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BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Panorama Injil Markus

2.1.1 Pengarang Injil Markus

Meskipun pengarang Injil kedua ini tidak membubuhkan namanya sendiri, namun sudah

sejak abad kedua Injil kedua ini disebut “Injil menurut Markus”. Kesaksian itu diterima sampai

sekarang tanpa ada kesulitan. Menurut kesaksian Papias1 (sekitar tahun 120), Markus adalah

murid dan juru bicara Petrus. Markus mengumpulkan pengajaran-pengajaran (khotbah-khotbah)

Petrus sebagai bahan pendukung bagi katakese jemaat. Biasanya dia disamakan dengan Markus

yang “menitipkan” salam dalam 1Ptr 5:13. Markus di sini disebut “anak-ku”, mungkin karena

Petruslah yang menjadikannya Kristen.2

Kecuali Petrus, Paulus dalam dua surat yang ditulisnya di penjara Roma pada tahun 61-

63 menyebut pula seorang yang bernama Markus. Dalam Kol 4:10, Paulus mengirimkan salam

dari Markus yang adalah kemenakan Barnabas. Demikian pula dalam Fil 24, Paulus mengirim

salam dari teman-teman sekerjanya, di antaranya disebut Markus. Markus yang berada di Roma

bersama Petrus dan Paulus ini biasanya disamakan dengan Markus yang disebut juga Yohanes

1 (“Markus, yang menjadi juru bicara Petrus, menuliskan dengan teliti sejauh dia dapat mengingat, tetapi
tidak teratur hal-hal yang dikatakan dan dikerjakan oleh Tuhan. Sebetulnya dia tidak mendengar sendiri dari Tuhan;
dia juga bukan murid (Tuhan), tetapi baru kemudian, seperti saya katakan, menjadi pengikut Petrus yang biasanya
menyesuaikan pengajaran-pengajaran menurut kebutuhan, tanpa maksud memberikan penerangan secara teratur
mengenai sabda-sabda Tuhan. Demikian Markus tidak melakukan kesalahan dalam menuliskan hal-hal tertentu
seperti dia ingat. Ia hanya mempunyai satu tujuan yaitu untuk tidak mengesampingkan satu hal pun yang pernah ia
dengar dan untuk tidak memasukan pernyataan-pernyataan palsu di dalamnya” dikutip oleh Eusebius dalam HE III,
39.15: EP 95), (dikutip kembali oleh penulis dari Ignasius Suharyo, Pengantar Injil Sinoptik, (Yogyakarta:
Kanisius, 1989), hlm. 50.)

2 Ibid.
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Markus yang diceritakan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Dia adalah anak dari seorang yang

bernama Maria, yang rumahnya digunakan oleh jemaat Kristiani di Yerusalem berkumpul (Kis

12:12). Yohanes Markus ikut pamannya Barnabas (Kis 12:25) sampai ke Antiokhia dan

menyertai Barnabas dan Paulus dalam perjalanan misinya yang pertama di antara “orang-orang

kafir”. Di tengah jalan dia meninggalkan Barnabas dan Paulus (Kis 13:13).3

Menurut cukup banyak ahli tafsir, Markus pulang ke Yerusalem karena tidak setuju

dengan kebijaksanaan yang diambil oleh Paulus dan Barnabas yaitu membiarkan orang-orang

kafir menjadi Kristen tanpa menuntut mereka untuk melaksanakan hukum Musa. Paulus tidak

lagi mengajak Markus dalam misinya yang kedua. Oleh karena itu Markus mengikuti Barnabas

mewartakan kabar gembira di Siprus, sementara Paulus mengajak Silas (Kis 15:37-39). Tidak

jelas bagaimana Markus sampai ke Roma dan dekat dengan Petrus dan Paulus, dekat bukan

dalam arti harafiah tetapi dekat dalam gagasan. Mungkin jangka waktu yang cukup lama (12-13

tahun) yang ia lewatkan di antara orang-orang kafir, telah mematangkan imannya, sehingga ia

dapat menerima gagasan universalitas kristiani.4

Markus adalah seorang Kristen yang percaya. Iman itulah yang menjiwai seluruh

karyanya. Penulis Markus tahu bahasa Yunani sebab bahasa itulah yang dipakainya. Hanya

bahasa Yunaninya, meskipun umumnya tepat, toh bahasa Yunani yang sederhana. Penulis

Markus bukanlah seorang sastrawan atau berpendidikan tinggi. Agaknya penulis Markus seorang

Kristen keturunan Yahudi. Sebab ia tahu menjelaskan adat kebiasaan orang Yahudi dengan tepat

(bdk. Mrk 7:3-4; 15:42) dan malah tahu bahasa Aram yang diterjemahkannya (Mrk 3:17; 5:41;

7:11. 34; 15:22). Bahasa Yunaninya berbau bahasa Yahudi. Mungkin sekali penulis berasal dari

3 Ibid., hlm. 50-51.
4 Ibid.
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Palestina, meskipun tinggal di luar negeri, di perantauan. Ia bukan “saksi mata” peristiwa-

peristiwa yang diceritakanya. Karangannya jelas berdasarkan tradisi. Karena itu penulis tidak

boleh disamakan dengan pemuda yang menurut Mrk 14:51 melarikan diri pada saat Yesus

ditangkap di taman Getsemani. Catatan itu tentu mengherankan sedikit, tetapi tidak

membuktikan bahwa penulis Markus terlibat dalam peristiwa itu. Pokoknya penulis Markus

seorang Kristen generasi kedua, keturunan Yahudi dan berbahasa Yunani.5

2.1.2 Latar Belakang Penulisan Injil Markus

Secara kasar bisa dikatakan bahwa sidang pembaca Markus ialah jemaat orang Kristen

Yunani yang cukup sederhana, mengingat bahasa sederhana yang dipakai oleh Markus. Jemaat

ini baru saja lepas dari naungan dan pengaruh masyarakat Yahudi dan jemaat Kristen keturunan

Yahudi (di Palestina). Jemaat itu tidak luput dari kesulitan dan tekanan. Berulangkali Markus

berkata tentang penderitaan dan penganiayaan yang mesti dialami (Mrk 8:35.38; 10:30;

13:9.11.13). Hal ini jelas tidak hanya mengingatkan hal-hal dulu atau nanti, tetapi menyinggung

keadaan nyata. Tidak jelas siapa yang menjadi pengejar dan penganiaya. Markus 13:9-13 tidak

hanya berkata tentang lembaga-lembaga Yahudi (majelis agama, rumah-rumah ibadat) dan juga

pejabat-pejabat negeri (penguasa dan raja) dan mengenai kebencian terhadap mereka dari

pelbagai pihak. Bahkan pada Markus 13:12 secara tegas mengatakan tentang peran serta kaum

kerabat yang akan menyerahkan para pengikut Kristus ini untuk dibunuh.6

Jadi ada suasana anti-Kristen dalam masyarakat dan pejabat-pejabat negeri pun terlihat.

Jemaat-jemaat Kristen di masyarakat Yunani-Romawi kerap kali dianggap dan diperlakukan

sebagai kelompok Yahudi. Mereka turut menjadi sasaran perasaan dan tindakan anti-Yahudi.

5 C. Groenen, Pengantar ke dalam Perjanjian Baru, Op. Cit., hlm. 103.
6 Ibid., hlm. 105.
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Boleh jadi orang-orang Yahudi (yang berpengaruh di kalangan atas) turut menghasut pejabat-

pejabat negeri untuk menindak orang Kristen.7

Dalam keadaan terjepit itu mereka menantikan kedatangan Yesus sebagai hakim dan

penyelamat (Mrk 9:1; 13:30), harapan itu menurut penginjil Markus, meskipun tepat dan perlu

dipertahankan, sedikit terlalu hangat. Maka Markus berusaha untuk memadamkan harapan itu

(Mrk 13:7-8; 8:10, 24). Ia menjelaskan bahwa penderitaan itu bertujuan untuk mempersiapkan

kedatangan Tuhan (Mrk 8:38; 13:19, 24). Tetapi penderitaan itu jangan diartikan sabagai

pertanda saatnya sudah tiba (Mrk 13:32), yang diminta adalah supaya jemaat tetap siap sedia

(Mrk 13:37).8

2.1.3 Tempat dan Waktu Penulisan

Tradisi kuno mengatakan bahwa Markus menuliskan Injilnya di Roma dan ditujukan

kepada jemaat di kota itu.9 Cukup banyak ahli sampai kini berpegang teguh pada tradisi kuno

yang berkata Markus disusun di Roma dan terutama bagi jemaat Kristen di Roma. Untuk

mendukung tradisi itu ditunjuk kenyataan bahwa dalam Markus terdapat cukup banyak kata dari

bahasa Latin (Mrk 4:21; 5:9.15; 6:27.37; 7:4; 15:15.16.39.44-46; 12:42). Disinyalir pula bahwa

bahasa Yunaninya kadang-kadang berbau bahasa Latin (Mrk 15:15; 14:65).10

7 Ibid.
8 Ibid., hlm.106.
9 (“Setelah Petrus mewartakan sabda di muka umum di Roma dan menyatakan Injil oleh Roh Kudus,

banyak diantara yang hadir meminta Markus untuk menuliskan kata-katanya, karena sudah sejak lama Markus
mengikuti Petrus dan mengingat apa yang sudah dikatakanya. Markus mengajarkannya dan memberikan kepada
mereka yang telah memintahnya. Waktu Petrus mengetahui hal ini, dia tidak melarang, tidak pula mendorong usaha
ini”. Clemens dari Aleksandria dalam Eusebeus, HE VI, 14: EP 439), (dikutip kembali oleh penulis dari Ignasius
Suharyo dalam buku Pengantar Injil Sinoptik, hlm. 52).

10 Ibid., hlm.104.
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Bukti lain mengenai tempat penulisan Injil Markus, dapat kita lihat dalam dua tokoh

Aleksander dan Rufus, anak Simon dari Kirene yang tampil dalam Mrk 15:21. Surat Paulus

kepada jemaat di Roma (Rm 16:13) menyebut seorang yang bernama Rufus di sana. Diandaikan

bahwa Rufus dalam Mrk 15:13 dan dalam Rm 16:13 sama orangnya. Jemaat yang ditujui Markus

mengenal Rufus itu. Maka dapat disimpulkan jemaat itu adalah jemaat di Roma.11

Jemaat Kristiani di Roma sebagian besar adalah orang-orang yang datang dari

lingkungan “kafir”. Mereka adalah orang-orang yang asing terhadap adat istiadat dan bahasa

orang Yahudi (Mrk 7:3-4; 5:41; 15:22.34). Bahkan kadang-kadang mendapat kesan bahwa

jemaat ini merasa “alergi” terhadap hal-hal yang berbau Yahudi (Mrk 7:7; 8:15; 12:38-40; 15:6-

15). Perasaan ini justru muncul karena jemaat itu merasa dekat dengan bangsa Yahudi: semacam

kompleks cinta-benci.12

Untuk waktu penulisan sebagian ahli tafsir menempatkan penulisan Injil Markus antara

tahun 65-70. Tahun 65 diambil sebagai batas awal berdasarkan kesaksian kuno dari Papias dan

Irenius yang mengatakan bahwa Markus menuliskan Injilnya sesudah kematian Petrus.

Diperkirakan Petrus sebagai martir pada zaman penganianyaan Kaisar Nero sekitar tahun 64.

Batas akhir tahun 70 diambil sehubungan dengan peristiwa dihancurkannya kota Yerusalem pada

tahun itu. Pada tahun 66 meletus pemberontakan oleh orang-orang Yahudi terhadap

pemerintahan Romawi. Pemberontakan itu dipadamkan oleh Titus. Pada tahun 70, Titus

mengepung kota Yerusalem dan menghancurkanya. Secara umum diterima bahwa peristiwa

inilah antara lain menjadi latar belakang khotbah tentang akhir zaman dalam Mrk 13.13

11 Ibid.
12 Ibid., hlm. 52.
13 Ibid., hlm. 53.
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2.1.4 Sumber

Papias mengatakan bahwa Injil Markus tidak lain dari sebuah rekaman bahan khotbah

Petrus, rasul terbesar. Tentu saja Markus dekat sekali di hati Petrus sehingga Petrus

menyebutnya, “Markus anak-ku” (1Ptr 5:13). Dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa apa

yang ada dalam Injil Markus adalah apa yang ia ingat dari bahan pemberitaan Petrus sendiri.14

Kalau dikatakan bahwa Markus adalah orang pertama yang menuliskan Injil, hal itu

tidak berarti bahwa dialah yang mengerjakan segala-galanya dari titik nol. Sabda-sabda dan

kisah mengenai karya-karya Yesus sudah pasti dikumpulkan sebelumnya, entah berupa bahan

lisan atau juga tertulis. Dapat disebut misalnya: kumpulan lima pertikaian pendapat yang terjadi

di Galilea (Mrk 2:1-3:6), lima pertikaian pendapat yang terjadi di Yerusalem (Mrk 11:27-12:37),

kumpulan perumpamaan-perumpamaan (4:1-34), empat mukjizat (4:35-5:43) dan kisah sengsara

yang mulai dengan peristiwa Yesus ditangkap sampai ke penguburan-Nya. Untuk itu, Markus

membuat kerangka geografis dan kronologis dari hidup Yesus di mana bahan-bahan yang sudah

ada itu ditempatkan. Dalam pada itu, harus selalu diingat bahwa kerangka geografis dan

kronologis itu bukanlah pertama-tama bersifat historis melainkan teologis.15

Peristiwa-peristiwa yang diceritakan tidak menurut urutan tempat dan waktu

sebagaimana sungguh terjadi, yang mau diketengahkan ialah peristiwa-peristiwa dalam hidup

Yesus sebagaimana dilihat oleh jemaat beriman yang diwakilinya. Tentu saja Markus tidak

hanya merangkaikan bahan-bahan itu begitu saja. Bahan-bahan tradisi itu dirangkaikan dengan

yang disebut summaria (rangkuman). Summaria ada yang bersifat kisah (1:14; 1:32-34; 1:39;

1:45; 3:7-12; 4:1; 6:30-34; 6:53-56) dan ada yang bersifat didaktis (1:21; 2:1; 2:13; 6:6b; 10:1).

14 William Barclay, Op. Cit., hlm. 6.
15 Ignasius Suharyo, Op. Cit., hlm. 54-55.
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Summaria inilah yang menghubungkan bahan yang satu dengan bahan yang lain sehingga bahan-

bahan yang dirangkai itu tampak sebagai satu kesatuan.16

2.2 Komposisi Injil Markus

Introduksi 1:1-13

Inti pewartaan mengenai Yesus sebagai Kristus dan Anak Allah dikemukakan sebagai

program Injil Markus

Bagian I: Rahasia Mesias 1:14-8:26

Perwahyuan pribadi Yesus sebagai Mesias

A: Permulaan karya di Galilea 1:14-3:6

1. Summarium 1:14-15

2. Panggilan murid-murid pertama 1:16-20

3. Satu hari di Kapernaum 1:21-39

4. Penyembuhan orang kusta 1:40-45

5. Pertikaian pendapat 2:1-6-13

B: Puncak karya di Galilea 3:7-6:13

1. Summarium: orang banyak di sekitar danau 3:7-12

2. Pemilihan 12 rasul 3:13-19

3. Tuduhan melawan Yesus 3:20-35

4. Pengajaran dalam perumpamaan 4:1-34

5. Kisah-kisah mukjizat 4:35-5:43

16 Ibid.
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6. Yesus ditolak di Nazareth 6:1-6a

7. Perutusan 12 rasul 6:6b-13

C: Karya di sekitar Galilea 6:14-8:26

1. Intermezo: ketakutan Herodes dan kematian Yohanes Pembaptis 6:17-29

2. Satu kelompok bahan yang diletakkan di sekitar pergandaan roti I 6:30-7:37

3. Satu kelompok bahan yang diletakkan di sekitar pergandaan roti II 8:1-26

Pengakuan Petrus: Engkau adalah Mesias 8:27-30

Bagian II:  Rahasia Anak Manusia 8:31-16:8 (20)

Perwahyuan sengsara Yesus

A: Kaisarea Filipi dan perjalanan menuju Yerusalem 8:31-10:52

1. Mesianisme dan penderitaan  8:30-9:29

2. Perjalanan melalui Galilea 9:30-50

3. Perjalanan melalui Perea dan Yudea 10:1-31

4. Menuju Yerusalem 10:32-52

B: Karya di Yerusalem 11:1-13:37

C: Kisah Sengsara dan Kebangkitan 14:1-16:8 (20)

Kita lihat dalam susunan ini, Injil Markus dibagi menjadi dua bagian besar dengan

pengakuan Petrus sebagai pusatnya.

Tampak dalam skema itu bahwa Markus memberi kerangka geografis kronologis, Yesus

mempersiapkan diri bagi pelayanan-Nya di Galilea dan kemudian melaksanakan karya-Nya di
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wilayah Yudea dan sekitarnya (Mrk 1:14-8:30). Sesudah itu Yesus menuju ke Yerusalem (Mrk

8:31-10:52), di mana ia akan mengalami sengsara, wafat dan kebangkitan-Nya (Mrk 11-13, 14-

16). Sesudah itu para murid pergi ke Galilea seperti telah diperintahkan Yesus (Mrk 14:28; 16:7).

Geografis macam ini jelas mempunyai maksud teologis. Yerusalem adalah kota yang

melambangkan sikap tertutup. Pemimpin-pemimpin mereka akan menyerahkan Yesus kepada

orang-orang yang tidak mengenal Allah (Mrk 10:33). Sebaliknya Galilea adalah wilayah terbuka

yang menunjukkan bahwa kabar gembira ditunjukkan kepada semua bangsa.17

2.3 Tema Penting dalam Injil Markus

2.3.1 Kerajaan Allah

“Kerajaan Allah sudah dekat” (Mrk 1:15), oleh Markus pewartaan Kerajaan Allah ini

disebut “Injil” (=kabar gembira) dari Allah. Seluruh pewartaan Yesus oleh Markus disimpulkan

dan disingkatkan dalam Injil mengenai Kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pusat dan isi

pokok pewartaan Yesus. Konsep tentang Kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus sangat

berbeda dengan paham Yahudi. Orang Yahudi tidak mengenal Kerajaan Allah sebagai sesuatu

yang akan “datang”. Dalam tradisi Yahudi Kerajaan Allah juga bukan tema yang sentral, jarang

sekali disebut dalam kesusasteraan apokaliptis atau oleh para nabi. Paham kerajaan Allah

sebagaimana dipahami oleh kaum Zelot sama sekali lain dari ajaran Yesus, kaum Zelot

mengartikan Kerajaan Allah itu sebagai kerajaan politik yang hanya menguntungkan satu

golongan terpilih saja. Apa yang dinyatakan oleh Yesus tentang Kerajaan Allah lain daripada

ajaran tradisi Yahudi.18

17 Ibid., hlm. 57.
18 T. Jacobs, Siapa Yesus Kristus Menurut Perjanjian Baru, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), hlm. 206.
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Paham mengenai Kerajaan Allah yang berlatarbelakang dalam Perjanjian Lama dan hal

yang paling penting mengenai gagasan Kerajaan Allah ialah pengakuan akan kuasa dan

pemerintahan Allah. Penulis Injil Markus dalam Injilnya menyatakan bahwa tujuan utama

pewartaan Yesus untuk mewujudkan harapan Israel akan terwujudnya Kerajaan Allah. Kerajaan

Allah yang diharapkan Israel itu akan segera terlaksana dengan kehadiran Yesus (Mrk 1:14),

Yesus adalah raja Mesias yang dinanti-nantikan bangsa Israel. Akan tetapi Yesus tidak

membebaskan Israel dengan cara menjadi panglima perang yang akan membawa kemenangan

bagi bangsa Israel. Singkatnya eksistensi-Nya sebagai Raja dan corak kepemimpinan-Nya

berbeda dengan pengharapan Israel. Ia akan mencapai kemenangan justru dengan sengsara dan

kematiannya di salib. Kerajaan Allah oleh Markus digambarkan seperti benih yang mati, tetapi

darinya justru akan menghasilkan hasil yang berlimpah (bdk. Mrk 4:3-9; 4:26-29, 30-34; 10:14;

12:34).19

Pewartaan tentang Kerajaan Allah bukan hanya pewartaan khusus Yesus, tetapi juga

pewartaan yang khas untuk periode hidup Yesus sebelum wafat dan kebangkitan-Nya. Justru

dalam pewartaan tentang Kerajaan Allah hidup dan karya Yesus dari Nazaret paling kentara.

Pewartaan ini tidak hanya merupakan ajaran bagi orang lain, sekaligus juga mengungkapkan

iman dan sikap Yesus sendiri.20

2.3.2 Mesias

Yesus sudah dinyatakan sebagai Yang Terurapi (Mesias) pada saat pembaptisan (Mrk

1:11-15). Suara dari langit menyatakan bahwa Yesus adalah “anak-Ku” yang merupakan gema

dari Mzm 2:7, (Anak-Kulah engkau. Engkau telah kuperanakkan pada hari ini). Mzm 2 ini

19 Ignasius Suharyo, Op. Cit., hlm. 62.
20 T. Jacobs, Op. Cit., hlm. 207.
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merupakan sebuah Mazmur yang dipergunakan dalam upacara pentakhtaan seorang raja Israel.

Dengan mengutip Mazmur ini, penginjil menampilkan Yesus sebagai Mesias, raja yang diurapi.

Pada saat yang sama suara dari langit menyatakan sebuah kualifikasi “kepada-Mulah Aku

berkenan”, yang menggemakan kembali Yes 42:1-2 yang berkisah tentang hamba yang

dilengkapi Allah dengan Roh Allah.21

Ketika Yesus datang dan mewartakan Kerajaan Allah secara lisan pendengar dengan

cepat mengenali bahwa Yesus datang tidak hanya untuk memenuhi janji akan kedatangan

seorang utusan yang mewartakan kabar gembira tentang keselamatan yang dibawa oleh Allah

(Yes 52:7), tetapi juga untuk memenuhi pewartaan Yes 61:1 “Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh

karena Tuhan telah mengurapi aku…” Yesus Yang Terurapi (Mesias) dan apa yang dilakukan

oleh Yesus dengan sabda dan karya-Nya merupakan tanda bahwa kedatangan-Nya sebagai

kedatangan Sang Mesias yang mewartakan dan membuka janji keselamatan Allah untuk umat-

Nya.22

Pada akhir bagian pertama Injil Markus, Petrus mengatakan dengan tegas

pengenalannya akan Yesus. Petrus mengenali Yesus sebagai Mesias (Mrk 8:28). Dalam

pengadilan di depan imam agung, imam agung bertanya kepada Yesus, “Apakah Engkau Mesias

anak dari Yang Terpuji” dengan tegas Yesus menjawab pertanyaan itu, “Akulah Dia”. Namun

demikian, Markus tidak serta-merta menjelaskan kemesiasan Yesus ini. Kemesiasan Yesus

hanya dapat dimengerti berkat peristiwa salib. Tidak lama setelah pengakuan Petrus, Yesus harus

21 St. Eko Riyadi, Markus, Engkau adalah Mesias, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm. 24.
22 Ibid.
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menderita sengsara, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat lalu dibunuh

dan bangkit pada hari ketiga (Mrk 8:31).23

2.3.3 Rahasia Mesias

Penggambaran mengenai gelar kemesiasan Yesus di dalam Injil Sinoptik memang

berbeda, penginjil Matius dan Markus menggambarkan kemesiasan Yesus secara rahasia

sedangkan penginjil Lukas menggambarkan kemesiasan Yesus secara terbuka. Markus

menggambarkan Yesus yang merahasiakan status kemesiasan-Nya. Tidak ada satu pernyataan

pun dari diri Yesus yang mengatakan bahwa Ia adalah Mesias, Yesus bahkan tidak ingin bahwa

orang-orang mengetahui identitas-Nya. Ia melarang roh-roh jahat mengatakan apapun tentang

Dia (Mrk 3:11-12). Yesus melarang mereka yang disembuhkan dari sakit untuk menyatakan apa

yang terjadi pada mereka (Mrk 1:43-44; 5:43; 7:36). Ia juga melarang para murid supaya mereka

tidak mengatakan kepada seseorang pun apa yang mereka ketahui tentang Dia (Mrk 8:27-30;

9:2-9). Pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Kristus (Mrk 8:29) tidak serta-merta menunjukkan

bahwa ia mengenal Yesus. Kemesiasan Yesus tetap menjadi misteri baginya.24 Sama halnya

dengan Markus, Matius juga mengemukakan kemesiasan Yesus secara rahasia hal ini dapat kita

lihat dalam kisah penyembuhan seorang yang sakit kusta (Mat 8:4) dan penyembuhan mata dua

orang buta (Mat 9:30). Yesus melarang mereka yang Ia sembuhkan untuk tidak memberitahukan

kepada orang lain.

Sesudah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan mengusir setan.

Yesus selalu melarang mereka untuk memberitakan hal itu kepada orang banyak. Jelas sekali

bahwa larangan Yesus ini bukanlah larangan historis, bagaimana Yesus dapat menyuruh

23 Ibid., hlm. 25.
24 Ibid.
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keluarga Yairus menyembunyikan pembangkitan anak mereka dari alam maut? (5:4). Maka

perintah diam itu kiranya mempunyai arti teologis dan berasal dari Markus, meskipun pribadi

Yesus yang sesungguhnya sudah mulai kelihatan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan-Nya,

namun pewahyuan yang baru datang dalam kebangkitan.25

Tema tentang rahasia Mesias ini merupakan tema yang sangat penting dalam injil

Markus. Kita bisa lihat beberapa elemen pokok. Pertama, ada tiga perintah untuk diam kepada

setan, orang-orang yang disembuhkan dan para murid. Kedua, dalam beberapa peristiwa

dikisahkan bahwa Yesus mengajar secara khusus para murid untuk lebih mengerti ajaran dan

mengenali pribadi Yesus.26

2.3.4 Mesias yang Menderita

Motif rahasia Mesias yang digunakan dalam Injil Markus menjadi kesempatan bagi

penginjil untuk menampilkan pandangan Kristologisnya. Penginjil memperkembangkan

sekaligus menantang konsep-konsep Kristologi tradisional yang hidup dalam tradisi religius

kaum Yahudi. Yesus bukanlah Mesias sebagaimana dikenal oleh orang-orang Yahudi.27

Meskipun Yesus disebut Mesias, tetapi Yesus tidak menampilkan fungsi-fungsi

Mesianik yang secara tradisional digambarkan dalam tradisi mesianik Yahudi. Dia tidak menjadi

raja yang berkuasa atas Israel. Dia tidak mengadakan perlawanan terhadap penjajah bangsa-Nya.

Ia tidak hanya tidak mengusir penjajah Romawi, tetapi Ia justru mati disalibkan oleh para

serdadu Romawi. Kematian di kayu Salib ini juga menjadi tema utama penolakan bangsa Yahudi

atas proklamasi Kristen bahwa Yesus adalah Mesias. Markus mewartakan Yesus tersalib sebagai

25 T. Jacobs, Op. Cit., hlm. 94.
26 St. Eko Riyadi, Op. Cit., hlm. 26.
27 Ibid., hlm. 28.
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Mesias yang menderita. Salib merupakan buah pilihan sadar Yesus. Yesus memegang kendali

atas apa yang dijalani-Nya. Salib juga merupakan bagian dari rencana Allah. Tiga kali Yesus

mewartakan wafat dan kebangkitan-Nya (Mrk 8:3; 9:30-32; 10:32-34).28

Kalau kita perhatikan, kisah sengsara menempati tempat yang paling penting dalam

keempat Injil. Hal ini sedikit aneh, karena biasanya peristiwa yang hitam dalam kehidupan

seseorang mudah atau sedapat mungkin dilupakan. Tetapi terang kebangkitan tidak

membenarkan pelarian seperti itu. Kebangkitan Kristus tidak menutupi segi yang gelap dalam

kehidupan Yesus. Sebaliknya kebangkitan itu menggarisbawahi arti seluruh hidup Yesus, dan

secara khusus bagian kehidupan yang paling dramatis yaitu penderitaan dan wafat-Nya.

Kebangkitan menerangi sengsara dan wafat Yesus sehingga dua peristiwa itu membentuk satu

kesatuan yang tak terpisahkan. Kemuliaan kebangkitan adalah “hasil” dari sengsara dan wafat

Yesus.29

2.3.5 Kemuridan

Yesus diutus oleh Allah untuk mewartakan datangnya Kerajaan Allah (Mrk 1:15).

Manusia dipanggil untuk percaya pada kabar gembira yang dibawa oleh Yesus (Mrk 1:14-15)

dan menjadi murid-Nya (1:16-20; 2:13-15). Menjadi murid Yesus adalah nilai yang begitu

tinggi, sehingga untuk itu orang harus meninggalkan segala-galanya (Mrk 3:31-35; 10:28-31;

10:17-27).30

Dalam rangka ini Markus menunjukkan beberapa sikap yang berbeda berhadapan

dengan tawaran dan panggilan Yesus. Ada kelompok yang menantang Yesus. Mereka adalah

28 Ibid., hlm. 29.
29 Ignasius Suharyo, Op. Cit., hlm. 70.
30 Ibid., hlm. 71.
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kaum Farisi dan ahli Kitab (Mrk 2:16.24; 3:6; 7:1.5; 8:11.15). Masih ada kelompok yang lebih

keras lagi yaitu kaum Saduki. Termasuk di dalamnya adalah para imam kepala, ahli Kitab, tua-

tua dari kota (8:31; 10:33; 11:18.27; 14:1.10.43.53.55; 15:1.3.10.11.31), dan imam agung Kaifas

sendiri (Mrk 14:60.61.63). Mereka ini adalah wakil dari manusia yang tidak mau menerima

kabar gembira Yesus Kristus yang dapat mengubah hidup mereka. Mereka tidak mau menerima

kabar gembira keselamatan. Sementara itu dari antara orang-orang yang termasuk dalam

kelompok ini toh ada beberapa yang terbuka terhadap tawaran Yesus. Dapat disebut misalnya

ahli Kitab yang diceritakan dalam Mrk 12:28 atau juga Yusuf dari Arimatea Mrk 15:43.31

Kelompok lain ialah yang disebut Markus orang banyak. Mereka adalah orang yang

mendengarkan Yesus dan mencari-Nya. Meskipun kemudian Yesus dianggap lebih sebagai

pembuat mukjizat, namun terucap pula dari mereka pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias (Mrk

11:8-10), mereka akhirnya diperalat oleh para pemimpin Yahudi (15:11). Bagi Markus orang

banyak menjadi wakil orang-orang yang bersedia mendengarkan Yesus tetapi belum melibatkan

seluruh pribadi mereka. Mereka yang termasuk dalam kelompok orang banyak ini adalah: Yairus

dan wanita yang sudah lama menderita sakit pendarahan (Mrk 5:21-42), orang yang anaknya

kerasukan roh jahat (Mrk 9:14-29). Ada pula orang kafir yang mau mengikuti Yesus, misalnya

orang dari daerah Dekapolis yang disembuhkan oleh Yesus (Mrk 5:18-20) atau perempuan Siro-

Fenesia yang memohon pada Yesus untuk mengusir setan dari dalam diri anaknya (Mrk 7:25-

30).32

Dari antara orang banyak ini dipanggillah dua belas murid untuk mengikuti-Nya (Mrk

13:13-19). Mereka ini biasanya disebut “murid-murid” oleh Markus (mathetai). Tetapi kadang-

31 Ibid.
32 Ibid., hlm. 72.
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kadang dipanggil “dua belas” (Mrk 4:10; 6:7; 9:35; 10:32; 11:11; 11:47) dan sekali disebut

“rasul” (Mrk 6:30). Maka jelaslah bahwa bagi Markus istilah “dua belas” sama artinya dengan

“murid-murid”. Yang dua belas itu adalah murid-murid pertama Yesus yang memang

mempunyai kedudukan istimewa (bdk. Mrk 4:10). Mereka ini ditetapkan untuk menyertai dan

tinggal bersama Yesus, agar mereka dapat menyesuaikan cita-cita, semangat dan hidup mereka

dengan cita-cita, semangat dan hidup Yesus.33

Yesus mempunyai murid-murid wanita di sekitar-Nya. Mereka ini telah mengikuti dan

melayani-Nya sejak dari Galilea. Mereka inilah tampaknya yang paling setia ikut serta dalam

kesengsaraan Yesus (Mrk 15:40.41.47), mereka pulalah yang pertama kali mendengar kabar

kebangkitan dan diutus untuk meneruskannya kepada para murid yang lain (Mrk 16:1-8). Murid-

murid ini semua adalah kuncup-kuncup Gereja, yang kemudian berkembang meluas. Bagi

Markus Gereja adalah persekutuan murid-murid Yesus.34

2.4 Penyembuhan

2.4.1 Arti Leksikal

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), “penyembuhan” berasal dari kata

dasar “sembuh” yang diberi awalan pe- dan akhiran -an sehingga berubah menjadi kata benda

yakni “penyembuhan”. Penyembuhan sendiri merupakan tindakan yang dilakukan untuk

memulihkan atau menyembuhkan seseorang yang menderita sakit sehingga menjadi pulih atau

sembuh kembali.35 Adapun konsep penyembuhan yang luas di mana melihat penyembuhan itu

merupakan proses pemulihan dari sakit dan penyakit yang diderita. Penyembuhan dalam skala

33 Ibid.
34 Ibid.
35 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1919), hlm. 1047.
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yang luas adalah kemampuan untuk meningkatkan dan mempertahankan hubungan yang sehat

dan memuaskan dengan dirinya sendiri, dunia dan Allah.36

2.4.2 Penyembuhan dalam Perjanjian Lama

Beberapa kisah dalam Perjanjian Lama menunjukkan kekuatan penyembuhan Yahwe.

Kitab-kitab Perjanjian Lama menceritakan kekuatan Tuhan yang membawa penyembuhan dan

pemenuhan bagi wanita-wanita yang mandul dan menderita melalui anugerah seorang putra

kepada Sara (Kej 18:10-14), kepada istri Manoah ibunda Samson (Hak 13:15-24), kepada Hana

ibunda Samuel (1Sam 1:19-20) dan kepada wanita-wanita Sunem (2Raj 4:16-17).37

Dua nabi Israel yang sangat populer, Elia dan Elisa menyembuhkan seorang anak yang

tidak berdosa (1Raj 17:17-23; 2Raj 4:18-37) melalui tindakan yang hampir serupa dengan

tindakan penyembuhan Yesus dalam Perjanjian Baru. Penyembuhan yang dilakukan oleh Elisa

terhadap Naaman si penderita lepra adalah peristiwa lain di mana penyembuhan istimewa

diberikan kepada orang baik yang tidak melakukan apa pun yang dapat menyebakannya

mengalami sakit dan penyakit (2Raj 5:1-15).38

Kitab Mazmur juga mengajak kita untuk memiliki kepercayaan kepada Tuhan sebagai

penyembuh pikiran, tubuh dan jiwa (Maz 41, 46, 62, 74, 116, 121 dan 147). Yesaya dalam

kotbah-kotbahnya mendorong pendengar untuk mengharapkan hari di mana semua penyakit

disembuhkan, yang buta akan melihat, yang tuli akan mendengar dan yang mati akan hidup

kembali (Yes 26:19; 29:18; 61:1-6). Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan

36 L. Ali, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 965.

37 Bridget Mary Meehen, Kuasa Penyembuhan Doa, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 15.
38 Ibid.
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telinga orang-orang tuli akan dibuka, pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa

dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai (Yes 35:5-6).39

Dalam tradisi bangsa Israel penyakit dilihat sebagai satu malapetaka atau kutukan yang

ditimpakan Allah kepada manusia (2Sam 24). Berhadapan dengan bermacam-macam penyakit

yang ada secara pasti membutuhkan penyembuhan atau pemulihan, dalam Perjanjian Lama

penyembuhan adalah mukjizat. Orang-orang yang menderita sakit dilihat sebagai pendosa oleh

karena ketidaktaatan mereka terhadap Yahwe, maka mereka mendapat hukuman dari Allah.

Kitab Imamat terkhusus bab 11-16 memuat begitu banyak mengenai aturan pola hidup bangsa

Israel, di sana dibicarakan khusus mengenai haram dan halal, hal-hal yang menajiskan dan

upacara untuk mentahirkan orang najis. Dalam hal ini imam mempunyai peranan yang penting

untuk menentukan apakah seseorang itu najis atau tidak. Setiap orang yang menderita satu

penyakit harus menunjukkan dirinya pada imam, imam dalam hal ini bertugas memeriksa

penyakit yang diderita oleh orang tersebut jika seorang menderita penyakit kusta maka ia

dikatakan najis. Jika hanya menderita panu biasa ia hanya perlu dikurung selama 7 hari, pada

hari ke-7 imam akan memeriksa kembali, jika panu itu sudah hilang maka ia dibebaskan akan

tetapi jika panu itu belum hilang maka waktu kurungan ditambah 7 hari lagi demikian seterusnya

sampai ia menjadi sembuh (Kel 13). Mereka pun berwenang menyelenggarakan upacara

pentahiran dan pemulihan. Dalam hal ini  imam berperan besar untuk mengadakan upacara

pentahiran dan pemulihan bagi semua umat pada hari raya perdamaian.40

39 Ibid.
40 C. Groenen, Pengantar ke dalam Perjanjian Lama, Op. Cit., hlm. 119.
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2.4.3 Penyembuhan dalam Perjanjian Baru

Yesus datang ke dunia untuk memberitakan Kerajaan Allah. Ia memakai banyak cara

untuk mewartakan Kerajaan Allah itu, salah satu yang paling kentara ialah dengan cara

menyembuhkan orang. “Yesus berkeliling ke semua kota dan desa; Ia mengajar dalam rumah-

rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan

kelemahan (bdk. Mat 9:35).” Bagi Yesus kesembuhan dari sakit itu menjadi tanda keselamatan

(Kerajaan Allah) bagi orang yang disembuhkan. Oleh karena itu setiap kali terjadi penyembuhan

fisik aspek keselamatan itu sangat menonjol, “teguhkanlah hatimu, hai anak-Ku, imanmu telah

menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu.” (Mat 9:22).41

Orang-orang yang mendapat perhatian dari Yesus disebut dengan berbagai istilah dalam

Injil: miskin, buta, lumpuh, pincang, kusta, lapar, sengsara, pendosa, pelacur, pemungut cukai,

kerasukan setan, rakyat gembel, orang banyak, orang kecil, yang terakhir dan anak-anak atau

domba-domba yang hilang dari Israel.42 Oleh Yesus mereka biasanya disebut orang-orang miskin

atau orang-orang kecil. Kelompok ini oleh orang Farisi disebut pendosa atau rakyat gembel.43

Kita sudah melihat fatalisme orang-orang pada zaman Yesus di atas, maka keberhasilan Yesus

dalam penyembuhan harus dilihat sebagai kemenangan iman dan harapan atas fatalisme. Orang

yang sakit sudah menyerah dan menerima keadaannya sebagai nasib hidupnya, didorong untuk

percaya bahwa mereka akan dan dapat disembuhkan. Iman Yesus sendiri dan keyakinan-Nya

41 A. Hari Kustanto, V. Indra Sanjaya (Editor), Mencari Tuhan dalam Dialog Kehidupan, (Yogyakarta:
Kanisius, 2011), hlm. 161.

42 Mrk 1:23, 32-34, 40; 2:3, 15, 17-18, 42; Luk 4:18; 5:27; 6:20-21; 7:34, 37, 39; 10:21; Mat 5:10-12; 8:28;
9:10, 14; 10:3, 15, 42; 11:28; 15: 24; Yoh 7:49; 9:1, 2, 8, 34.

43 Albert Nolan, Yesus Sebelum Agama Kristen, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 36.
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yang tak tergoyahkan menumbuhkan iman di dalam diri mereka. Iman itu seolah-olah menular.

Iman itu tidak dapat diajarkan, hanya dapat ditangkap.44

Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru (Injil sinoptik), sesudah Yesus menyembuhkan atau

mentahirkan orang sakit, diceritakan Yesus berkata kepada orang yang telah disembuhkan

“imanmu telah menyembuhkan engkau”, (Mark 10:52), dalam hal ini iman orang menderita

itulah yang menyembuhkan dirinya. Beriman seperti ini jelas tidak sama dengan menganut satu

syahadat sederet ajaran atau dogma. Iman adalah suatu keyakinan, keyakinan yang sangat kuat.

Orang sakit mempunyai iman ketika ia yakin ia dapat dan akan disembuhkan, kalau keyakinan

itu kuat maka penyembuhan itu akan terjadi. Ia dapat berdiri dan berjalan kalau orang berbicara

dengan keyakinan cukup “asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang

dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya” (Mrk 11:23). Dan kalau orang

berdoa dengan keyakinan kuat “percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan

diberikan kepadamu” (Mrk 11:24). Tetapi orang ragu-ragu, tidak ada sesuatu pun yang akan

terjadi.45

2.5 Kasih

2.5.1 Arti Leksikal

Manurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) kata “kasih”, berarti perasaan sayang

atau suka kepada seseorang atau sesuatu. Kasih adalah kata benda tetapi bisa diubah ke dalam

beberapa bentuk kata kerja seperti: mengasih, mengasihi dan mengasihani, ketiga kata kerja ini

mempunyai arti masing-masing. Mengasih berarti memberi, mengasihi lebih pada mencintai

44 Ibid., hlm. 49.
45 Ibid., hlm. 48.



40

sedangkan untuk mengasihani lebih kepada menaruh belas kasih.46 Sementara itu, menurut

Harper’s Bible Dictionary, kasih berarti hubungan yang menuntut pemberian diri.47 Sedangkan

arti kasih Allah sediri seperti yang ditunjukkan oleh Yesus bukan dengan kata-kata tertentu

melainkan dengan segenap hidup dan ajaran-Nya (Mat 18:33; Luk 15:8; Mrk 12:30, 31, 33).48

2.5.2 Kasih dalam Perjanjian Lama

Kasih Allah dalam Perjanjian Lama lebih kepada tindakan penyelamatan umat manusia

(bangsa Israel). Perjanjian Lama sangat eksplisit dalam melandaskan penyelamatan itu pada

Allah, tindakan penyelamatan dasar yakni, keluarnya umat Israel dari tanah Mesir berpancar dari

pilihan dan kasih Allah. Pikiran yang meresap ke dalam seluruh Perjanjian Lama khususnya

diperdalam dalam kitab Ul (7:6; 9:4-6; 10:14-15, 21-22; 11:2-5; bdk. Hak 6:8-9; Yer 2:5-6;

Yeh16:4; Hos 11:1-4; Am 2: 10-11; Mik 7:15; Mzm 81:11; 105: 37; Keb 19:18-22). Sebagai

dasar pilihan Allah, Ul 7:8 menyebut kasih (ahab) Allah (bdk Ul 4:37) serta sumpahnya kepada

leluhur Ul 7:9 berbicara tentang kasih setia (hesed) dan kesetiaan (emeth) Tuhan.49

Perjanjian Lama kerap kali memakai kata hesed bergabung dengan kata emeth (emunah)

yang pada dasarnya memiliki arti mencapai tujuan, sedangkan hesed menunjukkan kepada

sesuatu yang luar biasa, di luar yang teratur, di luar paham biasa. Secara teologis ‘emeth berarti

kemantapan, stabilitas kendati dalam keadaan apapun. Hesed berarti kesetiaan pada relasi yang

ada, konkritnya relasi “perjanjian”, ikatan mantap yang diamalkan, penyerahan yang tak kunjung

berhenti, kasih yang tak perlu balasannya. Kasih setia tersebut langsung berkaitan dengan

46 W. J. S. Poerwadarminta, Op. Cit., hlm. 449.
47 P. J. Achtemeier (ed.), Harper’s Bible Dictionary, (Bangalore: Teological Publications in India, 1996),

hlm. 578.
48 Xavier Leon-Dufour, Ensiklopedi Perjanjian Baru, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 320.
49 C. Groenen, Soteriologi Alkitab, Op. Cit., hlm. 39.
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“kebenaran” (Ibraninya: tsedeqah) Allah. Adapun paham “kebenaran” itu berperan besar dalam

rangka “perjanjian” (Ibraninya: berith yang pertama-tama berarti mewajibkan diri, kala timbal

balik terjadilah “perjanjian”). “Kebenaran” itu dipakai berkaitan dengan Allah, khususnya

menunjukkan sikap yang terwujud dalam tindakan dan perbuatan Tuhan sesuai hubungan antara

Tuhan dan Manusia.50

Maka keempat kata dan paham yang terungkap di dalamnya: kasih, kasih setia, kesetiaan

dan kebenaran berkaitan satu sama lain. Berdasarkan kasih-Nya Tuhan tetap setia kepada umat

manusia dan bertindak sesuai dengan relasi yang terjalin (perjanjian). Oleh karena itu sikap Allah

yang diamalkan tersebut menjadi satu-satunya dasar tindakan penyelamatan sepanjang sejarah,

kasih dan kasih setia Allah terus berwujud dalam karya penyelamatan.51

2.5.3 Kasih dalam Perjanjian Baru

2.5.3.1 Kasih dalam Injil Sinoptik

Gambaran kasih Allah dalam Injil sinoptik lebih kepada pemberitaan Yesus tentang

Kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang berpangkal pada Allah sendiri. Dialah yang “meraja” dan

“melantik” dirinya menjadi “Raja” Kerajaan Allah memang bukan daya upaya manusia atau

jasanya. Sebaliknya “Allah Raja” itu justru merangkul orang berdosa yang mendurhaka dan

memberontak. Mereka di hadapan Allah tidak dapat membanggakan apa-apa (bdk. perumpamaan

tentang pemungut cukai dan orang farisi Luk 18:9-14). Kerajaan Allah secara dinamis dan statis

tidak lain adalah Allah yang atas dasar kebaikan dan belaskasihannya menawarkan diri sebagai

“Raja Berdaulat” yang menyelamatkan, justru kepada mereka (pada dasarnya: semua) yang

50 Ibid., hlm. 141.
51 Ibid.
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bagaimanapun juga tidak selamat (miskin, berdosa, sakit dan kerasukan roh) (Luk 4:38-41; 5:12-

16, 17-26; 6:6-11; 7:1-10, 11-17). Paling tajam kasih karunia Allah digambarkan dalam

perumpamaan tentang domba yang hilang dan anak yang hilang (Luk 15:1-7, 11-32) dan hal

senada terungkap dalam perumpamaan tentang upahan di kebun anggur (Mat 20:1-26). Kasih

karunia Allah sebagai sikap yang menjadi nyata dalam tindakan yang diperagakan Yesus dengan

perbuatanya yaitu bergaul, makan bersama dengan “orang berdosa” (Mark 2:15; Luk 19:17),

sehingga Yesus dinilai sebagai sahabat mereka (Mat 11:19).52

Injil-injil Sinoptik mempunyai kekhasan dalam memakai kata philein dan agapan. Kata

philein digunakan untuk menggambarkan kasih para murid terhadap Yesus yang harus lebih

besar daripada kasih terhadap orang lain (bdk. Mat 10:37). Selebihnya, konsep kasih

diungkapkan dengan kata agapan. Dalam Injil-injil sinoptik, tema tentang kasih berhubungan

erat dengan kasih terhadap Allah dan sesama (bdk. Mrk 12:28-34. Mat 22:34-40). Injil-Injil

Sinoptik menegaskan bahwa kasih terhadap sesama mengandaikan tanggapan dan komitmen dari

orang-orang yang mengaku mengasihi Dia (bdk. Mat 6:24. Luk16:13). Tentang hubungan Yesus

dengan Bapa, Injil-injil sinoptik menyebut-Nya sebagai “Putera Terkasih” (bdk. Mat 3:17; 17:5.

Mrk 1:11; 9:7; 12:6. Luk 3:22; 9:35; 20:13). Lebih dari itu, Injil-injil sinoptik juga menekankan

perintah Yesus untuk mengasihi musuh (bdk. Mat 5:34-44. Luk 6:27,35).53

2.5.3.2 Kasih dalam Injil Yohanes

Penginjil Yohanes menggunakan istilah kemuliaan (doksa) untuk menyebut “kasih

karunia Allah”. Kemuliaan itu sebenarnya tidak lain dari kekuatan (penyelamatan) Allah yang

melalui Yesus secara nyata menyelamatkan mereka yang percaya dan juga menghakimi mereka

52 Ibid., hlm. 143.
53 J. L. McKenzie, Dictionary of The Bible, (London: Goeffrey Chapman, 1996), hlm. 521-522.
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yang tidak percaya (Yoh 1:14; 17:1-2). Cerita tentang Lazarus yang mati (simbol kematian

teologis) mengilustrasikan kemuliaan Allah atau kasih Allah itu sendiri (Yoh 11: 4-40).54

Yohanes memiliki pandangan tersendiri tentang kasih. Dalam Injil Yohanes, kasih

menjadi satu tema yang sering muncul dalam berbagai episode. Di sana kasih dijadikan perintah

baru yang secara spesifik ditujukkan kepada para murid (bdk. Yoh 13:34; 15:12, 17). Kasih

menjadi sarana yang bisa membuat orang mengenal identitas murid-murid Yesus (bdk. Yoh

13:35). Para murid pun dituntut untuk melekatkan diri tanpa syarat kepada Yesus, siap mati dan

menyerahkan hidup mereka kepada-Nya karena kasih (bdk. Yoh 15:13). Dengan menunjukkan

sikap kasih kepada Yesus para murid akan menuruti segala perintah-Nya (bdk. Yoh 14:15).

Dengan demikian kita bisa melihat bahwa kasih merupakan satu hal yang memampukan para

murid untuk ambil bagian dalam tugas dan perutusan Yesus.55

2.5.3.3 Kasih dalam Tulisan Paulus

Kasih Allah menurut pendekatan Paulus dilihat dari sisi Allah tidak lain kecuali sikap

Allah yang menjadi nyata dalam tindakan penyelamatan. Kasih Allah itu seolah-olah dipadatkan

mengental (dalam peristiwa) Yesus Kristus. Tit 2:11 mengatakan “karena kasih (kharis) karunia

Allah yang menyelamatkan (soterios) telah menjadi nyata bagi semua manusia”, kemudian

dijelaskan lebih lanjut dalam Tit 3:4-7, menjadi jelas bahwa kasih karunia itu pertama-tama ada

pada Allah, Juruselamat. Rom 3:23-24 merumuskannya demikian “karena semua orang berdosa

dan (dengan demikian) kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan

dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus”. Karangan-karangan Paulus dan

penerus-penerusnya sangat menekankan bahwa manusia yang terjerat dalam dosa atau kedosaan

54 C. Groenen, Op. Cit., hlm. 143.
55 A. Jaubert, Mengenal Injil Yohanes, terj. S. Leks, (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hlm. 52.
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tidak dapat menyelamatkan diri dari keadaan yang berakhir dengan kebinasaan total. Gagasan

Paulus memang tidak serba baru, hanya lebih ditekankan bahwa manusia diselamatkan

berdasarkan kasih Allah (Ef 2:5;  2Tim 1:9; Tit 3:5). Digarisbawahi pula bahwa manusia tidak

mampu “membenarkan” diri dengan sarana mana pun (Gal 2:16; 3:21; Rom 3:20; 7:21). Manusia

(berdosa) dibenarkan Allah atas dasar kasih karunia-Nya sendiri (Rom 3:24; 5:21).56

2.6 Penderitaan

2.6.1 Arti Leksikal

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa penderitaan berasal dari kata

dasar “derita” yang berarti sesuatu yang ditanggung di dalam hati seperti kesengsaraan,

kerusakan. Berangkat dari terminologi ini maka penderitaan dapat diartikan sebagai satu proses,

perbuatan, cara menderita yang dialami oleh seseorang yang berangkat dari pengalaman pahit

yang dialaminya.57 Sedangkan The New Dictionary of Catholic Spirituality, memberikan batasan

penderitaan sebagai aneka pengalaman, baik fisik, psikis maupun spiritual yang dirasakan dapat

merusak kesejahteraan dan keharmonisan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif.

Secara luas diberikan sinonimnya yakni sakit, kesedihan, kesulitan, deskeriminasi dan

penindasan.58 Dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa penderitaan adalah sebuah

realitas yang menekan dan membuat manusia tidak bebas dalam bertindak dan berperasaan.59

56 Ibid., hlm. 146.
57 W. J. S. Poerwadarminta, Op. Cit., hlm. 880.
58 Richard Sparks, Suffering, dalam: Michael Downey (ed.), The New Dictionary of Catholic Spirituality,

(London: Liturgi Press, 1993), hlm. 950.
59 David B. Biebel, Kebaikan Allah vs Penderitaan, (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2008), hlm. 18.



45

2.6.2 Penderitaan dalam Perjanjian Lama

Perjanjian Lama kerap kali menghubungkan kemalangan dan penderitaan kolektivitas

dan perorangan (bdk. Mzm 38:1-6; 41:5) dengan dosa. Tetapi suatu interpretasi atas “dogma

pembalasan” yang terlalu ketat, seolah-olah kemalangan dan penderitaan konkrit selalu dapat

dihubungkan dengan dosa konkrit orang yang bersangkutan hal ini memancing protes seperti

yang disuarakan dalam Kitab Ayub. Memang banyak penderitaan dan kemalangan manusia

kolektif dan perorangan, tidak dapat dikembalikan kepada dosa manusia, banyaklah yang

disebabkan oleh hukum alam saja (misalnya: banjir, meletusnya gunung berapi, kekeringan,

taufan, kelaparan dan sebagainya). Banyak juga disebabkan oleh keterbatasan fisik dan

intelektual manusia. Penderitaan semacam itu tidak “disebabkan” oleh dosa manusia.

Penderitaan manusia tidak hanya ditentukan oleh gejala wajar, tetapi juga oleh si penderita yaitu

manusia.60

Penderitaan dalam konsep Perjanjiaan Lama selalu dikaitkan dengan situasi penderitaan

yang dialami oleh bangsa Yahudi atau orang-orang Israel. Pandangan mereka tentang

penderitaan selalu dikaitkan dengan kutukan karena dosa. Pandangan ini dalam tradisi Yahudi

disebut sebagai doktrin ortodoks yakni Tuhan mesti menghukum yang jahat dan Tuhan mesti

melindungi orang yang lemah dan juga Tuhan mesti mengganjar yang baik. Doktrin inilah yang

disebut pandangan tradisional.61

Pandangan tradisional tentang penderitaan pada umumnya diterima sebagai sebuah

kutukan dari Allah atas segala dosa dan salah. Keyakinan ini begitu kuat dan hidup dalam hati

60 C. Groenen, Soteriologi Alkitab, Op. Cit., hlm. 224.
61 Johanes Robini, H. J. Suhendra, Penderitaan dan Problem Ketuhanan, (Yogyakarta: Kanisius, 1998),

hlm. 34.
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bangsa Israel dan diwariskan sebagai tradisi. Hal ini semakin jelas dalam literatur kebijaksanaan

Yahudi yang mengatakan bahwa Allah membalas secara adil setiap perbuatan manusia. Orang

yang saleh dan jujur akan diganjari oleh Tuhan. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa

penderitaan atau kemalangan merupakan kutukan dari Allah akibat dosa.62

Penderitaan dapat dipahami sebagai sarana pendidikan ilahi, guna mendewasakan

bangsa dan orang (bdk. Ul 8:3-5; Hak 3:2; Ams 12:1; 13:1; Mzm 119:71; Keb 12:20-26). Sedikit

searah dengan itu penderitaan dapat diartikan sebagai “pengujian” kesetiaan manusia (Ul 8:2;

Hak 2:22; 3:1a.4; Ydt 8:25-27; Keb 3:5; 11:10; Sir 2:2-5; Ayb 34:36). Malahan penderitaan yang

disebabkan oleh dosa masih dapat diberi nilai pedagogis (Keb 12:2-10). Satu interpretasi khusus

diberi kepada penderitaan yang (dari luar) mendatangi orang akibat relasi khasnya dengan Allah.

Musa (Bil 11:11), Nabi Elia (1 Raj 19) dan nabi Yeremia (Yer 15:10; 18:18; 20:14-16) menderita

banyak sebagai utusan Tuhan. Penderitaan itu disebabkan oleh dosa orang lain. Dalam

penderitaan utusan Allah itu dosa menjadi nyata. Dengan menolak utusan Allah, Allah sendiri

ditolak.63

Penderitaan si hamba Tuhan memang tetap disebabkan oleh dosa-dosa orang lain yang

menolak Tuhan. Tetapi penderitaan akibat dan tanda dosa pada si hamba berubah menjadi

sesuatu yang menguntungkan bagi mereka yang berdosa dengan jalan itu penderitaan mendapat

arti positif bahkan arti penyelamatan. Yesaya merumuskannya sebagai berikut “apabila ia

menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya…dan hamba-

Ku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang” (Yes 53:1-11).64

62 G. Kirchberger, Op. Cit., hlm. 269-271.
63 C. Groenen, Soteriologi Alkitab, Op. Cit., hlm. 224.
64 Ibid., hlm. 225.
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Makna penderitaan datang dari si hamba dan ditinjau dari segi itu bahkan dari Tuhan

yang “berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan”. Bukan demikian duduknya perkara

seolah-olah Tuhan yang menyebabkan atau mendatangkan penderitaan. Sebaliknya penderitaan

yang disebabkan oleh dosa orang lain mendapat makna penyelamatan karena Tuhan menyertai

hamba-Nya yang benar, sehingga ia menyerahkan nyawanya.65

2.6.3 Penderitaan dalam Perjanjian Baru

2.6.3.1 Penderitaan Menurut Injil Sinoptik

Yesus Kristus telah menderita dan wafat, hal ini terus menerus dibenarkan dalam

Perjanjian Baru (Luk 22:15). Derita-derita itu diberitahukan sebelumnya oleh Yesus (Mat 16:21;

Mrk 8:31; Luk 9:22) serta ditempatkan, baik oleh Yesus yang bangkit maupun oleh kaum

beriman dalam keseluruhan rencana Allah. Dengan demikian derita-derita itu nampak bermakna,

yaitu bermakna sebagai pembebasan dari dosa-dosa.66

Pada zaman Yesus sosok seorang nabi adalah sama seperti martir dan banyak cerita

mengenai penderitaan (Mat 23:29-37; Mrk 13:3-13; Luk 21:10-19), seperti halnya orang-orang

Zelot mereka harus siap memikul salib dan disalibkan (Mrk 8:34; Mat 16:24-28; Luk 9:22-27).

Seperti halnya para nabi, mereka juga mesti memperhitungkan kemungkinan dimartir. Akan

tetapi ada yang lebih daripada itu. Yesus menyampaikan ajaran baru. Sehubungan dengan ajaran

baru itu, penderitaan sangat erat berhubungan dengan datangnya Kerajaan Allah. Sabda Bahagia

(Mat 5:3-12) pada mulanya diperuntukkan bagi kaum miskin dan tertindas. Akan tetapi Yesus

dan para murid karena belas kasih dan solidaritas mereka dengan orang-orang tertindas mau

65 Ibid.
66 Xavier Leon-Dufour, Op. Cit., hlm. 207.
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tidak mau akhirnya juga dianiaya dan ditolak. Untuk masuk dalam Kerajaan Allah bersama

dengan orang miskin dan tertindas orang harus melepaskan seluruh miliknya, siap meninggalkan

rumah dan keluarga, mengorbankan seluruh harapan akan penghormatan, kebesaran dan nama

baik. Dengan kata lain, orang harus menyangkal diri (Mrk 8:34).67

Dalam hal ini ada paradoks, paradoks belas kasih. Hal yang mau disingkirkan oleh

Yesus adalah penderitaan: penderitaan kaum miskin dan tertindas, penderitaan orang sakit,

penderitaan yang akan datang kalau malapetaka tiba. Akan tetapi satu-satunya jalan untuk

menyingkirkan penderitaan adalah dengan melepaskan semua nilai-nilai duniawi dan menderita.

Hanya dengan kesediaan menderita dapat mengalahkan penderitaan dunia.68

2.6.3.2 Penderitaan Menurut Injil Yohanes

Peristiwa salib dan kebangkitan Kristus telah mewariskan kepada Gereja dan seluruh

umat manusia sebuah Injil khusus tentang penderitaan. Yesus Kristus sendiri di dalam Injil-Nya

mau menyatakan tentang penderitaan-Nya sendiri yang diterima dalam kasih, supaya “setiap

orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan kekal” (Yoh

3:16).69 “Sungguh, Allah mengasihi dunuia, sehingga Ia rela memberikan Putra-Nya yang

tunggal, agar semua orang yang percaya kepada-Nya tidak akan binasa, tetapi mempunyai hidup

kekal” (Yoh 3:16). Kata-kata yang diucapkan Yesus kepada Nikodemus memuat di dalamnya

inti karya penyelamatan Allah. Allah memberikan Putra-Nya sendiri kepada dunia untuk

membebaskan manusia dari yang jahat. Putra-Nya akan menderita sengsara demi tebusan bagi

67 Albert Nolan, Op. Cit., hlm. 156.
68 Ibid.
69 SD. no. 25.
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semua orang. Inilah bukti yang tak terbatas di dalam penderitaan yakni kasih yang

menyelamatkan.70

Di dalam Injil Yohanes sendiri dikatakan bahwa “barang siapa mencintai nyawanya ia

akan kehilangan nyawanya, tetapi barangsiapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan

memeliharanya untuk kehidupan kekal” (Yoh 12:25). Sabda Tuhan ini mau menyatakan bahwa

penderitaan mengandung di dalamnya kualitas untuk tetap bertekun dan menahan apapun yang

mengakibatkan rasa sakit. Dengan ini, seorang individu dapat memancarkan harapan yang

mempertahankan keyakinan bahwa penderitaan tidak akan menggoyahkan atau menjatuhkan

martabatnya sebagai pengikut Kristus yang setia. Semakin manusia kuat dalam penderitaan,

semakin manusia menemukan nyawa yang seharusnya hilang darinya karena penderitaan.71

2.6.3.3 Penderitaan dalam Tulisan Paulus

Tidak mengherankan, bahkan tidak dapat tidak orang Kristen menghubungkan

penderitaannya dengan penderitaan Kristus, bagaimana orang Kristen dengan berbagai cara

mengartikan kesengsaraan Yesus serta kematian-Nya. Yesus dalam penderitaan-Nya menjadi

setia kawan dengan manusia yang menderita karena dosa dan kedosaan. Kesengsaraan lebih jauh

diartikan sebagai “penyertaan” dalam kesengsaraan Kristus (Flp 3:10; 2Kor 1:5; 4:10) atau

“menderita bersama dengan Kristus” (Rom 8:17). Jadi dalam kesengsaraannya di zaman ini

orang percaya dapat menjadi solider, senasib dengan Yesus yang menderita. Hanya soalnya ialah

70 SD. no. 14.
71 SD. no. 25.
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bagaimana penyertaan itu mesti dipahami? Apakah yang dimaksudkan suatu persekutuan mistik

dengan Kristus yang bersengsara, sehingga orang diikutsertakan dalam kesengsaraan Yesus.72

“Menderita bersama Kristus”, dan “persekutuan dalam kesengsaraan Kristus”, ialah:

sebagai pengikut dan sekutu Kristus yang menderita dan itu pun sebagai prasyarat untuk menjadi

setiakawan dengan Kristus dalam “kemuliaan-Nya” (Rom 8:17; Fil 3:11; bdk. 2 Tim 2: 11-12).

Penderitaan orang percaya tidak hanya terjadi dalam “persekutuan saudara seiman” (1Kor

12:26), tetapi juga menguntungkan bagi orang lain untuk penyelamatannya (2Kor 1:6). Paling

tajam gagasan itu terungkap dalam Kol 1:24, “sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh

menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan

Kristus untuk tubuh-Nya, yaitu Jemaat.73 Nilai positif penderitaan tidak terletak dalam

penderitaan itu sendiri, melainkan dalam daya penyelamatan. Rom 8:28, menegaskan “kita tahu

sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi

mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah”.

Jadi nilai penyelamatan datang dari Allah. Orang percaya dalam penderitaannya dapat

mengalami Allah yang hadir berupa janji bahwa akan melenyapkan segala kemalangan dan

penderitaan (bdk. Rom 8:18).74

2.6.4 Penderitaan Menurut Iman Kristiani

Penderitaan yang dialami oleh manusia adalah sebuah penderitaan yang sungguh nyata.

Namun penderitaan ini bukan hanya sekedar rasa sakit atau rusaknya anggota badan melainkan

didera oleh kecemasan dan ketakutan akan satu kehancuran total. Kecemasan inilah yang

72 C. Groenen, Soteriologi Alkitab, Op. Cit., hlm. 226.
73 Ibid., hlm. 227.
74 Ibid., hlm. 228.



51

menjadi puncak dari penderitaan manusia. Berbagai keahlian teknik diusahakan agar manusia

dapat keluar dari lingkaran kecemasan itu, namun berbagai usaha tersebut tidak dapat meredam

kecemasan dan kegelisahan manusia.75

Penderitaan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak mungkin dihindari dan

dilenyapkan. Dalam terang iman, secara umum dalam terang penderitaan Kristus, Gereja dapat

menyadari makna penderitaan manusia. Kristus adalah teladan bagi umat beriman dalam

menghadapi penderitaan. Kristus menderita sengsara karena ketaatan-Nya pada kehendak Bapa

dan misi-Nya dalam menyelamatkan manusia. Lewat penderitaan, wafat dan kebangkitan-Nya

ini, Kristus memberikan harapan baru bagi umat manusia. Kegelisahan dan ketakutan akan maut

hanya akan menambah beratnya penderitaan. Namun, bila manusia menerima penderitaan

dengan tabah dalam penyerahan yang total kepada kehendak Allah maka ia akan menerima

hidup sejati dari Allah dan penderitaan itu akan terasa ringan.76

75 Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa ini, Gaudium et Spes, dalam: R.
Hardawiryana, (penterj.), (Jakarta: Obor, 2002), No. 10. Selanjutnya penulisan dokumen Konsili Vatikan II,
Gaudium et Spes, akan digunakan singkatan GS dan nomor artikelnya.

76 SD, no. 17.


