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BAB II

INJIL MATIUS

2.1 Gambaran Umum Injil Matius1

Kitab Suci Perjanjian Baru terdiri atas empat Injil, yaitu empat lukisan tentang

kehidupan dan karya Tuhan Yesus. Injil Matius merupakan satu di antara keempat pelukisan

itu yang menjadi kekayaan dan pemberian dari Tuhan.

Adapun sejumlah konsep kunci dalam Injil Matius yang semuanya saling terkait

sangat erat dan juga sangat penting untuk menafsirkan keadaan misionernya. Yang terpenting

dari konsep-konsep ini adalah pemerintahan (basileia) Allah (Sorga), kehendak (thelema)

Allah, kebenaran (dikaiosune), perintah-perintah (entolai), tantangan untuk menjadi sempurna

(teleios), untuk melampaui atau menjadi unggul (perriseuo), untuk melakukan atau

memelihara (tereo), berbuah (karpuspoiein) dan mengajar (didasko). Namun, mereka

mempunyai fungsi yang berbeda. Kadang-kadang satu konsep sinonim dengan yang lainnya,

kadang-kadang tidak. Secara keseluruhan mereka tampaknya sangat erat terkait dan

tergantung satu dengan yang lain. Secara keseluruhan mereka bagaikan lembaran-lembaran

benang yang terjalin menjadi susunan keseluruhan Injil itu sendiri.2

Kitab Injil pertama yang tercantum dalam Perjanjian Baru adalah yang paling tebal,

terdiri dari 28 bab. Sejak dahulu kala Injil ini diberi judul: Injil menurut Matius.3 Di dalam

Alkitab Injil Matius ditempatkan sebagai Injil yang pertama. Memang sudah demikian juga

1 Drs. J. J. de Heer, Tafsiran Alkitab Injil Matius Pasal 1-22 (Jakarta: Gunung Mulia, 1999), hlm. 1-2.
2 David J. Bosch, Transformasi Misi Kristen: Sejarah Teologi Misi Yang Mengubah dan Merubah

(Jakarta: Gunung Mulia, 2015), hlm. 101.
3 Dr. C. Groenen OFM, Pengantar Ke Dalam Perjanjian Baru (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm. 86.
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dalam “Alexandrinus” dan “Vatikanus”, manuskrip-manuskrip (tulisan tangan) tertua

Perjanjian Baru. Tetapi jangan kita menduga, bahwa Injil Matius adalah Injil yang tertua.4

Pada masa kini, hampir semua ahli Perjanjian Baru berpendapat, bahwa Injil Markus

adalah Injil tertua. Tidak diketahui dengan jelas alasan yang mana sejak dulu Injil Matius

ditempatkan di muka. Mungkin disebabkan oleh kenyataan, bahwa Injil Matius adalah Injil

yang paling teratur. Misalnya, dalam pasal 5, 6 dan 7 (“Khotbah di Bukit”) Matius

menggabungkan hukum-hukum dasar kerajaan Kristus; Kemudian dalam pasal 8 dan 9 Matius

menggabungkan penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan Yesus; dalam pasal 10 Matius

mengumpulkan petunjuk-petunjuk Yesus untuk orang-orang yang diutus-Nya; dalam pasal 13

Matius mengumpulkan tujuh perumpamaan Kristus; dalam pasal 18 Matius mengumpulkan

bahan-bahan tentang “peraturan Gereja” (antara lain disiplin Gerejawi); dalam pasal 23

Matius mengumpulkan kata-kata Tuhan Yesus tentang orang Farisi, dan dalam pasal 24-25

tentang akhir zaman. Sebab itu orang yang mencari ajaran Tuhan Yesus tentang sesuatu,

paling gampang menemukannya dalam Injil Matius. Matius berusaha juga untuk merumuskan

perkataan-perkataan Yesus dalam bentuk yang gampang dihafalkan.5

Tadi dikatakan, “Matius” sebagai pengarang Injil yang pertama. Dalam hal ini salah

pengertian dapat muncul pula. Biarpun ada hubungan di antara rasul Matius (seorang di antara

kedua belas murid Kristus) dan buku Injil ini, namun demikian jangan disangka bahwa Injil

ini seluruhnya dikarang oleh Matius murid Yesus itu.

4 Drs. J. J. de Heer, Op. Cit., hlm. 1.
5 Ibid.
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Papias pada abad kedua menulis, “Maka Matius menulis sabda-sabda dalam bahasa

Ibrani, dan masing-masing menafsirkan sebagaimana ia mampu”.6 Yang dimaksud dengan

menulis adalah menyusun secara teratur. Pengajaran Yesus disusun sedemikian sehingga lebih

mudah digunakan dalam pengajaran oleh para katekis dan pengkhotbah. Alasan lain yang

dapat disebut ialah ciri sastranya yang istimewa, yang memudahkan penggunaan untuk

kepentingan ibadah jemaat.7

2.1.1 Pengarang

Kitab Suci yang kita imani sebagai Karya Allah yang diinpirasi oleh Roh Kudus ini

ditulis oleh manusia dan diakui sebagai suatu karya sastra yang mengagumkan. Oleh karena

itu dapat didekati dan dipelajari pula dengan metode-metode penafsiran karya sastra yang ada.

Karena itulah kita mengenal ada banyak macam metode penafsiran Kitab Suci, yang juga

digunakan dalam penafsiran karya sastra lainnya.

Dalam buku Injil ini, si pengarang tidak menyebut namanya, sejak awal abad kedua

Masehi Injil pertama ini dihubungkan dengan rasul Matius. Tentangnya dikatakan oleh

seorang Pujangga Gereja yang bernama Papias (110/120 M), Matius menyusun perkataan-

perkataan Yesus dalam bahasa Ibrani (bahasa Aram). Kata “perkataan” tidak perlu hanya

menunjuk kepada ucapan dan wejangan Yesus, tetapi juga dapat menyangkut tindakan dan hal

ihwal-Nya. Matius itu terbilang di antara keduabelas Rasul, yang daftarnya terdapat dalam

Perjanjian Baru (Mat. 10:6; Kis 1:13). Matius itu dianggap sama dengan pemungut cukai yang

6 I. Suharyo. Pr, Pengantar Injil Sinoptik (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 75.
7 Ibid.
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pertobatannya diceriterakan dalam Matius 9:9-13, Markus 2:13 dan Lukas 5:27 namanya

Lewi. Selanjutnya, tidak diketahui apa-apa tentang Matius Lewi itu dengan pasti.8

Nama “Injil Matius” yang biasa dipakai, hanya berdasarkan suatu tradisi yang tua.

Para ahli pada umumnya berpendapat, bahwa mustahil Injil ini dikarang oleh rasul Matius

sendiri, sebab dalam banyak hal Injil Matius mengambil alih isi Injil Markus dengan cara

yang hampir harafiah (bdk. misalnya Mat. 14:22-27 dan Mrk. 6:45-50). Tidak masuk akal,

bahwa seorang murid Yesus, yang hadir pada perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, akan

mengikuti cerita Markus, yang tidak hadir pada perbuatan-perbuatan itu, secara harafiah. Pasti

seorang murid Yesus akan memberikan lukisannya sendiri. Namun demikian, bisa didapat

alasan-alasan bahwa Gereja Tua menganggap ada hubungan antar Injil yang pertama dan

Rasul Matius.9

Kalau kita berbicara tentang keduabelas murid Tuhan Yesus, maka dapat dibayangkan

bahwa rasul Matius yang adalah pemungut cukai, terlatih dalam administrasi, lebih lancar

daripada murid-murid lain dalam hal membuat catatan-catatan. Ada satu kesaksian oleh

Papias, seorang Uskup yang hidup pada abad kedua, yaitu bahwa Rasul Matius telah “menulis

hal-hal tentang Tuhan Yesus dalam bahasa Ibrani”. Kesaksian Papias itu pendek saja dan

tidak terlalu jelas isinya. Sekarang para ahli biasanya hampir tidak memperhatikan lagi

kesaksian-kesaksian Papias tentang Injil Matius.10

Cukup jelas, bahwa Injil Matius, yang sekarang ada, tidak dikarang oleh Rasul Matius

sendiri. Jadi hanya tinggal kemungkinan bahwa Rasul Matius membuat catatan, yang

kemudian dipakai di dalam Gereja, dan dipakai juga oleh para pengarang Injil. Siapa

8 Dr. C. Groenen OFM, Op. Cit., hlm. 86.
9 Drs. J. J. de Heer, Op. Cit., hlm. 2.
10 Ibid., hlm. 3.
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sebenarnya orang di Siria, yang telah mengarang “Injil Matius” itu, mungkin tak pernah akan

diketahui di dunia ini.11

Prof. K. Stendhal telah membela pendapat, bahwa Injil Matius bukan dikarang oleh

seorang, melainkan oleh suatu kumpulan orang yang bekerja sama. Betul, orang-orang Kristen

yang pertama suka bekerja sama, tetapi Prof. G. Boornkamm dan Prof. W. Grundmann

menerangkan bahwa susunan Injil Matius sedemikian teratur dan indah, sehingga harus

diterima, bahwa seorang tertentu merencanakan susunan itu. Orang itu menjadi alat Tuhan

dan bukunya merupakan suatu pemberian yang sangat besar untuk Gereja pada segala abad.

Dalam buku Tafsiran Injil Matius, orang itu akan disebut “Matius”, walaupun nama

sebenarnya tidak diketahui.12

Matius, penulis Injil ini, juga dikenal sebagai “Lewi, anak Alfeus” (Mrk. 2:14; Luk. 5:

27-29). Ketika ia masih memegang jabatan sebagai pemungut cukai, ia dan jabatannya amat

dibenci oleh orang-orang Yahudi. Namun perubahan besar terjadi ketika Yesus memanggil

dia menjadi murid-Nya. Sudah tentu, nama Matius itu diperoleh setelah ia menjadi murid

Yesus. Nama itu berasal dari nama “Matias” yang berarti “Anugerah Allah”. Ketika Markus

dan Lukas mengisahkan tentang “Perjamuan Besar”, perjamuan itu terjadi di rumahnya,

namun ia sendiri tidak banyak menyinggung tentang hal itu. Mengenai akhir hidupnya, ada

berbagai teori. Ada yang mengatakan bahwa ia dibunuh di Ethiopia ketika sedang berdoa,

tetapi ada pula yang meyakini bahwa kematiannya terjadi secara alami.13

11 Ibid.
12 Ibid., hlm. 3-4.
13 Howard M. Gering, Analisa Alkitab (Jakarta: Immanuel, 1992), hlm. 16.
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2.1.2 Waktu Penulisan

Injil Markus, Injil yang tertua itu, dikarang kira-kira tahun 65 Masehi. Injil Matius

mengambil alih banyak dari Injil Markus; kadang-kadang secara harafiah, sehingga kita

sampai kepada kesimpulan, bahwa Injil Matius dikarang setelah tahun 65. Para ahli Perjanjian

Baru biasanya menduga bahwa Injil Matius baru dikarang kira-kira tahun 80,14 dengan dua

alasan.

Pertama, pada tahun 70 terjadi suatu peristiwa yang penting, yakni Bait Allah yang

berada di Yerusalem dibakar habis oleh tentara Romawi setelah berhasil mengalahkan orang

Yahudi. Perebutan Kota Yerusalem oleh orang Romawi dan pembakaran Bait Allah pastilah

menggemparkan Gereja Kristen pada waktu itu. Injil Matius dalam perumpamaan tentang

perjamuan kawin menekankan bahwa “kota orang-orang yang bersalah dibakar” (Mat. 22:7).

Ahli-ahli pada umumnya menganggap hal itu sebagai suatu tanda bahwa Injil Matius dikarang

setelah pembakaran Bait Allah yang terjadi pada tahun 70. Justru oleh sebab pembakaran Bait

Allah sudah terjadi, maka Injil Matius menekankan “pembakaran kota” sebagai hukuman

Tuhan terhadap orang yang tidak mendengarkan peringatan dari Tuhan.15

Kedua, orang Yahudi yang masih hidup tidak dapat mengejar tujuan politis lagi.

Mereka memusatkan perhatiannya pada suatu reorganisasi rohani di bawah pimpinan ahli-ahli

Taurat. Ahli-ahli Taurat itu mulai membedakan dengan lebih tegas ajaran yang benar dan

aliran-aliran yang sesat yang tidak boleh diikuti oleh orang Yahudi. Antara lain ajaran Kristen

dicap secara tegas sebagai ajaran yang tidak boleh dianut oleh orang-orang Yahudi. Justru

dalam situasi itu, kira-kira tahun 80, Injil Matius dapat ditempatkan. Dalam Injil Matius orang

14 Drs. J. J. de Heer, Op. Cit., hlm. 4.
15 Ibid.
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Kristen yang berasal dari Bangsa Yahudi diperkuat dalam Iman Kristen, sebab dalam Injil ini

dibuktikan dengan benar bahwa Yesus adalah Mesias, yang sudah dijanjikan dalam Perjanjian

Lama itu. Dalam Injil Matius juga dengan jelas dikupas kesalahan-kesalahan para ahli Taurat

(bab 23). Semuanya itu supaya orang Kristen diperkuat dalam iman agar mereka dapat

membela dirinya terhadap ahli-ahli Taurat. Banyak ahli Perjanjian Baru akhirnya

berkesimpulan bahwa Injil Matius dikarang kira-kira tahun 80 sesudah Masehi. Hal ini cocok

pula dengan pendapat Drs. M. E. Duyverman dalam bukunya, Pembimbing ke dalam

Perjanjian Baru, bahwa Injil Matius ditulis antara tahun 72 dan 85 Masehi.16

2.1.3 Tempat Penulisan

Setiap buku Injil dikarang di suatu tempat tertentu. Injil Markus contohnya dikarang di

kota Roma dan Injil Yohanes di kota Efesus. Para ahli Perjanjian Baru berpendapat bahwa

“Injil Matius” dikarang di Siria. Rasul Matius mungkin pernah bekerja di daerah itu, sehingga

jemaat-jemaat Kristen di situ menghormati Matius sebagai “seorang bapak”.17

Ada yang berpendapat bahwa Injil Matius ini semula merupakan Injil berbahasa Aram

yang ditulis di Yudea. Ada pula yang berpendapat bahwa Injil ini ditulis di Antiokhia, atau

Fenisia, atau juga Alexandria. Tidak jelas di kota mana Injil ini ditulis.18 Sumber lain pun

menerangkan bahwa tempat penulisan Injil Matius tidak dapat ditentukan dengan pasti.

Dengan mempertimbangkan ciri-ciri tulisan dan pribadi pengarang dapat diperkirakan bahwa

Injil Matius ditulis di daerah yang dihuni sebagian besar oleh orang Yahudi, di mana dipakai

bahasa Yunani, dan tidak terlalu jauh dari Yamnia (pusat Yudaisme sesudah Yerusalem

16 Ibid., hlm.4-5.
17 Ibid., hlm. 2.
18 St. Eko Riyadi, Pr, Matius “Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah!” (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hlm.

23.
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hancur yang terletak di sebelah selatan Tel Aviv sekarang). Tempat yang biasanya disebut

ialah Antiokhia di Siria atau sekitarnya.19

2.1.4 Sumber

Masalah sumber Injil Matius muncul dari tulisan Papias yang mengatakan bahwa

Matius menulis sabda-sabda Yesus dalam bahasa Ibrani dan perkiraan adanya hubungan

antara Matius-Yunani (Injil Matius yang kita miliki sekarang) dengan Injil Sinoptik yang

lain.20

Istilah “sabda-sabda” dapat berarti kata-kata, namun dalam zaman para Bapa Gereja

(patristik) kata atau istilah itu dipakai sebagai sebutan untuk Kitab Suci pada umumnya dan

tidak pernah berarti kumpulan kata-kata Tuhan atau sebuah bunga rampai nubuat Nabi-Nabi.

Oleh karena itu, “sabda-sabda” (logia) tidak boleh begitu saja diartikan sebagai kata-kata,

tetapi dapat juga mencakup peristiwa-peristiwa. Dengan kata lain, logia dapat berarti

keseluruhan Injil.21

Martin Harun dalam bukunya, Matius Injil Segala Bangsa dikatakan bahwa dalam

menyusun kitabnya, Matius memakai sumber-sumber yang masing-masing memberi

sumbangan kepada isi, susunan, serta visi karangannya. Kurang lebih separuh Injil Matius

pararel dengan Injil Markus.22

Sumber utama Matius adalah Injil Markus. Selain bahan, juga urutan kisah Matius

tentang Yesus sebagian besar mengikuti urutan Markus. Hal ini berlaku khususnya untuk

Matius 12-28, yang sejajar dengan Mark. 2:23-16:8. Dalam Matius 3-11, yang lebih banyak

19 I. Suharyo, Pr, Op. Cit., hlm. 78.
20 Ibid., hlm. 85.
21 Ibid.
22 Martin Harun, OFM, Matius Injil Segala Bangsa (Yogyakarta: Kanisius, 2017), Cet. ke-17, hlm. 20.
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memuat bahan Q dan M, komposisi kisah lebih ditentukan oleh kreativitas Matius sendiri.23

Dalam melukiskan kembali Injil Markus, Matius mengadakan beberapa perubahan

yang karakteristik. Selain sering memperbaiki bahasa Markus, Matius mengubah atau

menghilangkan beberapa hal yang membingungkan pembaca, misalnya kalimat-kalimat yang

kurang menunjukkan hormat terhadap saudara-saudara Yesus (Mrk. 3:21) atau terhadap

murid-murid-Nya (teguran keras atas ketidakpekaan mereka dalam Mrk. 8:17b-18;

ketidakmengertian mereka tentang kebangkitan dalam Mrk. 9:10, 32). Matius meningkatkan

penghormatan kepada Yesus “tukang kayu” (Mrk. 6:3) menjadi “anak tukang kayu” (Mat.

13:55); pengakuan Petrus “Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup” (Mat. 16:16). Selain

itu, Matius juga menghilangkan ayat-ayat yang mengesankan kelemahan kemanusiaan atau

keterbatasan Yesus, misalnya, kesan bahwa Yesus tidak tahu siapa yang menyentuh-Nya

(Mrk. 5:30-31).24

Sumber Q adalah suatu koleksi sabda Yesus yang mungkin sudah dipakai dalam

katekese jemaat Matius sebelum mereka memperoleh suatu salinan dari Injil Markus. Koleksi

sabda itu diandaikan memuat semua sabda ajaran Yesus yang ditemukan baik dalam Injil

Matius maupun dalam Injil Lukas tetapi tidak dalam Injil Markus. Kumpulan ajaran Q tidak

memiliki kerangka kisah, maka juga tidak memberi sumbangan kepada kerangka kisah Injil

Matius, tetapi dengan cara lain memengaruhi komposisi Matius. Sabda-sabda dari Q oleh

Matius digabungkan dengan sabda-sabda yang berkaitan dalam Markus (Markus 4 dan 13)

dan sabda-sabda khas M. Dari situlah terbentuk wejangan-wejangan panjang dalam Matius 5-

7, 10, 13, 18, 23-25.25

23 Ibid.
24 Ibid., hlm. 21.
25 Ibid., hlm. 21-22.
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2.1.5 Isi Pokok Injil Matius

Seperti Injil-injil yang lain, Injil Matius berbicara tentang hidup dan ajaran-ajaran

Yesus. Injil ini juga berbicara tentang apa artinya menjadi anggota umat Allah, dan

memberikan nasihat-nasihat tentang hidup yang sesuai dengan kehendak Allah sendiri.26 Injil

Matius juga menunjukkan bahwa kabar baik yang diberitakan Yesus didasarkan pada hukum

dan ajaran Perjanjian Lama. Dikisahkan bahwa di Gunung Sinailah Allah memberi hukum

yang mengatur hidup bangsa Israel kepada Musa. Demikian juga, dalam khotbah di bukit

versi Matius, Yesus naik ke tempat yang tinggi, yaitu ke atas bukit, dan mengajarkan hidup

yang sesuai dengan kehendak Allah. Matius juga ingin menunjukkan bahwa sejumlah besar

perbuatan dan perkataan Yesus telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya oleh para Nabi

Israel dan Yesus membawa harapan baru bahwa segala bangsa akan mengambil bagian dalam

keselamatan Israel (bdk. Yes. 2:2-3).

2.1.6 Pembagian Injil Matius

Bahan-bahan yang dimiliki oleh Matius berasal dari banyak sumber. Bahan yang

bermacam-macam itu disusun oleh Matius sehingga akhirnya tampaklah kesatuan dalam

keseluruhan injilnya.27 Dengan demikian dapat disusun sebagai berikut.

1. Khotbah-khotbah besar:28 Ada lima khotbah besar dalam Injil Matius, yaitu Mat. 5-7;

10; 13; 18; 24-25. Semua Khotbah diakhiri dengan cara yang sama yaitu, dengan rumusan

“dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini” (7:28; 11:1; 13:53; 19:1). Sedangkan 26:1

mengatakan “setelah Yesus selesai dengan segala pengajaran-Nya itu”. Khotbah-khotbah

26 Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Edisi Studi (Jakarta: Percetakan LAI, 2015), hlm. 561.
27 I. Suharyo, Pr, Op. Cit., hlm. 87.
28 Ibid., hlm. 87-88.
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ini mempunyai satu tema yang sama, yaitu Kerajaan Allah. Masing-masing khotbah

melihat hal yang sama itu dari segi tertentu.

5-7 Khotbah programatis dengan penggambaran murid yang sempurna yang boleh

dikatakan sebagai pernyataan Kerajaan Allah.

10 Perutusan para misionaris untuk pewartaan Kerajaan Allah.

13 Perumpamaan-perumpamaan untuk menunjukkan rahasia Kerajaan Allah.

18 Khotbah Gerejawi. Gereja adalah perwujudan Kerajaan Allah. Dibicarakan

mengenai hubungan antara saudara yang diwarnai oleh kerendahan hati, cinta

kasih, pengampunan, saling menasehati.

24-25 Khotbah tentang akhir zaman, yaitu tentang kedatangan Kerajaan Allah dan

pemenuhannya.

2. Kisah:29 Khotbah-khotbah di atas dipisahkan oleh bagian kisah yang tampaknya dipilih

dan diatur sejauh mungkin berhubungan dengan khotbah itu.

3-4 Pendahuluan karya: Yesus dinobatkan dalam pembaptisan dan menolak

mesianisme duniawi; diperkenalkan tempat Ia mengawali karya-Nya (Galilea,

4:12-17) dan pendengar-Nya (murid-murid, 4:18-22; orang banyak, 4:23-25).

8-9 Bagian mukjizat. Karya Yesus yang penuh kuasa menunjukkan diri-Nya

sebagai Mesias, sekaligus sebagai “contoh” bagi perutusan yang akan

dipercayakan kepada para murid. Dikisahkan 10 mukjizat: tiga mukjizat yang

29 Ibid.
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menunjukkan belas kasihan (terhadap orang sakit kusta, abdi kepala pasukan,

ibu mertua Petrus), disusul satu summarium (8:16-17) dan satu intermezzo

(8:18-22). Sedangkan tiga mukjizat lain menunjukkan kekuasaan Yesus, yaitu

angin ribut diredakan, orang-orang kerasukan setan, orang lumpuh yang

diampuni dosanya. Disusul satu intermezzo, yaitu panggilan Matius dan soal

puasa. Empat mukjizat lain menyusul (wanita yang sakit pendarahan, anak

kepala rumah ibadat, dua orang buta, seorang bisu). Bagian ini ditutup dengan

sebuah summarium: “Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa,

Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah…” (9:35) dan sebuah sabda

mengenai pentingnya pekerja-pekerja bagi panenan (9:35-38).

11-12 Bagian ini mempersiapkan orang untuk memahami perumpamaan. Dikisahkan

gangguan-gangguan murid-murid Yohanes (11:2-6), kebodohan dan

kesombongan orang Yahudi (11:6-24; 12:1-4; 12:22-45) yang bertentangan

dengan sikap orang-orang rendah hati (11:25-30; 12:46-50).

13: 53-17 Tidak begitu jelas hubungan bagian cerita ini dengan khotbah yang keempat.

Dalam bagian ini dapat dilihat bagaimana Yesus mempersiapkan para murid.

Sedikit demi sedikit mereka dipisahkan dari “orang banyak”. Peristiwa-

peristiwa kunci adalah pergandaan roti (14:13-21) dan pengakuan di Kaisarea

(16:13-16). Sangat menarik pula bahwa pada bagian ini ada tiga peristiwa yang

berhubungan dengan Petrus (14:28-31; 16:17-19; 17:24-27).

20-23 Bagian ini menunjukkan dekatnya saat “kritis” yang mempersiapkan khotbah

tentang akhir zaman, yaitu masuk ke Kenisah sebagai Mesias (21:1-11).

Kecaman-kecaman Yesus semakin menjadi lebih jelas seperti diucapkan pada
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akhir perumpamaan tentang dua anak (21:31-32), tentang penggarap kebun

anggur (21:42-43), kecaman melawan orang-orang Farisi (23:23, dst.) dan

keluhan terhadap Yerusalem (23:37-39).

Dengan mempertimbangkan adanya lima khotbah dan lima bagian kisah yang

memisahkan khotbah-khotbah itu, maka dapat dilihat salah satu kemungkinan susunan Injil

Matius. Kalau Matius 1-2 dan 26-28 digabungkan, maka akan didapat satu susunan dalam

tujuh bagian berikut.30

I. Prolog (1-2)

II. A. Pewartaan Kerajaan Allah (3:1-7:29)

1. Kisah: Permulaan karya Yesus (3:1-4:25)

2. Khotbah: Sabda di Bukit (5-7)

B. Pelayanan di Galilea (8:1-11:1)

1. Kisah: Mukjizat-mukjizat (8:1-9:38)

2. Khotbah:  Bagi para pewarta (10:1-11:1)

C. Pertikaian dan perumpamaan (11:2-13:52)

1. Kisah: Ketidakpercayaan dan sikap bermusuhan dari orang-orang Yahudi (11:2-

12:50).

2. Khotbah: Rahasia Kerajaan Allah (13:1-52).

30 Ibid., hlm. 89-90.
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D. Pembentukan murid-murid (13:53-18:35).

1. Kisah: Macam-macam peristiwa yang mengawali kepergian Yesus ke Yerusalem

(13:53-17:27).

2. Khotbah: Tentang Gereja (18:1-35).

E. Yudea dan Yerusalem (19:1-25:46).

1. Kisah: Perjalanan ke Yerusalem dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana

(19:1-23:39).

2. Khotbah: Akhir zaman (24:1-25:46).

III. Epilog (26:1-28:20).31

A. Kisah Sengsara (26:1-27:66)

B. Kisah Kebangkitan (28:1-20).

2.2 Analisis Tema Tentang Hari Sabat

2.2.1 Secara Leksikal

Istilah Sabat dalam bahasa Yunani disebut Sabbaton. Etimologi kata ini tidak dapat

dipastikan, namun berkaitan dengan kata syibāt: “berhenti, menghentikan, tidak bekerja”

(atau syibe’at: “ketujuh”). Istilah ini sering diterjemahkan “beristirahat” atau, dengan

menggunakan deduksi, “berhenti untuk memuji (Allah)”.32

31 Ibid., hlm. 90.
32 Xaver Leon-Dufour, Ensiklopedi Perjanjian Baru (Yogyakarta: Kanisius 1990), hlm. 480.
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Sebagai hal yang khas di kalangan Israel, yang asal-usulnya sebelum Musa, perintah

istirahat pada hari ketujuh berkaitan dengan irama Suci pekan dan bulan. Istirahat hari Sabat

itu berlatarbelakang dua motivasi, yaitu segi manusiawi yang membutuhkan istirahat,

terutama manusia berstatus budak, dan usaha meniru Allah yang beristirahat setelah

menciptakan. Memelihara hari Sabat sama artinya menunjukkan kesetiaan kepada Allah.33

Penjabaran Sabat dalam bentuk berbagai peraturan, lama kelamaan semakin terperinci,

sehingga berwujud banyak larangan, antara lain larangan untuk mempersiapkan makanan,

untuk menyalakan api, untuk mengumpulkan potongan-potongan kayu, untuk menuai, untuk

membantu hewan atau manusia dalam bahaya, untuk memikul beban, untuk berjalan lebih

dari 1.250 m,  bahkan untuk membuka ikatan atau menuliskan lebih dari satu huruf. Para ahli

kasuistika berbeda pendapat pula sehubungan dengan luasnya dan wajibnya segala peraturan

itu.34

Hukum Taurat melarang terjadinya aktivitas menuai gandum pada hari Sabat. Orang

Farisi menafsirkan gandum, biarpun satu dua mayang saja berarti “menuai”, jadi terlarang

pada hari Sabat. Yesus sendiri dengan tenang dan penuh wibawa menanggapi bahwa, tafsiran

dan tuduhan mereka tidak sesuai dengan jiwa Hukum Taurat, lagi pula bahwa Ia berkuasa atas

Hukum Sabat.35 Yesus menyatakan diri di hadapan para Imam dan orang Farisi sebagai

seorang Mesias dan Putra Allah yang hidup. Karena itu, Dia berkuasa untuk menyembuhkan

seorang yang mati sebelah tangannya (bdk. Mat. 12:9-15a).36

33 Ibid.
34 Ibid.
35 Pater Yohanes Bouma, SVD, (Penerj.), Injil Kabar Gembira Yesus Kristus Kitab Suci Perjanjian Baru

(Ende: Percetakan Arnoldus, 1996), hlm. 50.
36 Ibid.
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2.2.2 Sabat dalam Perjanjian Lama

“Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat” (bdk. Kel 20:8). Hanya inilah hukum yang

didahului perkataan “ingatlah”. Ketika Allah memberikan hari Sabat, Dia mengetahui nilainya

dan Dia juga tahu bahwa itu akan dihormati banyak orang. Dia tahu bagaimana setan berusaha

sekuat tenaga memimpin manusia untuk melupakan hari Sabat. Dia tahu bahwa manusia pada

waktu yang tertentu akan melalaikan kewajiban yang mengikat dari hukum ini. Karena alasan

ini, Allah menarik perhatian istimewa kepada hukum ini dan didesak oleh penggunaan kata

“ingatlah” supaya disimpan dalam pikiran. Itu bukan untuk dilupakan.37

Hukum umum yang berhubungan dengan pelanggaran salah satu dari hukum-hukum

itu berbunyi, “tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli

maupun orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan, ia harus dilenyapkan dari tengah-

tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak

perintah-Nya; pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya tertimpa atasnya (bdk. Bil. 15:30,

31)”.38

Pada zaman ini, Israel mempunyai pemerintahan yang berdasarkan Agama (Theokrasi)

yang berarti agama dan pemerintah adalah satu dan Allah adalah kepala pemerintahan. Oleh

karena itu, pelanggaran hukum moral maupun sipil langsung dihukum. Hal ini juga menolong

kita untuk melihat sikap Allah terhadap umat manusia serta penghakiman terakhir atas dosa

yang dilakukan manusia selama ia berada di dunia.39

37 Cf. John L. McKenzie, S.J., Dictionary Of The Bible (London: Dublin, 1965), hlm. 751.
38 Ibid.
39 Cf. Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Edisi Studi, Op. Cit., hlm. 247.
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2.2.3 Sabat dalam Perjanjian Baru

Penjelasan mengenai Sabat dalam Perjanjian Baru tidak dapat dipisahkan dengan

perjalanan hidup Yesus selama Ia berkarya di dunia. Jika dilihat dari berbagai perikop dalam

keseluruhan Injil, di sana dapat kita temukan berbagai versi dari keempat pengarang Injil yang

sama-sama menceritakan tentang kebaikan yang dilakukan Yesus Kristus pada hari Sabat.

Yesus berkata, “Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat”

(bdk. Mrk. 2:27). Bagi Yesus, hari Sabat diciptakan untuk menjadi berkat kepada umat

manusia, bukan malah sebaliknya menjadi beban. Yesus menyatakan dengan cara-Nya

memelihara hari Sabat bahwa berbuat kebajikan adalah dibenarkan pada hari Sabat (bdk. Mat.

12:1-12; Mrk. 2:23-28, 3:1-5; Luk. 13:10-17, 14:1-6; dan Yoh. 9). Tidak ada sedikitpun

pernyataan dalam Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa hari Sabat yang Suci milik Allah

telah dikesampingkan.40

Selama karya pewartaan Yesus di dunia, Ia telah melakukan semua apa yang dapat Ia

lakukan untuk mengembalikan hari Sabat kepada bangsa Israel sebagaimana yang telah

diberikan kepada mereka. Semua itu dimaksudkan untuk menjadi berkat bukan untuk menjadi

beban. Kristus berusaha menyatakan bahwa maksud sebenarnya daripada hari Sabat ialah

berbuat baik, menyembuhkan orang sakit, dan melakukan perbuatan-perbuatan belas

kasihan.41

2.2.4 Hukum dan Pelaksanaan Sabat

Semua Kitab Hukum Perjanjian Lama mewajibkan agar Sabat dirayakan dengan

menghentikan pekerjaan harian. Peraturan Sabat yang tertua (Kel. 23:12) mendasarkan

40 Herbert Haag, Kamus Alkitab (Ende: Nusa Indah, 2002), hlm. 389.
41 Ibid.
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larangan untuk bekerja pada pertimbangan manusiawi. Istirahat bagi manusia dan hewan. Di

samping itu, Ulangan 5:15 menghubungkan perayaan Sabat dengan keluarnya bangsa Israel

dari Mesir. Pada zaman pembuangan itu, bangsa Yahudi mulai menganggap Sabat di samping

sunat sebagai “tanda” yang membuat Israel berbeda dari bangsa-bangsa lain (Kel. 31:13-17;

Yeh. 20:12-20). Hari Sabat itu kudus dan kekudusannya dilanggar dengan bekerja (Kel. 20:8-

11, dalam hubungannya dengan Kej. 1:1-2: 4a).42

Pada waktu sebelum pembuangan, Sabat diperingati dalam suasana meriah-gembira;

orang mengunjungi Kenisah (Yes. 1:12-13) dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada

para Nabi (2 Raj. 4:23), sedangkan Nehemia pada waktu setelah pembuangan (Neh. 13:15-22)

harus menjamin ketenangan Sabat dengan paska. Sejak saat itu semakin timbul kepentingan

Sabat (Yes. 56:2-6; Yer. 17:24-27). Pada zaman Makabe, orang-orang Yahudi membiarkan

dirinya dibunuh musuh tanpa mengadakan perlawanan, agar tidak melanggar ketenangan

Sabat dengan berperang (1Mak. 2:37-38; 2Mak. 6:11; 15:1-2). Tulisan-tulisan para Rabi

mewakili pandangan keras tentang istirahat Sabat secara keterlaluan. Peraturan-peraturan

kasuistik yang sangat rumit membuat Sabat menjadi beban (bdk. Yud. 2:17-33; 50:6-13). 43

Yesus bertolak dari dasar pandangan bahwa Sabat itu tidak mempunyai tujuan sendiri,

melainkan harus menjadi bantuan untuk hidup (bdk. Mrk. 2: 27). Beberapa kali Yesus

‘memancing’ pendengar-Nya supaya mengadakan perdebatan soal Sabat (bdk. Mat. 12:10-14;

Luk. 13:10-17; Yoh. 5:8-18). Dari Matius 24:20 dapat ditarik kesimpulan bahwa orang-orang

Kristen perdana wajib mengikuti Sabat seperti mereka juga mengikuti kebiasaan Yahudi

lainnya (Kis. 2:1,46; 3:1; 10:9). Paulus kelihatan tidak mewajibkan para Kristen asal kafir

42 Ibid., hlm. 390.
43 Ibid.
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untuk merayakan hari Sabat (Gal. 4:9-10), tetapi ia tentukan untuk mengadakan upacara

agama pada hari pertama dalam minggu Yahudi (bdk. Kis. 20:7; 1Kor. 16:2).44

2.3 Analisis Tema Tentang Penyembuhan

2.3.1 Secara Leksikal

Selain kata-kata klasik yang dikenal dalam bahasa Yunani, therapeuo:

“memperhatikan, melayani (seseorang)”, iaomai: “menghentikan penyakit” atau hygiaino

“memulihkan kesehatan”. Dalam Perjanjian Baru pun digunakan pula dalam arti serupa kata-

kata berikut ini: katharizo: “menahirkan dari kusta, sozo “menyelamatkan” dan sekali saja

apolyo: “membebaskan”. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, biasanya dengan sepatah

kata saja (kecuali pada Mark. 7:33; 8:23; Yoh. 9:6), seringkali pada Hari Sabat. Dengan cara

inilah Dia menunjukkan bahwa Kerajaan Allah sudah mendekat. Selain dari pada itu, kuasa

menyembuhkan orang-orang sakit diberikan Yesus kepada keduabelas rasul dan bahkan

kepada ke-72 murid (Luk. 9:1, 6-11). Aktivitas itu dilakukan dalam nama Yesus dan ada pula

karunia menyembuhkan orang.45

2.3.2 Penyembuhan dalam Perjanjian Lama

Beberapa cerita terkenal dalam Perjanjian Lama menunjukkan kekuatan penyembuhan

Yahweh. Kitab-kitab pertama dalam Kitab Suci menceritakan kekuatan Tuhan yang

membawa penyembuhan dan pemenuhan bagi wanita-wanita yang mandul dan menderita

melalui anugerah seorang putra (kepada Sarah, Kej. 18:10-14; kepada istri Manoah, ibunda

44 Ibid., hlm. 391.
45 Xaver Leon-Dufour, Op. Cit., hlm. 499.
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Samson, Hak. 13:15-24; kepada Hana, ibunda Samuel, 1Sam. 1:19-20; dan kepada wanita-

wanita Sunem, 2Raj. 4:16-17).46

Dalam Nabi Israel yang sangat popular, 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

Elisa terhadap Naaman, si penderita lepra adalah peristiwa lain di mana penyembuhan

istimewa diberikan kepada orang yang tidak melakukan apapun yang dapat menyebabkannya

mengalami sakit dan penyakit (2Raj. 5:1-15).47

Banyak Mazmur mengajak kita untuk memiliki kepercayaan kepada Sang Mahasuci

sebagai penyembuh pikiran, tubuh dan jiwa (Mzm. 41, 46, 62, 74, 116, 121, dan 147).

Sementara mazmur-mazmur tersebut mengungkapkan kekuatan penyembuhan yang hebat.

Mazmur 73 dan 94 malahan menentang kenyataan bahwa Tuhan tidak menganugerahkan

kebaikan dengan memberikan penyembuhan dan kebahagiaan.48

Yesaya sering mendorong pendengarnya untuk mengharapkan hari Tuhan, yaitu hari

di mana semua penyakit disembuhkan. Yang buta akan melihat, yang tuli akan mendengar,

dan yang mati akan hidup kembali (bdk. Yes. 26:19; 29:18; 61:1-6). Pada waktu itu mata

orang-orang buta dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka; pada waktu itu orang

lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai (bdk. Yes.

35:5-6).49

46 Bridget Mary Meehan, SSFC, Kuasa Penyembuhan Doa (Yogyakarta: Kanisius 2006), hlm. 15.
47 Ibid.
48 Ibid.
49 Ibid., hlm. 16.
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Beberapa orang menganggap hari Tuhan merupakan akhir zaman, di mana semua yang

salah harus dibenarkan. Beberapa yang lain menghubungkan hari Tuhan dengan kedatangan

Sang Mesias yang akan mengawali masa pemerintahan baru yang ditandai dengan kedamaian

dan kepenuhan.50

Doa penyembuhan lahir maupun penyembuhan batin berakar dalam pengharapan

Yahudi akan kedatangan Sang Mesias dan pendekatan Yesus dalam pelayanan-Nya. Dalam

kesediaan-Nya untuk membawa kesembuhan dan kedamaian, Yesus menyerukan pikiran-

pikiran Yesaya tentang pentingnya penyembuhan. Yesus merangkul dan menerima berbagai

penderitaan, kesedihan dan kesalahan manusia. Dia memahami kelemahan dan dosa yang

dibuat manusia dan melihat bagaimana manusia menyebabkan terjadinya kesusahan lahir,

batin, mental dan emosinya sendiri. Yesus juga melihat besarnya penderitaan manusia yang

tidak berhubungan dengan bermacam-macam dosa ataupun kemunduran moral, akan tetapi

berhubungan dengan bencana alam dan berbagai penyakit fisik. Dalam kebijaksanaan-Nya

yang tak terbatas, Sang Mesias melepaskan pandangan sisi rohani dosa dan melayani mereka

yang terluka dan memerlukan penyembuhan. Hal ini sesuai dengan nubuat Yesaya yang ada

dalam pujian keempat hamba yang menderita.51

“Tetapi sesungguh-Nya, penyakit kitalah yang ditanggung-Nya dan kesengsaraan kita

yang dipikul-Nya, padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi,

Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita;

ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-Nya, dan oleh bilur-

bilur-Nya kita menjadi sembuh” (Yes. 53:4-5).

50 Ibid.
51 Ibid., hlm. 16.
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2.3.3 Penyembuhan dalam Kitab Suci Perjanjian Baru

2.3.3.1 Penyembuhan dalam Injil Sinoptik

Sejak orang Kristen perdana sampai sekarang, Gereja sudah menyadari akan adanya

kebutuhan untuk membawa penyembuhan bagi umat dan bagi manusia di dunia. Dalam

Gereja perdana, murid-murid Yesus dan para penerus mereka melaksanakan pesan-pesan

Mesias dan melanjutkan usaha menyembuhkan orang sakit (Mrk. 6:7-13; Mat. 10:5-10; Luk.

9:1-6). Kini, ketika tanggapan atas pentingnya penyembuhan telah bergeser, Gereja

melanjutkan tanggapan atas perintah Yesus untuk memberikan penyembuhan kepada semua

orang.52

Kuasa penyembuhan Yesus secara pasti mengalir melalui para murid-Nya. Namun,

ketika mereka gagal melakukan tindakan penyembuhan misalnya, Yesus menyuruh mereka

untuk berdoa dan berpuasa dengan lebih sungguh-sungguh (bdk. Mrk. 9:14-29). Dalam hal

ini, Yesus melatih para murid-Nya untuk memahami penyembuhan sebagai hal yang penting

dalam pastoral mereka. Tampaknya, komunitas Kristiani pertama memiliki sikap yang

diharapkan dari para murid Yesus untuk melaksanakan pelayanan penyembuhan, yakni

menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan.53

2.3.3.2 Penyembuhan dalam Injil Yohanes

Injil Yohanes menekankan kedaulatan Tuhan dalam rencana keselamatan-Nya. Lebih

daripada Injil Sinoptik, Injil ini menekankan bahwa tak seorang pun dapat diselamatkan tanpa

ditarik oleh Roh Kudus. Kedaulatan Tuhan menimbulkan pertanyaan apakah seseorang dapat

52 Ibid., hlm. 29.
53 Ibid.



32

menolak kuasa panggilan keselamatan Tuhan atau tidak, dan apakah keselamatan kekal tetap

dijamin meskipun seseorang tidak taat. Seseorang tidak dapat diselamatkan tanpa ditarik

terlebih dahulu kepada Kristus oleh Bapa. Melalui iman di dalam Kristus, seseorang dapat

masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan menerima kehidupan kekal.54

Penderitaan manusia dipandang sebagai tanda perbudakan setan atas diri manusia.

Oleh karena itu, tujuan utama Allah dalam penyembuhan adalah untuk menghancurkan

kekuasaan setan atas diri manusia. Jelaslah bahwa penyembuhan sejati melibatkan pemulihan

hubungan yang murni dengan Allah dalam Kristus, melalui kekuatan Roh Kudus.55

Meskipun beberapa cerita Injil tentang penyembuhan dihubungkan dengan mereka

yang menderita karena dosa, Yesus memahami bahwa ada banyak penderitaan yang sama

sekali tidak berhubungan dengan dosa, yang menimpa orang-orang baik. Yesus juga

mengungkapkan suatu keinginan untuk membawa penyembuhan dalam situasi yang demikian.

Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa ketika ditanya apa yang menyebabkan orang menjadi

buta sejak lahir, Yesus menjawab, “Bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena

pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia” (bdk. Yoh. 9:3).56

2.3.3.3 Penyembuhan dalam Kisah Para Rasul

Penyembuhan tampaknya menjadi bagian penting dari pelayanan Gereja. Kisah Para

Rasul menggambarkan para murid dalam melakukan tugas mereka. Dalam nama Yesus,

Pertus menyembuhkan orang lumpuh di depan pintu yang bernama Gerbang Indah.57 Paulus

54 French L. Arrington, Jaminan Keselamatan Kekal Yang Tak Bersyarat (Jakarta: Light Publishing, 2015),
hlm. 58.

55 Bridget Mary Meehan, SSFC, Op. Cit., hlm. 22.
56 Ibid., hlm. 22-23.
57 Leslie D. Weatherhead, Psychology Religion and Healing (Nasville: Abigdon, 1951), hlm. 72.
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menyembuhkan orang lumpuh di Listra (Kis. 14:10), orang-orang sakit yang ditempatkan di

pinggir jalan supaya Petrus yang lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai mereka (Kis.

5:15). Dalam Kisah Para Rasul ditemukan orang-orang yang disembuhkan dari berbagai

penyakit termasuk disentri (Kis. 28:8), kelumpuhan (Kis. 9:34), malahan dibangkitkan dari

kematian (Kis. 9:40; 20:10).58

Meskipun mukjizat-mukjizat itu merupakan aspek yang penting dari perutusan dan

pelayanan Yesus, namun jemaat Kristiani menganggap bahwa kesucian selalu lebih utama dan

hal ini berlaku bagi kita hingga hari ini. Walau penyembuhan dan mukjizat-mukjizat

merupakan tanda dan kehadiran Allah, penyembuhan dan mukjizat itu tidak dapat menggeser

pengalaman pribadi kita untuk menemukan penyembuhan dan kedamaian melalui persekutuan

sehari-hari dengan Kristus dan komunitas Kristiani.59

2.3.3.4 Penyembuhan dalam Surat-surat Rasul Paulus

Surat-surat Paulus mendorong orang-orang Kristiani mengejar kesucian hidup

berdasarkan teladan Yesus dan untuk membagi penderitaan-Nya dengan cara menjadi seperti

Dia dalam wafat-Nya (Flp. 3:10). Dalam hal ini, Paulus menekankan pentingnya Salib dan

kemungkinan penderitaan seseorang dengan kehendak Tuhan. Dia menemukan bahwa tidak

ada hubungan antara menyembuhkan orang sakit dan meringankan luka hati seseorang.

Melalui Paulus, Allah mengerjakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, bahkan orang

membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas

58 Bridget Mary Meehan, SSFC, Op. Cit., hlm. 30.
59 Ibid.
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orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat (Kis. 5:15-16;

19:11-12).60

Tanpa menghilangkan nilai-nilai penderitaan pribadi demi Injil, Paulus menyatakan

bahwa dia menghargai penyembuhan fisik dan mengakui pentingnya penyembuhan batin

dalam proses perkembangan rohani. Paulus menulis surat-surat yang ditujukan kepada Gereja

Efesus yang menunjuk pada kebutuhan akan “jiwa yang tersembunyi” untuk tumbuh dan

menjadi kuat di dalam Roh Kudus. Paulus mencatat bahwa melalui jiwa yang tersembunyi

inilah, Kristus berdiam dalam hati dan melalui hidup sehati dalam persekutuan, mereka akan

hidup dalam kasih dan “dipahami di dalam sebuah kepenuhan akan Allah” (bdk. Ef. 3:19).

Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus menekankan bahwa penyembuhan

hati membawa kepada persatuan yang mendalam dengan Kristus, yang memungkinkan umat

Kristiani merefleksikan kemuliaan Tuhan di dunia (Kol. 3:10). Pemahaman Paulus tentang

hubungan antara dimensi psikologis dan dimensi rohani tentang manusia tertulis dengan jelas

dalam suratnya kepada jemaat di Efesus (Ef. 4:23-24).61 Dalam hal ini, ia menekankan bahwa

dimensi psikologis seorang manusia hanya dapat dibaharui oleh Roh. Dengan kesadaran ini, ia

memberikan pemahaman yang tak terbatas tentang penyembuhan dan tentang diri manusia.

2.4 Analisis Tema Tentang Keselamatan

2.4.1 Secara Leksikal

Kata “keselamatan” menerjemahkan kata Ibrani syâloom, yang dipakai dalam

Perjanjian Lama berbahasa Ibrani dan kata Yunani Eirene yang dipakai dalam terjemahan

60 Leslie D. Weatherhead, Op. Cit., hlm. 73.
61 Bridget Mary Meehan, SSFC, Op. Cit., hlm. 31-32.
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yang berbahasa Yunani Perjanjian Lama (Septuaginta) dan dalam Perjanjian Baru yang

berbahasa Yunani. Kata “syâloom” dan “eirene” itu oleh penerjemah Alkitab ke dalam bahasa

Indonesia (LAI) diterjemahkan dengan kata majemuk “damai sejahtera” (yang agak

terbedakan dengan arti kata syâloom/eirene). Kata syâloom menunjuk kepada suatu keadaan

kurang lebih mantap, seperti pada tempatnya akan diuraikan. Bentuk kata Indonesia “ke-

selamat-an” juga, menurut tata bahasa, menunjuk pada suatu “status”, keadaan mantap.62

Keselamatan (salam, syâloom) berarti bahwa manusia dari semua segi dan sudutnya

utuh, lengkap dan bulat. Pada diri manusia sebenarnya ada tiga segi dasar, yaitu segi materiil,

segi sosial dan segi keagamaan atau religius. Manusia nyata-nyata hidup di dunia materiil dan

membutuhkan dunia materiil itu. Dari segi itu manusia ‘selamat’, bila semua kebutuhan

materiil-ekonominya (yang mengalami perkembangan) dilayani oleh dunia materiil, sehingga

tak ada gangguan antara manusia dengan dunia materiil sekitarnya.63

Manusia pun hidup bersama dengan sekian makhluk yang sejenis. Manusia nyata-

nyata makhluk sosial. Dari segi sosialnya, manusia ‘selamat’ bila semua hubungan dengan

sesama di segala tingkat lancar, baik dan beres, tanpa adanya gangguan, sehingga semua

mendukung semua.64

Manusia pun makhluk Allah, dan ia mempunyai hubungan dengan Allah.  Inilah

sesungguhnya hubungan paling dasar, sebab meliputi semua hubungan lain dengan dunia dan

sesama. Dari segi ‘religius’ itu manusia ‘selamat’ bila hubungannya dengan Allah tidak

terganggu, tetap lancar, utuh, mesra dan amat pribadi, sehingga manusia yang tetap makhluk

62 Dr. C. Groenen OFM, Soteriologi Alkitabiah Keselamatan Yang Diberikan Alkitab (Yogyakarta:
Kanisius, 1994), hlm. 30-31.

63 Dr. C. Groenen OFM. Stefan Leks, Percakapan Tentang Alkitab Sesudah Konsili Vatikan II
(Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 69.

64 Ibid.
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dunia, toh bersatu dengan Allah juga. Allah yang menurut iman kepercayaan Alkitabiah baik

adanya, sungguh-sungguh menghendaki manusia menikmati ‘keselamatan’ tersebut secara

tetap, aman, tanpa gangguan dan kerusakan.65

Tetapi, ternyata pengalaman membuktikan, bahwa manusia tidak menikmati

‘keselamatan’ tersebut. Sebaliknya, manusia mengalami banyak kesusahan dan penderitaan

serta kekurangan dari semua seginya. Alam dunia nyatanya tidak melayani kebutuhan

manusia tanpa gangguan. Hanya dengan susah payah saja manusia sedikit banyak berhasil

mengembangkan dan mempertahankan ekonominya. Alam dunia malah menimbulkan banyak

bencana yang melanda manusia yang tidak berdaya terhadapnya, kendati teknologi yang maju

sekali. Hubungan antar manusia, di segala tingkat, mengalami bermacam-macam gangguan.

Hubungan dengan Allah pun kerap kali jauh dari lancar dan baik, tetapi justru banyak

terganggu dan Allah tetap di luar jangkauan manusia yang sangat merindukan-Nya.66

2.4.2 Keselamatan dalam Perjanjian Lama

Dari Kitab Suci Perjanjian Lama, dalam peristiwa sejarah keselamatan bangsa Israel,

secara tidak langsung dinyatakan akan adanya seorang penyelamat, yakni Allah atau Yahweh

sendiri. Dalam Perjanjian Lama dapat kita temukan kisah-kisah tentang karya keselamatan

yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Namun penekanan utama Perjanjian Lama adalah

bahwa Tuhan Allah sendirilah yang menjadi penyelamat bangsa Israel, dengan kata lain,

bahwa tidak ada penyelamat yang lain selain Allah.67

65 Ibid., hlm. 69-70.
66 Ibid., hlm. 70.
67 Cf. George Arthur Buttrick, The Interpreter’s Dictionary of The Bible: An Illustrated Encyclopedia R-Z

(New York: Abignon Press, 1990), hlm. 170-171.
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Seluruh bangsa Israel mengakui bahwa Tuhan Allah adalah penyelamat sejati bagi

mereka sepanjang masa (bdk. Yes. 45:17), pengakuan ini dikarenakan adanya campur tangan

Allah dalam sejarah penyelamatan bangsa Israel sendiri. Adapun karya keselamatan Allah

yang sungguh nyata bagi umat pilihannya ialah, Allah dapat membebaskan umat Israel dari

perbudakan di Mesir (Kel. 13:17-22), dan Allah berjalan bersama bangsa Israel melewati Laut

Merah sehingga diselamatkan dari tangan orang Mesir (bdk. Kel. 14:13, 30-31; 15:1-2, 13).68

Dengan demikian, keselamatan yang terjadi dalam Perjanjian Lama sesungguhnya

merupakan sebuah rangkaian proses pewahyuan diri Allah dan tanggapan iman manusia. Di

sana terjadi pertemuan yang mengagumkan antara Allah dan manusia. Di sana, Allah melalui

perantaraan para Nabi, memerintah dan sekaligus menyelamatkan bangsa Israel dari

perbudakan dan penderitaan di Mesir. Dan atas dasar iman yang kuat kepada Allah, maka

setiap manusia pun diselamatkan.

2.4.3 Keselamatan dalam Perjanjian Baru

Di setiap bagian dalam Kitab Suci Perjanjian Baru dinyatakan bahwa keselamatan

yang ditulis dalam Kitab Suci bangsa Israel (Torah) telah dipenuhi pada saat kedatangan

Yesus Kristus. Keselamatan masih memiliki nilai yang fundamental, seperti yang terjadi

dalam Perjanjian Lama. Di mana tindakan penyelamatan Allah dalam sejarah keselamatan

bangsa Israel begitu nyata, yakni Dia menyelamatkan umat-Nya dari kehancuran dan

kemudian menjamin keselamatan yang akan datang. Oleh karena itu, seluruh Perjanjian Baru

68 Ibid.
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memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang dapat

menyelamatkan setiap orang yang percaya (bdk. Rm. 1:16).69

Konteks keselamatan di dalam Perjanjian Baru berpusat pada pribadi Yesus yang

adalah Putra Allah. Keselamatan itu merupakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Allah dalam

diri Yesus Kristus yang wafat dan bangkit. Karena berpangkal pada Allah dan berisikan

karya-Nya, maka pewartaan Injil itu bukan kata-kata manusia belaka, tetapi kata-kata dan

tindakan Allah sendiri. Maka, bagi Paulus, Injil atau Kabar Gembira disebut sebagai kekuatan

Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya (bdk. Rm 1:16).70 Keselamatan yang

Yesus kerjakan hanya dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang sadar akan ketidakmampuan

mereka untuk menyelamatkan diri sendiri dan yang berhasrat memperbaharui hubungan

mereka dengan Allah.71

69 Ibid., hlm. 177.
70 Dr. C. Groenen OFM dan Stefan Leks, Op. Cit., hlm. 73.
71 Donald Guthrie, Teologi Perjanjian Baru 2: Misi Kristus, Roh Kudus, Kehidupan Kristen (Jakarta: BPK

Gunung Mulia, 2013), hlm. 215.


