan persoalan dan tantangan. 

Dalam bab ini Barclay melihat kehidupan jemaat tersebut dari 

kacamata masyarakat Romawi. Bab kelima, Early images of Paul, 

berisikan penelitian terhadap figur Paulus dalam konteks 

kekristenan awal. Menurut Baclay, Paulus adalah figur yang 

kontroversial (p. 38 ) sehingga sangat wajar timbul banyak images 

terhadap dirinya. Beberapa di antaranya sebagai seorang martir, 

pengikut Kristus yang radikal, Rasul yang menderita dan lain 

sebagainya. 
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Bab keenam ditulis di bawah judul Paul as Scripture dengan 

maksud sebagai Paulus sebagai otoritas di dalam berteologi dan 

menafsirkan. Namun, Barclay memberikan catatan menarik dengan 

mengatakan “interpretation is not just repetition” (p. 54), sehingga 

meskipun semua penafsir mengklaim mereka tetap setia kepada 

Paulus, mereka tetap memiliki tujuan menyampaikan sesuatu yang 

baru tentang Paulus. Bab ketujuh, Augustine and the Western 

Church, berbicara tentang pengaruh Paulus dalam pribadi dan 

tulisan Agustinus serta gereja barat yaitu dengan menjadikan surat-

surat Paulus sebagai sumber berteologi [sistematis]. Bab kedepalan, 

Paul in the Protestant tradition, mencermati pengaruh tulisan 

Paulus terhadap Protestanisme. Dalam hal ini Paulus dianggap 

memberikan arahan bagi gereja untuk memahami teologi anugerah 

(grace). Bab kesembilan, Paul in Jewish-Christian relations, 

menyajikan perkembangan kesarjanaan Paulus dalam hal relasi 

antara Yudaisme dan Kekristenan. Perkembangan ini didorong oleh 

penghayatan kembali peristiwa Holocaust (p. 75). Awal mula 

perkembangan ini dapat dilihat dalam karya E. P. Sanders (76). 

Buku ini diakhiri dengan bab sepuluh, Paul as social and cultural 

critic, yang berisikan tentang usalan tentang peran Paulus dalam 

budaya dan dunia sosial. Menurut Barclay, Paulus adalah seorang 

kritukus sosial dan budaya. 

 

Buku singkat ini adalah sebuah pengantar terhadap tokoh dan 

pemikiran, serta pengaruh Paulus yang sangat baik. Buku ini tidak 

hanya mengulang materi yang dapat ditemukan di buku-buku 

pengantar singkat lain sebelumnya. Keunggulan buku ini adalah 

pada kesederhaan bahasa dan topik yang sangat sangat aktual, serta 

interaksi dengan perkembangan dengan kesarjanaan Paulus hingga 

masa kini. Penggunaan pendekatan sosiologis dalam buku ini pada 

satu sisi berhasil memberikan panorama Paulus yang sangat relevan 

untuk pembaca masa kini, namun pada sisi lainnya tidak 

memberikan ruang untuk pengantar bagi perkembangan Paulus di 



Jurnal Theologia Aletheia Volume 20 No.15 September 2018  175 

 

 

bidang lain (e.g. pendekatan tekstual: intertextuality, new literary, 

epistolary approach; dan pendekatan lain)–tentunya untuk buku 

seukuran ini, hal seperti ini sangatlah wajar. Secara umum, buku ini 

sangat baik dibaca oleh setiap orang Kristen dan terutama 

mahasiswa teologi tingkat awal yang berusaha mengenal Paulus, 

serta karya tentangnya. 

 

 

Brury Eko Saputra 
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