
BAB III 

 MAZMUR 27 

3.1 Teks 

AMAN DALAM PERLINDUNGAN TUHAN 

1 
Dari Daud 

TUHAN adalah terangku dan keselamatanku, 

kepada siapakah aku harus takut? 

TUHAN adalah benteng hidupku, 

terhadap siapakah aku harus gemetar? 
2
 Ketika penjahat-penjahat menyerang aku 

untuk memakan dagingku, 

yakni semua lawanku dan musuhku, 

mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. 
3 
Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku; 

sekalipun timbul peperangan melawan aku, 

dalam hal itupun aku tetap percaya. 
4 

Satu hal telah ku minta kepada TUHAN, itulah yang kuingini: 

diam dalam rumah TUHAN 

seumur hidupku, 

menyaksikan kemurahan TUHAN, 

dan menikmati bait-Nya 
5 
Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya 

pada waktu bahaya; 

Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya, 

Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. 
6
 Maka sekarang tegaklah kepalaku, 

mengatasi musuhku sekeliling aku; 

dalam kemah-Nya aku mau mepersembahkan korban dengan sorak-sorai; 

aku mau menyanyi dan bermazmur bagi TUHAN. 
7
 Dengarlah, TUHAN, seruan yang ku sampaikan, 

kasihanilah aku dan jawablah aku! 
8
 Hatiku mengikuti firman-Mu: 

”Carilah wajahku”; 

maka wajah-Mu kucari, ya TUHAN. 
9
 Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, 

janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka; 

ya Allah penyelamatku! 
10 

Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, 

namun TUHAN menyambut aku. 
11 

Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya TUHAN, 

dan tuntunlah aku dijalan yang rata 

oleh sebab seteruku. 
12

 Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, 

sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, 

dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. 
13

 Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan TUHAN 

di negeri orang-orang yang hidup 



14
 Nantikanlah TUHAN! 

Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! 

Ya, nantikanlah TUHAN. 

 

 

 

3.2 Jenis Sastra 

 Mazmur 27 ini adalah merupakan sebuah mazmur kepercayaan sekaligus pula mazmur 

ratapan pribadi yang diungkapkan oleh Daud bernada kemenangan di dalam Allah. Mencari 

Tuhan dalam kenisah dan mendapatkan perlindungan. Terbentuknya mazmur ini adalah 

berangkat dari keadaan penderitaan yang disebabkan oleh perang dan bahaya maut yang dihadapi 

oleh Daud. Reaksi yang dimunculkan ketika berhadapan dengan masalah atau situasi ini adalah 

mengharapkan Tuhan yang datang sebagai penolong dan penyelamat baginya.
1
 

3.3  Struktur Mazmur 27 

 Struktur Mazmur 27 terdiri dari dua bagian besar sebagai berikut:  

1. 27:1-6: Nyanyian kepercayaan dengan kaul syukur dan terimakasih  

2. 27:7-14:  Ratapan yang bermotifkan kepercayaan 
2
 

Pemazmur mengakui iman dan kepercayaannya di hadapan para musuh dan lawannya 

serta memberitahukan kerinduannya akan rumah Tuhan, tempat keselamatan dan kesukaannya.
3
 

Pemazmur hidup di tengah-tengah para musuh yang menekan dia dan hendak memakan 

dagingnya sehingga penderitaaan ini kemudian mengantar pemazmur beriman dalam doa 

permohonan, dalam keluh dan ratapan. Pemazmur menjadikan penderitaan karena situasi 
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tertekan oleh musuh ini sebagai kesempatan untuk  mengharapkan Allah yang datang sebagai 

terang dan penyelamatnya. Perbedaan menonjol antara ayat 1-6 dengan 7-14 membuat sebagian 

besar penafsir menyebut mazmur ini sebagai sebuah gabungan. Isi maupun semangat dari 

bagian-bagian ini sangat berbeda. Suasana berubah dari keyakinan penuh sukacita menjadi rasa 

takut penuh kecemasan. Tetapi, dua unsur itu menyatukan bagian-bagian yang tidak sama ini  -

musuh-musuh yang sama dan percaya kepada Allah.
4
 

3.4 Perluasan Teks 

Sebagai umat Allah yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dengan situasi dan 

pengaruhnya, Pemazmur mengungkapkan isi hatinya dengan memakai unsur-unsur yang dialami 

dalam realitas hidup harian dan biasa dalam lingkungan hidupnya. Unsur-unsur yang dipakai 

bukanlah merupakan hal-hal yang baru dan asing yang turun dari langit, melainkan justru telah 

dialami dan digunakan di dalam masyarakatnya.
5
 

Pada bagian ini kita akan mendalaminya dalam dua alur: dalam unsur-unsur literasi akan 

diteliti bagaimana ungkapan-ungkapan, istilah-istilah, kata-kata, dan kalimat-kalimat serta frase-

frase dan sapaan-sapaan yang dipakai Pemazmur. Lalu dalam pada alur penelitian isi akan 

ditelaah bagaimana permohonan dan kepercayaan yang diutarakan dalam Mazmur 27 ini.  

3.4.1 Unsur-unsur Literasi 

 “TUHAN”. Sapaan khusus yang tertujukan kepada Yahwe dalam mazmur ini 

nampaknya berakar dalam Kitab Kejadian yang memulai ceritanya dengan kisah 
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penciptaan (Kej 2:4b-31).
6
 Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan  dan memanggil 

nama-Nya karena Tuhan telah menampakkan diri kepada Abraham (Kej. 12:7).  

 “Terang”. Terang merupakan simbol kemegahan dan keagungan Allah sebagai Raja 

Mulia. Lebih dari itu, terang sebenarnya melambangkan kehadiran Allah sebagai 

penuntun jalan kepada kebenaran (Mzm. 119:105) dan sebagai penyelamat. Terang  juga 

melambangkan kebaikan dan kebenaran yang disebut-sebut pada awal (Kej. 1:3 ) dan 

pada akhir (Why. 22:5) Alkitab.
7
 

 “Keselamatan”, dalam dan melalui kata ini Pemazmur menyatakan bahwa hanya di 

dalam Tuhan ia akan aman dan oleh Tuhan  ia akan diselamatkan tampak juga berakar di 

dalam Kitab Kejadian, di mana Yakub dalam amanatnya yang terakhir kepada anak-

anaknya mengharapkan Tuhan yang datang sebagai penyelamat (Kej. 49:18). 

 “Benteng Hidup”, rupanya lahir dari 2 Sam. 22:1-3 ketika Tuhan melepaskan Daud dari 

cengkeraman semua nusuhnya dan dari Saul maka Daud dalam nada syukurnya kepada 

Tuhan sebagai Benteng hidupnya.
8
 

 ”Melindungi aku dalam pondoknya”, Tuhan tidak saja akan menyediakan naungan bagi 

Pemazmur yang sedang berada dalam kesesakan akan tetapi Tuhan sendiri bahkan 

menjadi tempat persembunyian bagi Pemazmur, hal ini pun mendapatkan perluasan 

teksnya dalam Yer. 36:26. 

 “Tuntunlah aku”. Kalimat ini mendapatkan perluasannya di dalam Kitab Kel. 13:18 di 

mana Tuhan sendirilah yang menuntun Bangsa Israel berputar di padang gurun menuju 

Laut Teberau.
9
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 “Nantikanlah Tuhan”. Di dalam Kitab Suci di katakan bahwa menantikan Tuhan adalah 

sama dengan mengharapkan Tuhan yang datang sebagai penyelamat  (Kej. 49:18; Ams. 

20: 22).
10

 

3.4.2 Kepercayaan Dalam Bangsa Israel 

Secara umum, sejarah Bangsa Israel merupakan perwujudan dari kepercayaan yang saleh. 

Sejak panggilan Abraham, Allah memberikan janji tanah, keturunan dan berkat (Kej. 12:1-3). 

Bangsa Israel masuk dalam skenario pengharapan yang jelas dan terarah. Janji Allah merupakan 

dasar pengharapan dan kepercayaan Bangsa Israel. Kasih dan kemurahan Allah merupakan motif 

kepercayaannya. Segala peristiwa yang dialaminya selalu dilihat sebagai proses pemenuhan 

kepercayaan itu sendiri.
11

 

Sebaliknya, secara khusus kepercayaan Israel lebih bernuansa religius dan eskatolgis, 

juga utuh dan menyeluruh. Pada umumnya Bangsa Israel merindukan atau mengharapkan 

kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, karena Bangsa Israel mengharapkan kesejahteraan, 

keadilan dan damai di dunia ini. Sedangkan dalam harapan khusus Israel mengharapkan campur 

tangan Tuhan atas kebutuhan konkrit harian, misalnya bebas dari kejaran musuh atau lawan 

(Mzm. 31), sembuh dari penyakit (Mzm 38) dan selamat dalam peperangan. 

Adapun mazmur kepercayaan yang tak dapat disebutkan (Mazmur 22, 25, 35, 37, 40, 46, 

62, 69, 71, 121, 105, 106, 107, 119, 130, 144, 145, 146 dan 147)  secara rinci yaitu semua 

mazmur yang disebutkan terakhir ini merupakan harapan secara eksplisit. Selain itu masih ada 

mazmur-mazmur lain yang merupakan mazmur pengharapan implisit. Semua mazmur 
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permohonan merupakan mazmur harapan karena dalam permohonan ada harapan atau penantian 

akan terkabulnya doa.
12

 

Secara khusus Mazmur 27 adalah mazmur kepercayaan tetapi juga permohonan 

individual karena Pemazmur mengungkapkan iman dan kepercayaan serta mengharapkan Tuhan 

untuk membantunya di dalam kesesakan hidupnya dan menyerukan permohonan kepada Tuhan 

supaya melindunginya dari para musuhnya.  

3.4.3  Penyelidikan Kosa-Kata 

3.4.3.1 TUHAN 

Kata TUHAN dengan huruf kapital ini, muncul sebanyak tiga belas (13) kali yaitu 

terdapat pada ayat 1 (sebanyak dua kali), 4 (sebanyak tiga kali), 6, 7, 8, 10, 11, 13 dan ayat 14 

(sebanyak dua kali). Kata TUHAN ini adalah nama lain dari Yahwe. Dalam teks Ibrani kata 

Yahwe ini adalah bukan kata benda atau kata sifat tetapi kata kerja yang terbentuk dari dua suku 

kata yakni hyh dan hwh, apabila dipadukan maka hanya terdiri dari huruf konsonan saja yakni 

YHWH.
13

  

Yahwe merupakan nama khusus yang dipakai untuk Allah Bangsa Israel. Israel adalah 

objek khusus dari tindakan atau kata kerja Yahwe tersebut di atas yakni, Yahwe menyelamatkan 

Israel, Yahwe berjanji kepada Israel, Yahwe membimbing Israel, Yahwe memerintah Israel. Jadi 

eksistensi Israel berakar dalam komitmen asali mutlak dari Yahwe kepada Israel. Israel muncul 

dan berada karena tindakan dan prakarsa yang menentukan dari pihak Yahwe. Tindakan Yahwe 

ini, yakni komitmen Yahwe yang tak terperikan dan tidak dapat diubah dikisahkan dalam dua 
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narasi berbeda: cerita tentang para leluhur (Kej. 12-36) dan cerita Eksodus-Sinai di seputar sosok 

Musa (Kel. 1-24). Dalam kedua narasi berbeda ini, Yahwe dalam kekuasaan dan kedaulatan-Nya 

berfirman, dan dengan berfirman maka Israel pun muncul dan berada.
14

 Dalam Kej. 12:1-3 

Yahwe menyapa Abraham yang uzur, lalu mengeluarkan amanat, perintah dan janji. Dalam Kel. 

3:7-10 Yahwe menyapa Israel yang diperbudak dan memaklumatkan sebuah janji yang 

selanjutnya dipadani dengan perintah (bdk. Kel. 10:1-17). 

3.4.3.2 Terang 

 Dalam mazmur ini, kata ini hanya muncul satu kali. Walaupun ia hanya muncul satu kali 

saja namun peranannya sangat besar. Kata Ibraninya adalah ’ohr dan kata Yunaninya fos yang 

mengandung arti sesuatu yang terpancar dari benda yang bersinar. Seperti halnya pelita atau 

matahari (Yer. 25:10); terang juga adalah oposisi dari kegelapan (Ibrani: hoshek).
15

 Dalam Kitab 

Suci Allah adalah sumber terang, Dialah Pembentuk terang dan Pencipta kegelapan (Yes. 45:7). 

Allah pembentuk terang hanya dengan berfirman pada penciptaan di hari yang pertama, ”Jadilah 

terang”. Demikianlah terjadilah terang (Kej. 1:3). Lama setelah itu, ke atas orang Mesir yang 

menyembah matahari, Allah  menimpahkan tulah kegelapan, kegelapan yang tidak berimbas 

kepada orang Israel (Kel. 10:21-23). Terang menjadi simbol kehadiran Allah. Allah juga 

menyediakan terang laksana tiang api, ketika Ia menuntun umat-Nya keluar dari Mesir (bdk. Kel. 

13:21; 14:19-20; bdk. Mzm. 78:14).  

Tindakan bersejarah ini kemudian memberikan inspirasi yang diambil dan dikembangkan 

oleh Daud sang pemazmur. Daud sering disebut sebagai pelita Israel dan dia memang terang 
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yang bernyala-nyala. Akan tetapi, dia mengakui bahwa dia bersinar layaknya bulan, dengan 

cahaya pinjaman. Terang yang disinari Allah ke atas Daud terpantul ke atas orang-orangnya: 

TUHAN adalah terangku dan keselamatanku (Mzm. 27:1). 

3.4.3.3 Keselamatan 

 Kata keselamatan ini hanya sekali muncul dalam mazmur ini. Kata Ibrani dari 

keselamatan adalah yᾱshá. Keselamatan berasal dari akar kata ”selamat” yang berarti terbebas 

dari bahaya, malapetaka, bencana; tidak kurang suatu apa; tidak mendapat gangguan dan 

sebagainya. Dan keselamatan adalah perihal selamat.
16

  

Pada biasanya kontekslah yang menentukan arti kata yang sebenarnya. Menyelamatkan 

dalam arti mencegah dari bahaya, mempertahankan keadaan sehat dan aman, misalnya dalam 

angin taufan atau di tengah orang-orang bermusuhan. Arti yang terakhir ini bermakna sama 

dengan ”menyelamatkan hidup sendiri”.
17

 Keselamatan adalah istilah komprehensif untuk 

merumuskan keadaan bebas dari penderitaan serta kejahatan, baik dalam lingkup pribadi maupun 

kolektif. 
18

 Maka dengan demikian, Israel mengalami tindakan pembebasan oleh Allah dari kerja 

paksa di Mesir adalah tindakan keselamatan kolektif atau komunal untuk keluar dari bahaya 

penderitaan, perbudakan, perhambaan, dan penindasan. Keadaan atau situasi bahaya kejahatan 

dan permusuhan juga masih terasa oleh pemazmur (Daud), sehingga ia pun kemudian 

bermohon,”Tuhan adalah terang dan keselamatanku”. 

3.4.3.4 Benteng Hidupku 
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”TUHAN adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar?. Kata 

”benteng” dari ayat di atas diterjemahkan dari kata Ibrani: ma’oz.
19

  Kata benteng bukanlah satu-

satunya kata yang dipadankan dengan kata ma‘oz tersebut. Kata-kata seperti “tempat 

perlindungan” (Mazmur 31:3; Nahum 3:11), “pelindung” (Mazmur 60:9; 108:9; Yesaya 30:3), 

“perlindungan” (Amsal 10:29), dan “tempat pengungsian” (Yesaya 25:4) juga dipakai sebagai 

padanan dari kata ma‘oz ini. Berdasarkan persamaan terjemahan itu, maka “Tuhan benteng 

hidupku” dapat berarti juga “Tuhan tempat perlindungan hidupku”, “Tuhan pelindung hidupku”, 

dan “Tuhan tempat pengungsian hidupku”. 

Benteng, tempat perlindungan, atau pun tempat pengungsian, merupakan tempat-tempat 

yang memberikan keamanan secara fisik bagi setiap orang dalam situasi perang. Benteng dan 

tempat perlindungan adalah tempat yang aman bagi tentara yang sedang berperang. Sedangkan 

tempat pengungsian adalah tempat yang aman bagi masyarakat sipil yang negaranya sedang 

berperang. Tempat fisik seperti itu digambarkan oleh orang Ibrani sebagai tempat yang aman.  

Kata Ibrani lain yang seakar-induk dengan kata ma‘oz adalah ‘oz yang dipadankan 

dengan kata “kuat” dan “kuasa”.
20

 Orang yang mengetahui senjata, dialah yang kuat. Karena 

kuat, dia pula yang akan berkuasa. Kata “benteng” dan padanan lain dari kata ma‘oz seperti 

“tempat perlindungan”, “pelindung”, “perlindungan”, dan “tempat pengungsian”, memiliki 

makna yang berhubungan erat dengan kata “kuat” dan “kuasa”. Dengan demikian “Tuhan 

benteng hidupku” berarti juga “Tuhan kekuatan hidupku” dan “Tuhan asal kuasa hidupku.” Bila 

“Tuhan kekuatan hidupku” dan “Tuhan asal kuasa hidupku”, dengan demikian sungguh 
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beralasan ketika Daud menyatakan bahwa dirinya tidak harus takut dan gemetar terhadap musuh, 

sebab Tuhan adalah pelindungnya, kekuatannya, dan asal kuasa hidupnya. 

3.4.3.5 Percaya  

Kata percaya muncul kurang lebih sebanyak dua kali dalam pada Mazmur ini, yakni pada 

ayat 3 dan ayat 13. Kata Ibrani percaya adalah batakh yang berarti ”yakin atau percaya kepada, 

memiliki kepercayaan dalam”.
21

 Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa percaya dalam 

Alkitab mengandung makna sebagai berikut: percaya dan menerima bahwa sesuatu itu benar, 

mengandalkan atau mempercayakan diri kepada, setia kepada, dan taat kepada. Sebab hanya 

Tuhan sajalah kepercayaan diberikan.
22

 Dalam penggunaannya arti ini sering direferensikan bagi 

manusia dan terlebih khusus bagi Allah. Abraham, leluhur bangsa Israel dikatakan sebagai bapa 

bagi segala orang beriman walaupun telah menuruti Sara dan sampai kejadian kelahiran Ismael 

akan tetapi dalam keseluruhan hidupnya membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh percaya 

kepada Allah dengan iman dan kepercayaan yang mendalam dan Allah memperhitungkan iman 

Abraham sebagai kebenaran.
23

 

Paham iman dan kepercayaan dalam Perjanjian Lama ialah kesetiaan dalam 

melaksanakan kehendak Tuhan, khususnya dalam hal hidup menurut tuntutan perjanjian. Turun- 

temurun para nabi mengajak umat agar senantiasa memperbarui kesetiaannya kepada TUHAN 

dalam situasi yang terus-menerus berubah (Hos 6:6; Yer 5:1-9; 9:2-5; 22:15; Mi 6:8). Akhirnya, 

dalam Perjanjian Lama beriman beriman berarti juga menaruh percaya pada janji Allah.
24
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3.4.3.6 Rumah Tuhan 

Kata rumah (Ibrani: bayit) artinya tempat permanen yang menjadi tempat kediaman atau 

tempat tinggal tetap. Undangan atau pun ajakan untuk memasuki rumah berarti ada garansi untuk 

mendapatkan perlindungan dan penjagaan yang intens. ”Tempat perlindungan Israel” (bdk. Kej. 

28:17) dan kemudian disebut namanya menjadi ”Bait” Pemazmur (Mzm. 27:4) kedua-duanya 

kemudian dipadankan dengan rumah Tuhan (beth Elohim atau sederhananya bethel).
25

 

 Bethel artinya rumah kediaman Allah. Rumah Tuhan di Yerusalem yang didirikan oleh 

Raja Salomo dan kemudian dimusnahkan oleh tentara Babel (tahun 587 SM).  Sekitar tahun 515 

SM, Rumah Tuhan ini dibangun kembali di bawah pimpinan Zerubabel, dan kemudian dibangun 

lagi oleh Herodes Agung.
26

 Hidup keagamaan umat Yahudi berpusat di situ, sampai pada zaman 

Tuhan Yesus, sehingga Pemazmur mengharapkan untuk mendapatkan perkenanan dari Allah 

agar boleh beribadah (berdiam) di dalam Rumah Tuhan. 

3.4.3.7 Musuh 

Kata ini Ibraninya adalah oyeb yang kemudian diterjemahkankan ke dalam bahasa 

Indonesia menjadi musuh. Musuh memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga 

musuh dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang 

dibendakan. Musuh artinya lawan atau seteru.
 27

 

Kata musuh ini pula mengandung makna seseorang atau sesuatu yang mengancam 

kesehatan, keselamatan, menimbulkan peperangan serta yang mendatangkan maut atau kematian, 
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dan yang merusakkan segala sesuatu yang teratur. Begitu pula dengan situasi yang dihadapi oleh 

Pemazmur sendiri yakni tersesak dan terancam oleh musuh. Tetapi kemudian ia aman dan 

selamat dalam kehidupannya karena Tuhan di pihaknya. 

3.4.3.8 Kemah 

Kata kemah (Ibrani: ’ohel) adalah tempat tinggal sementara yang dapat dipindah-

pindahkan untuk bangsa Israel.
 28

  Dikatakan berpindah-pindah dikarenakan bangsa Israel pada 

waktu itu masih menganut sistem nomaden dari sejak masa mereka meninggalkan tanah Mesir 

setelah peristiwa Eksodus, sampai masa hakim-hakim ketika mereka terlibat dalam upaya 

penaklukan negeri Kanaan, hingga unsur-unsur dari kemah ini pun kemudian dijadikan bagian 

dari bait Allah yang secara permanen dibangun  di Yerusalem sekitar abad ke-10 SM.
29

 Di dalam 

Kitab Pentateuk terkhusus dalam Kitab Keluaran kemah disebut sebagai ‘ohel mô´ēd atau 

Kemah Pertemuan antara Tuhan dengan perwakilan dari bangsa Israel yaitu Musa (bdk. Kel. 

33:7-11) dan Kitab Bilangan (11:16-17), ketika bangsa Israel masih mengembara di padang 

gurun.
 
Maka dari itu, sebutan Pemazmur mengenai kemah tempat tinggal Tuhan adalah bertolak 

dari latar belakang ini. 

3.4.3.9 Jalan  

Pada umumnya term Ibrani untuk kata jalan adalah derek. Dan biasanya, bahwa 

penggunaan term ini digunakan secara figuratif sebagai gambaran mengenai segala aspek yang 

dilakukan oleh manusia (tindakkan manusia: Yos. 1:8; Ayub 17:9; Mzm. 37:5-23; kebiasaan 

makhluk hidup: Ams. 30:19; Kej. 18:11; 31:35; perilaku moral: 1Raj. 2:4; Mzm. 5:9; 50:23). 
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Akan tetapi, pada sisi yang lain, term derek ini pula merujuk pada artinya yang  secara literer 

yaitu ”berjalan” atau ”jalan” itu sendiri (bdk. Bil. 21:4; Ul. 1:19).
 30

 Makna derek dalam Alkitab, 

artinya merepresentasikan mengenai tindakan serta arah hidup seseorang terlebih khusus dalam 

Kitab Mazmur term ini lebih menunjuk pada perilaku moral Pemazmur (bdk. Mzm. 1:1; 25:4-10; 

37:5; 101:2; 119:1) dan timbul dalam konteks kehidupannya untuk kemudian memohon  

pertolongan Ilahi.
31

  

3.4.3.10 Kebaikan 

 Kata Ibrani Kebaikan atau kemurahan adalah “hanan” artinya kegiatan seorang ibu yang 

mendukung bayinya (dalam bahasa Ibrani, nama Yohanes ialah Johanan, “Allah yang murah 

hati”).
32

 Kebaikan Allah dinyatakan dalam Ia memerintahkan penciptaan, dan dalam pengaturan 

proses alamiah dari hujan dan terang matahari dan masa panen  (Kis. 14:17), tetapi juga dalam Ia 

melimpahkan anugerah-Nya dalam Kristus Yesus (Ef. 21:7; Tit. 3:4-7). Sikap baik hati Allah ini 

harusnya diikuti oleh manusia (Mat. 5:48; 2Ptr. 1:7).
33

 

 

3.4.3.11 Kasihani 

 Kasihani kata dasarnya kasih. Kasih (bahasa Ibrani: rahamim) adalah kata yang dipakai 

untuk kasih Allah kepada manusia. Kata ini merujuk pada payudara ibu. Ini adalah kasih ibu 

yang mendasar dari keberadaan seseorang.
34

 Kemudian kata ini pun dijabarkan kepada Allah. 
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Allah adalah kasih.
35

 Ada kasih Allah kepada Israel (Hos 3:1) yang menyatakan kesetiaan-Nya 

bagi orang dalam perjanjian-Nya. Ada pula hukum supaya umat-Nya mengasihi Allah, dan ini 

bukannya kasih sayang mendalam kepada pribadi Allah, melainkan lebih lebih merupakan 

perintah kesetiaan. 

 Dalam Perjanjian Baru kata Yunani eros (cinta birahi) tidak terdapat untuk menyatakan 

kasih Allah atau kasih kepada Allah, ataupun kasih dalam persekutuan Kristen. Yesus 

menggabungkan perintah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia dari Ul. 6:5, dan 

Im. 19:18, tetapi melangkah lebih jauh dengan menekankan kewajiban untuk mengasihi musuh 

juga (bdk. Mat. 5:43-46). Suatu kisah dalam Injil Luk. 7:36-50, memperlihatkan bagaimana 

seorang perempuan yang membasuh kaki Yesus, telah begitu dibebaskan oleh pengampunan 

sehingga ia melimpahkan suatu kekayaan kasih yang besar.
36

 

3.4.3.12 Mengharapkan atau Menantikan 

 Mengharapkan (Yunani: elpizein) yang mengungkapkan keinginan, kerinduan, dan 

dambaan. Prosdokan atau prosdekhestai (bahasa Yunani) artinya: menantikan (yang lebih 

menyatakan sikap menunggu, menanti, kadang-kadang juga tercampur dengan rasa khawatir). 

Kata menantikan (prosdokan/prosdekhestai).
37

 Lain halnya kata pertama elpizein oleh LAI 

diterjemahkan dengan ”menantikan” yang mempunyai makna yang khas.
38
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 Dalam Septuaginta (LXX)
39

 menerjemahkan kata Ibrani yang satu dan sama, yaitu 

batakh,
40

 bukan hanya dengan ”mengharapkan” (elpizein) melainkan juga dengan ’percaya” 

(pepoithenai). Begitu pula suatu kata yang lain yaitu gawah diterjemahkan dengan 

”mengharapkan” tetapi juga dengan ”bertahan” (hypomenein). Kata elpizein diungkapkan 

terutama kepercayaan, dalam arti merasa diri aman, terlindung, mempunyai kepastian. Akan 

tetapi, sekaligus juga berarti menantikan, menginginkan. Dan justru karena dengan ”percaya” itu, 

elpizein berarti mengharapkan penuh rasa sabar dan tabah hati.
41

 

Orang beriman ”berharap kepada Tuhan” (Mzm 31:25; 33:22; 38:16; 39:8; 42:6; 12; 

43:5; 130:7; 131:3). Berpuluh-puluh kali dikatakan bahwa Israel berharap pada Tuhan, Tuhanlah 

”pengharapan Israel” (Yer 14:8 dan ay. 22; 17:13). Bersama pemazmur, orang Israel yang saleh 

itu berdoa: ”Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah” (Mzm 

71:5). Dari kutipan terakhir tampaklah bahwa pengharapan itu sekaligus ungkapan iman yang 

kuat, sebagaimana juga tampak dalam Kitab Yesaya ini: ”Sungguh, Allah itu keselamatanku; aku 

percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku, Ia telah menjadi 

keselamatanku” (Yes 12:2).
42

 

 

3.4.3.13  Hamba  
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 Hamba  kata Ibraninya adalah  ama. 
43

 Menurut Kamus Ilmiah Populer, hamba artinya 

budak atau pelayan, sahaya.
44

 Dalam bahasa Arab hamba  (abid) yang berati orang yang 

mengabdi kepada seorang majikan (tuan atau raja). Hamba (ama) atau budak pada zaman 

Alkitab dilatih untuk mengantisipasi kebutuhan majikan atau pun raja mereka. Selama bertahun-

tahun mereka menjadi begitu peka terhadap keinginan tuan mereka sehingga mereka tidak perlu 

diberitahu atau diperintah lagi. Pandangan sekilas saja atau gerak isyarat tangan cukup untuk 

membuat mereka bertindak.
45

 

Dalam Kitab Deutero-Yesaya ada empat bagian yang terkenal sebagai ’nyanyian hamba 

Tuhan’ (42:1-4; 49:1-6; 50:4-9; dan 52:13-53:12). Mengenai siapa yang dimaksudkan dengan 

hamba Tuhan itu ada perbedaan pendapat.  Apakah ia seorang individu atau sekelompok orang? 

Atau mungkin ia adalah wakil dari seluruh bangsa Israel, atau kata tersebut di atas merupakan 

rujukan pada sebuah bangsa yang setia. Gambar seorang yang tak berdosa, tetapi disiksa (Yes. 

53) dan mati untuk orang lain selalu menjadi satu fokus khusus dari penafsiran, tetapi bersama 

dengan nyanyian hamba Tuhan yang lain, yang tampil adalah satu tokoh yang adalah wujud dari 

pengharapan nabi akan penebusan bangsa di masa yang akan datang.
46

  

3.4.3.14  Daging 

 Daging adalah bagian dari kemanusiaan dan bukan bagian dai Allah. Meskipun kata 

sarks dalam bahasa Yunani digunakan untuk arti fisiologi harafiah tubuh manusia, atau tubuh 

kuda (Yes. 30:3), dalam artian tubuh yang fana (dapat mati), terkadang juga kata ini pun 
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digunakan untuk tubuh itu sendiri, atau manusia pada umumnya.
47

 Namun ”daging” cenderung 

memiliki konotasi kelemahan (Mzm 78:39) atau bahkan dosa. ”Menurut daging” menunjukkan 

kekurangan dan kelalaian (1Kor. 1:26). Manusia dipandang terpisah dari Allah dan bertentangan 

dengan roh. Kedagingan Yesus yang adalah keturunan Daud kurang berarti dibanding dengan 

kebangkitan-Nya oleh Roh Kudus (Rm 1:3-4). Dalam surat-surat Paulus daging menggambarkan 

pekerjaan Taurat (Gal 3:2-3), demikian pula orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus (1Kor. 

2:12-3:4.). Sifat-sifat jahat yang dikutuk sebagai bersifat kedagingan tidak harus bersifat 

jasmaniah atau badaniah (Gal. 5:20), tetapi segala perbuatan yang membawa pada maut (Rm. 

8:6), sebab perbuatan-perbuatan itu bersifat egosentris. Namun, ketika ambil bagian dalam 

kedagingan manusia, kehidupan kristus sepenuhnya berpusat pada Allah (Rm. 8:3).
48

 

3.4.3.15  Mengikuti 

 Radaph (raw-daf) artinya mengikuti. Kata radaph (rad-daph) secara literer berarti berada 

di belakang, mengikuti dari belakang, mengikuti, berlari mengejar, seseorang yang mengejar, 

mengejar dengan sangat rajin, manaruh kepercayaan, mengikuti secara dekat. Sedangkan secara 

figuratif berarti mengarahkan pada kedamaian, dan mengarahkan dengan penuh semangat pada 

kedamaian. Dalam penggunaannya, kata radaph (raw-daf) dalam arti mengejar dipakai sebanyak 

74 kali, menyiksa atau menganiaya 20 kali, mengikuti atau menuruti 18 kali, menghalau pergi 13 

kali, penyiksa atau penganiaya 7 kali, pengejar atau pemburu atau pengikut 6 kali, mengikuti dari 

belakang 1 kali dan berlari 1 kali.
49

 

3.4.3.16  Tuntun (Menuntun) 
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 Nahal {naw-hal´} berarti menuntun: kata nahal {naw-hal´} secara literer digunakan 

sebagai kata kerja dengan arti membimbing, menuntun, memimpin, beristirahat, memimpin 

dengan penuh perhatian, membawa atau memimpin kepada tempat atau perhentian yang 

berlimpah airnya, membawa kepada suatu perhentian atau tempat untuk beristirahat, 

menyegarkan, memimpin dan membawa sampai tujuan, dan mengadakan perjalanan dengan 

tahap-tahap tertentu. Dalam penggunaannya kata nahal {naw-hal´} dalam arti menuntun atau 

membimbing dipakai sebanyak 5 kali, memimpin 3 kali, dan membawa, mengangkat 1 kali.
50

 

3.5. Penjelasan Ayat-ayat 

3.5.1 Ungkapan Kepercayaan Yang Saleh ( Ayat 1-3) 

 Ayat 1. Mazmur ini merupakan mazmur ratapan pribadi Daud. Menurut keyakinan orang 

Yahudi, mazmur ini dituliskan Daud saat dia sudah tua, waktu dia diselamatkan secara ajaib dari 

sabetan pedang sang raksasa, pada waktu Abisai menolongnya (2 Sam. 21:16-17). Tuhan 

(Yahwe), nama pribadi dari Tuhan yang tidak dapat disebut sembarangan. Cara mengucapkan 

yang tepat untuk nama ini tidak terlalu jelas, hanya empat konsonan saja: YHWH yang terdapat 

dalam Alkitab bahasa Ibrani. Bagi orang Yahudi, nama ini teramat suci sehingga mereka tidak 

mau menyebutnya secara sembarang maka apabila nama suci ini muncul dalam sebuah ayat, 

orang Yahudi mengucapkannya ”Adonai” digabung dengan YHWH untuk menghasilkan nama 

”Yehowah” (= Yehovah) suatu bentuk yang pertama kalinya diperkenalkan pada permulaan  abad 

12 M. Nama Yahwe merupakan nama yang dipakai khusus untuk menyebut Tuhan.
51

 Pemazmur 

mulai dengan pertanyaan retoris, ”jika Tuhan adalah terang, keselamatan dan benteng hidupnya, 

terhadap siapakah dia harus takut?”. Ketiga lambang ini menegaskan sifat Allah. Terang 
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melambangkan kehadiran Allah yang mengenyahkan kegelapan, sekaligus memberi rasa aman.  

Keselamatan jelas merupakan akibat dari perlindungan Tuhan. Sedangkan benteng 

menggambarkan pertahanan dan perlindungan yang kokoh terhadap serangan musuh. Dengan 

penuh semangat pemazmur mengaku percaya akan tiga hal tersebut di atas. Karena di Yerusalem 

Allah dipuji sebagai terang Israel (Yes. 10:13), sebagai benteng (Yer. 16:19; Yes. 17:10; Mzm. 

31:5; 43:2), Allah, yang adalah terang bagi orang percaya, adalah juga benteng hidupnya.  Jika 

Allah sudah menjadi terang, penjaga dan bentengnya maka Pemazmur tidak mempunyai alasan 

untuk merasa gemetar. Oleh sebab itu, maka Pemazmur tidak takut sedikit pun terhadap 

lawannya karena Allah berada dipihaknya.
52

 

Ayat 2. Pemazmur sendiri dimusuhi oleh manusia jahat, mereka seperti binatang buas 

yang ingin memakan dagingnya (yaitu ”menghabiskan kekuatanku”,  Ayb. 19:22), benar-benar 

mengepung dan membunuhnya tetapi mereka jatuh. Bukan dia memukulnya dan mereka pun 

jatuh melainkan mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh karena ia dipilih dan didukung 

Tuhan.
53

 

Ayat 3. Sekalipun mereka (tentara, musuh dan lawan) berkemah mengepungnya, seperti 

halnya sebuah pasukan melawan satu orang akan tetapi Pemazmur selangkah pun tidak merasa 

gemetar dan takut, sebab Ia dipilih dan didukung oleh Allah. Allah dibelakang Pemazmur, 

Allahlah yang berperang melawan mereka bukan Pemazmur. Di sini Pemazmur kembali  

mengungkapkan kepercayaannya,  ”dalam hal itu pun aku tetap percaya”.
54

 

3.5.2 Keinginan: Persekutuan Dengan Tuhan (Ayat 4) 
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 Ayat 4. Pemazmur bukannya menginginkan pembebasan dari lawannya yang menjadi doa 

permohonan serta keinginan hati Pemazmur, melainkan persekutuan dengan Allah, ”diam dalam 

rumah Tuhan seumur hidupku” (bdk. Mzm. 23:6). Pemazmur ingin diam di rumah Tuhan Allah 

bukan karena banyaknya kebahagiaan dan kesenangan yang tersedia di sana, dalam pesta-pesta 

persembahan korban, juga bukan karena musik atau nyanyian merdu yang ada di kenisah, 

melainkan untuk menyaksikan kemurahan Tuhan Allah dan menikmati bait-Nya.  

Pemazmur ingin berada di pelataran rumah Allah, sama seperti para imam tinggal di 

pelataran rumah Allah demikian jugalah Pemazmur berharap dia juga merupakan salah satu dari 

mereka. Pemazmur rindu untuk melihat akhir dari peperangan yang kini tengah ia geluti, bukan 

supaya dia dapat hidup dengan nyaman di dalam istananya, tetapi supaya dia bebas dan leluasa 

menghadiri ibadah di pelataran rumah Allah bersama dengan orang-orang Israel yang setia 

lainnya.
55

  

3.5.3  Keinginan Yang membawa kemenangan (Ayat 5-6) 

Ayat 5. Pemazmur mengaku aman karena Tuhan melindunginya dalam pondok-Nya,
56

  

menyembunyikannya dalam kemah-Nya.
57

 Bait Suci yang berdiri di atas gunung batu Sion (bdk. 

Yes. 30:29; Mzm. 61:3) adalah merupakan tempat pelarian (= asil) yang aman bagi orang yang 

dibenarkan Allah.
58

 

Ayat 6. Sama halnya dalam Mzm. 23:5 Pemazmur diteguhkan berhadapan dengan para 

lawannya: kepalanya ditegakkan mengatasi mereka (musuh dan lawannya) karena ia 
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dikaruniakan kemenangan.
59

 Pemazmur pun kemudian diselamatkan sehingga dia dapat 

membawa korban syukur (bdk. Mzm. 107:22) dengan sorak-sorai yang biasanya menyambut 

kemenangan serta dengan nyanyian dan melagukan mazmur yang menceritakan tindakan Allah 

baginya. Bait Suci dianggap sebagai tempat yang aman bagi yang berlindung tetapi keselamatan 

orang-orang yang berlindung  dan percaya bukan terletak pada tembok-tembok Bait Suci, 

melainkan di dalam Allah yang mendiami Bait Suci itu, dan penghiburan mereka terletak di 

dalam persekutuan dengan Dia. Realisasi dari kehadiran Tuhan ini terjadi dengan cara berdiam di 

dalam rumah Allah, melihat keindahan-Nya, dan menyelidiki Bait-Nya. Kehadiran yang sama ini 

menimbulkan rasa aman ketika menghadapi kesusahan.
60

 

3.5.4 Sebuah Ratapan dan Pedoman (Ayat 7-8) 

 Ayat 7. Menurut cara yang lazim dalam doa minta tolong, Pemazmur berseru dan 

meminta jawaban  dari Allah yang hidup. Dengan penuh kerendahan hati dia berseru, sebab dia 

sungguh-sungguh yakin bahwa dia akan didengarkan: ”dengarlah kiranya, ya Tuhan, akan doa-

ku”, bukan hanya dengan segenap hatinya sebagaiamana orang yang begitu bersungguh-

sungguh, melainkan juga ”dengan seruan”. Pemazmur juga meminta jawaban damai sejahtera, 

yang dia nanti-nantikan bukan karena jasa yang telah dibuatnya, tetapi karena kebaikan dan 

kemurahan hati Allah: ”kasihanilah aku dan jawablah aku”.
61

  

Ayat 8. Pemazmur menyambut undangan Allah yang telah berbaik memanggilnya untuk 

melakukan kewajiban ini, ”Carilah wajah-Ku”. Pertama-tama Pemazmur merenung-renungkan 

panggilan Allah itu, dan kemudian mengajarkan atau mengkhotbahkannya kembali kepada 
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dirinya sendiri.
62

 Baru setelah Pemazmur kembali lagi kepada apa yang telah ia renungkan 

dengan begitu sungguh-sungguh, melalui tekad yang kudus, yaitu: ”wajah-Mu kucari ya Tuhan”. 

3.5.5 Permohonan dan ketergantungan Kepada Tuhan (9-10) 

Ayat 9. Dengan segala yang ada padanya, Pemazmur mencari wajah Tuhan, karena hanya 

di mana Allah  hadir untuk menyertai hamba-Nya, di situlah  Pemazmur mengalami Allah: 

Engkaulah penolongku (= Mzm. 40:18) dan keselamatanku.
63

 Pemazmur mengakui bahwa ia 

patut dimurkai oleh Allah, tetapi ia meminta, Allah boleh menghajarnya atau menghukumnya 

tetapi jangan membuang dia dari hadirat-Nya.  

Sebab, berada di luar hadirat Allah sama saja dengan neraka. Jika sebaliknya Tuhan 

menjauhkan diri dengan menyembunyikan wajahnya (Mzm. 102:3; 143:7c), maka Pemazmur 

ditolak sebagai hamba-Nya dan menjadi orang luaran yang diserahkan kepada murka Allah, 

yakni dibuang-Nya (bdk. 2 Raj. 21:14; Yer. 7:29 dan 23:33), dan ditinggalkan-Nya (Mzm. 22:2). 

Oleh karena Pemazmur berpegang pada Firman Tuhan sendiri, maka ia yakin bahwa Tuhan 

menyambutnya. 
64

 

Ayat 10. Sekalipun Pemazmur ditinggalkan oleh teman-teman, keluarga, bahkan ibu-

bapanya, karena mereka takut mendekati seorang yang namanya (Pemazmur)  dicemarkan  saksi 

dusta, Tuhan menerimanya dengan kerelaan hati dan sifat kebapaan  yang sesungguhnya (Luk. 

15:20). Pemazmur percaya bahwa Allah akan menolong dan menyokongnya pada saat 

pertolongan dan sokongan lain mengecewakannya.
65

 

3.5.6  Bimbingan Ilahi (11-12) 
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 Ayat 11: Demi mendapatkan kebaikan bimbingan Ilahi Pemazmur meminta: 

”tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan”; Supaya Pemazmur mengerti akan makna  

pemeliharaan Tuhan baginya dan mengerti akan segala tugas dan kewajibannya di dalam setiap 

perkara yang membuat ia ragu, dan supaya tidak melakukan  kesalahan di dalamnya, melainkan 

dapat berjalan lurus, dan dengan penuh keyakinan.
66

 

Bukan cara, akan tetapi dengan kejelasan (yaitu dengan kejujuran) yang akan 

mengarahkan dan memeliharanya dalam menjalankan segala kewajibannya. Pemazmur meminta 

agar Tuhan membimbingnya di jalan yang rata oleh sebab seterunya atau pengintainya. Para 

seterunya mengamat-amati dia supaya mereka dapat memperoleh kesempatan untuk 

menyerangnya. Sama halnya Saul pun memandang Daud dengan iri hati.
67

 Bertolak dari hal itu 

mendorong Daud untuk berdoa, ”tuntunlah aku di jalan yang rata,” supaya para seterunya tidak 

akan menepati sesuatu yang buruk atau terlihat buruk yang dapat mereka pakai untuk menuduh 

Pemazmur.  

Ayat 12.  Berhadapan dengan situasi tertekan dan ancaman yang menggugat hidupnya 

sedalam-dalamnya, Pemazmur tidak membalas serangan seterunya itu dengan senjata, melainkan 

mengharapkan pengamanannya dari Tuhan saja dan percaya. Pemazmur mengungkapkan rasa 

ketergantungannya kepada Tuhan, ”Jangan menyerahkan aku kepada nafsu lawanku”.  

Di sini Pemazmur bermohon kiranya Tuhan jangan membiarkan seterunya mendapatkan 

apa yang mereka cari, sebab mereka berikhtiar untuk mengincar nyawanya, dan pada saat yang 
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sama itu pula Pemazmur mengakui tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari para lawannya, 

selain  percaya serta berlindung pada kuasa Tuhan.
68

 

3.5.7 Kepercayaan Dan Harapan Diteguhkan (13-14) 

Ayat 13. Bahwa pada waktu yang tepat Pemazmur akan melihat kebaikan Tuhan 

dinyatakan. Dia percaya bahwa dia akan melihat kebaikan TUHAN di negeri orang-orang yang 

hidup. Apabila tidak, dia pastinya sudah terbenam dalam kesukaran-kesukaran hidupnya. Tetapi 

pada saat itulah iman menjadi andalannya. Iman mencegahnya dari rasa putus asa, iman terus 

mendorongnya untuk tetap berharap, berdoa, menanti, dan mengingatkan ia akan kebaikan-

kebaikan Tuhan dan membuat Pemazmur tetap bersukacita. 

Akan tetapi keyakinan seperti apakah yang mendorong Pemazmur sehingga dia tidak 

menjadi goyah? – bahwa dia akan melihat kebaikan TUHAN, yang saat itu terasa begitu jauh 

darinya. Inilah yang diharapkan akan dilihat Pemazmur di negeri orang-orang yang hidup, yaitu: 

1) Di dunia ini, di mana dia akan menang melawan kesukaran-kesukarannya dan tidak 

akan binasa di dalam semua itu. Penghiburannya bukan karena dia akan melihat negeri orang-

orang yang hidup, melainkan karena Pemazmur melihat kebaikan Tuhan di tempat atau negeri 

orang-orang hidup itu. Sebab, itulah penghiburan sejati bagi jiwa yang saleh, penghiburan yang 

melebihi segala penghiburan yang bisa dirasakan segala ciptaan.
 69

 

2) Di tanah Kanaan dan di Yerusalem, di mana para nabi berada. Dibandingkan dengan 

orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah, tanah Israel dapat disebut sebagai negeri orang-
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orang yang hidup. Di sanalah Tuhan dikenal, dan di sana jugalah Daud berharap untuk melihat 

kebaikan Tuhan .
70

  

3) Di Surga. Hanya Surga sajalah yang dapat benar-benar disebut sebagai negeri orang-

orang yang hidup, di mana tidak ada lagi kematian.  

Ayat 14.  Di sinilah kepercayaan dan harapan memperoleh pemenuhan atau diteguhkan. 

Dengan mempercayakan diri kepada Tuhan (ay. 3), dalam kesadaran bahwa hanya pada Tuhan ia 

akan hidup dan aman (ay. 10, 13), maka Pemazmur sungguh-sungguh menantikan Tuhan (Mzm. 

25:3) dengan hati yang kuat dan teguh, tanpa takut (ay. 1, 3) dan khawatir (ay. 13, bdk. Ul. 

28:66).
71

 

3.6 Teologi Mazmur 

Setiap apa yang kita katakan dan setiap apa yang kita lakukan sudah selalu terpikirkan 

terlebih dahulu. Selalu sudah ada seperangkat ide yang mendahului perkataan dan perbuatan kita. 

Hal ini terekspresi dari karakter manusia sebagai makhluk berakal budi. Karakter ini tidak 

berlaku hanya bagi individu tetapi juga untuk masyarakat umum. Teologi merupakan 

seperangkat ide tentang Tuhan yang telah diolah secara sistematis-ilmiah. Namun masih ada 

spesialisasi aspek yang berkaitan dengan Tuhan sehingga kita temukan adanya teologi 

kontekstual, teologi misi, teologi harapan, teologi pembebasan dan seterusnya. Hal ini pula 

berlaku untuk Kitab Mazmur. Ada seperangkat ide tentang Tuhan yang telah mendahului 

lahirnya mazmur-mazmur. Seperangkat ide tersebut yang telah disistematisasikan disebut 

Teologi Mazmur. 
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Teologi merupakan dasar dari setiap aktivitas manusia dalam relasinya dengan Tuhan. 

Dalam terang teologi kita dapat memahami setiap tindakan yang ditunjukkan kepada Tuhan. 

Demikian juga dalam terang teologi mazmur kita dapat memahami Tuhan menurut Kitab 

Mazmur. Prinsipnya bahwa karya agung Yahwe Israel terhadap bangsa pilihan-Nya mengambil 

dua bentuk atau kategori yaitu: Pencipta  dan  Penyelamat.
72

 Allah sebagai Pencipta dan 

penyelamat. Bangsa Israel adalah bangsa yang mengimani Yahwe sebagai Allah pencipta dan 

Allah penyelamat. Segala karya dan penyelenggaraan Allah selalu ditempatkan dalam konteks 

penciptaan dan penyelamatan Allah. Demikian juga segala tanggapan Bangsa Israel harus 

bergerak di bawah karya penciptaan dan penyelamatan Allah. Semua mazmur yang ada berbicara 

tentang Allah sebagai pencipta dan penyelamat. Allah yang menciptakan alam semesta dan 

menyelenggarakannya. Karena itu manusia perlu bersyukur dan memuji Allah yang telah 

menciptakan manusia sebagai mahkota ciptaan (bdk. Mzm. 8). Allah juga menciptakan dengan 

memilih Israel sebagai bangsa yang baru. Dalam menciptakan, Allah juga menyelamatkan. Allah 

penyelamat pula dikenal lewat sapaan Elohim.
73

 Elohim adalah status yang tertinggi dari Allah, 

Allah kebaikan, Allah penuh kemurahan dan kebapaan. Yahwe juga dikenal sebagai Tuhan, 

suatu gelar penyelamatan (Mazmur 2:4; 16:2; 3o:9; 35:17,22, 37:13; 38:16,23).
74

 

Dua kategori ini merangkum  sifat Allah yang lain. Allah yang menyelamatkan sering 

tampil sebagai raja (Mazmur 5:3; 10:16; 29:10; 68:25; 84:4). Gelar Allah sebagai Tuhan dan raja 

menekankan supremasi Allah dalam dunia ilahi dan dunia manusia. Sering juga Allah disapa 

sebagai batu karang, tempat pengungsian, gunung batu (Mazmur14:6; 28:1; 31:3; 42, 10, 46:2; 

48, 4, 57:2; 59, 17, 63:8; 17:3; 78:35). Demikian pula Allah disapa sebagai kenisah, istana, 
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memerintah, menganugerahkan, mengadili manusia (Mazmur 65:5; 92:19; 100, 4, 116, 19, 132, 

2).
75

 

Kitab Mazmur pada pokoknya berbicara tentang Allah sebagai pencipta dan penyelamat. 

Gagasan pokok tentang Allah sebagai pencipta dan penyelamat berdasarkan pada pengalaman 

dan pengamatan umat Israel sendiri.  

Allah Sebagai Pencipta. Iman akan Tuhan sebagai pencipta dunia adalah landasan utama 

bagi iman umat Israel dan menjadi salah satu motivasi bagi tema kesalehan dan pujian mazmur. 

Bermacam-macam istilah digunakan oleh para Pemazmur berkaitan dengan Allah Pencipta: 

Allah menjadikan (asah) langit (Mzm. 33:6; 96:5; 136:5), matahari dan bulan (Mzm. 136:8-9; 

104:19), laut (Mzm. 95:5), bangsa manusia (Mzm. 100:3). Dia membentuk hati manusia (Mzm. 

33:15), menetapkan bulan dan matahari (Mzm. 74:16), membentangkan langit seperti tenda dan 

mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air (Mzm. 104:2-3), menghamparkan bumi di atas air 

(Mzm. 136:6), menciptakan manusia (Mzm. 89:47), dan segala sesuatu (Mzm. 148:5).
76

 

Konsep penciptaan ex nihilo,
77

 seperti yang dalam Perjanjian Lama ditemukan secara 

eksplisit pada Kitab  (2 Mak. 7:28), pada prinsipnya berisi suatu kepercayaan akan sabda (roh) 

Allah, seperti jelas pada ungkapan dalam (Kej. 1) “Ia berfirman, dan semuanya terjadi”. Sebab 

Dia berfirman, maka semuanya jadi: Dia memerintahkan maka semuanya ada (Mzm. 33:90). 

Kesatuan dari alam semesta dengan segala macam ciptaan di dalamnya terungkap secara 

nyata dalam (Mzm. 104) yang dapat di pandang sebagai kisah penciptaan ketiga dalam  (Kej. 

1:1-2, 4a dan Kej. 2:4b-3:24). Alam semesta sebagai ciptaan, alam menyatakan keindahan dan 
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kebesaran Allah. Mazmur ini mengisahkan secara puitis karya penciptaan, sesuai dengan skema 

dalam Kitab Kejadian. Pemaparannya dimulai dengan Allah yang berselimutkan keagungan 

dengan cahaya, yang memisahkan air dari bumi dengan firman-Nya di mana burung-burung 

bernyanyi dan hewan-hewan memuaskan haus dimata air. Ia mencurahkan air hujan untuk 

menyuburkan bumi disertai dengan kerja keras manusia di siang hari. Di malam hari, binatang-

binatang buas mengaung  mencari mangsa. Di laut yang luas ikan besar dan kecil bergerak, tak 

terbilang banyaknya. Setiap kehidupan adalah anugerah Allah. Hidup dan mati ada di tangan-

Nya. Untuk segala keajaiban ini, Allah layak dimuliakan oleh segenap ciptaan.
78

 

Allah Sebagai Penyelamat. Keselamatan entah sebagai konsep maupun fakta merupakan 

fokus utama dari Kitab Suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Seluruh sejarah 

dalam umat Allah dalam Kitab Suci dilihat dalam kerangka karya keselamatan Allah. Dalam 

Kitab Mazmur  “penyelamat” adalah julukan yang paling sering ditunjukkan kepada Allah 

(Mzm. 17:7) baik dengan sebutan langsung “penyelamatku” (Mzm 27:9) maupun tidak langsung 

“keselamatan kami” (Mzm. 68: 20). 
79

 

Keselamatan pada umumnya dilihat sebagai suatu pembebasan, baik individual maupun 

kolektif, dari dosa, mara bahaya, penyakit, bencana nasional dan hal yang berhubungan dengan 

kemenangan. Namun pengertian pembebasan yang lebih bernuansa duniawi (fisik) itu sedikit 

demi sedikit menjadi lebih bernuansa spiritual yaitu pembebasan dari dosa. Allah membebaskan 

manusia dari dosa atau kesalahan, sebab dosa adalah penyebab kejahatan (Mzm. 79:9; 130:8). 
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Perlu diingat bahwa istilah  “penyelamat” (Moshia)
80

 dalam Perjanjian Lama (termasuk 

juga Kitab Mazmur) tidak pernah dikenakan pada mereka yang diutus oleh Allah seperti Musa, 

Para Hakim, Para Raja. Sebutan ini secara khusus dikenakan hanya kepada Tuhan Allah (bdk. 

Yes. 12:2; 45:21). 

Konsep keselamatan terungkap dalam istilah penebusan, yang amat sering ditemukan 

dalam mazmur-mazmur. Istilah ini mengacu pada pembebasan Israel dari perbudakan Mesir 

(Mzm. 78:42-43) dan juga penyelamatan dari segala derita akibat dosa (Mzm. 130:8). Tuhan 

Allah dipandang juga sebagai penebus dari kuasa musuh (Mzm. 44:107), dari penyakit (Mzm. 

91) dan dari dunia orang mati (Mzm. 49:15).
81

 

Allah Sebagai Penyelenggara. Penyelenggara ilahi dianggap kelanjutan dari karya 

penciptaan. Di dalam mazmur-mazmur, gambaran Allah melindungi dan menyelenggara 

ditampilkan dengan bermacam-macam ungkapan. Dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup 

dari semua ciptaan-Nya dengan murah hati, tak ada yang lepas dari perhatian-Nya. “.....Manusia 

dan hewan Kau selamatkan, betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah Anak-anak manusia 

berlindung dalam naungan sayap-Mu” (Mzm. 36:7-8) 

Penyelenggaraan ilahi sepenuhnya diarahkan pada umat manusia (Mzm. 32:8) dan lebih-

lebih kepada mereka yang takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setia-Nya (Mzm. 33:18). 

Allah adalah tempat perlindungan di waktu kesesakan (Mzm. 37:39) bagi orang-orang benar 

yang merasakan keselamatan di bawah naungan sayap-Nya (Mzm. 17:8). Ia adalah perlindungan 

dan kubu pertahanan orang benar (Mzm. 91:2), bukit batu dan kubu pertahanan (Mzm. 18:2-3).  

                                                             
80

  D. L. Baker dan A. A. Sitompul, Kamus Singkat Ibrani-Indonesia, (Jakarta: Gunung Mulia, 2007), 

hlm. 25 
81

  Georg Kirchberger, Allah Mengguggat, (Maumere: Ledalero, 2002), hlm. 97 



Namun demikian perhatian Allah yang terutama tertuju  pada mereka yang lemah (Mzm. 

113:7), yang tertindas (Mzm. 26:15-16), yang sengsara dan miskin (35:10) Allah disebut sebagai 

Bapa dari yatim dan perlindungan dari para janda (Mzm. 68:6).  

Allah Sebagai Raja. Yahwe adalah Tuan Raja yang memiliki (menjadi tuan) atas bumi 

dan segala isinya dan menguasainya.
 82

 Bangsa Israel menjadikan Allah sebagai raja dan raja 

semesta alam (Mazmur 47:3; 93:97; 98:99). Ia membentuk undang-undang dan mengasalkan 

keadilan dan kebenaran (Mazmur 48:10-11; 96:10-13). Ia menghakimi dunia dan memimpin 

bangsa-bangsa dengan adil (Mzm. 96:13). Tema Allah sebagai raja juga muncul dalam doa-doa 

harapan di mana Pemazmur mengharapkan Allah datang sebagai raja untuk mengadili bumi.
83

 

Allah Sebagai Pengampun. Para Pemazmur (Mazmur 4:3; 25:7; 32; 90:3), menyatakan 

bahwa Allah senantiasa mengampuni setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesusahan 

akibat dosa. Para Pemazmur juga melukiskan betapa bahagianya manusia ketika dosanya 

diampuni Allah (Mzm. 32:5). Mereka selalu melihat Allah sebagai yang siap mendengarkan 

pengakuan dosa dan mengampuni (Mzm. 32:5). Atas dasar iman bahwa Allah adalah 

pengampun, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya (Mzm. 103:8), pengakuan dosa 

sepertinya menjadi suatu kewajiban (bdk. Mzm. 51).
84

  

Allah Yang Kekal Abadi Kasih Setia-Nya. Tema ini menyebar hampir di seluruh Kitab 

Mazmur (Mazmur 5:9; 89:2-3; 15:29; 34; 50; 90:14; 106:1; 107:1; 8), dan diekspresikan secara 

khusus dan menarik dalam Mazmur 136. Allah adalah pencipta, penebus, dan penyelenggara 

sehingga Ia sering diidentikkan dengan kasih setia. Kasih setia ini menjadi sumbu dan inti Kitab 

Mazmur. Doa-doa ratapan dan permohonan merupakan doa harapan akan kasih setia Allah. 
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Demikianlah madah pujian dan syukur menunjukkan bahwa Allah telah berkasih setia pada 

umat-Nya.
85

  

3.7 Transposisi Kristiani 

 Yang dimaksudkan dengan transposisi Kristiani adalah membangun suatu pemahaman 

yang bertalian antara Mazmur  27:1-14 dengan dan dalam dunia  Perjanjian Baru. Mazmur 27 

merupakan suatu gambaran puitis tentang bagaimana Pemazmur menggantungkan harapan pada 

Allahnya sementara ia tersesak, tertekan oleh karena para musuh dan lawannya.  

 Adakah pengalaman yang serupa dalam kehidupan umat Kristiani? Atau apakah Mazmur 

27 mendapat tempat dalam kehidupan rohani orang-orang Kristen? Yesus adalah Tuhan dan 

Guru umat Kristiani. Sebagai Tuhan, Ia memberikan teladan hidup bagi para pengikut-Nya. Dan 

sebagai Guru, Ia mengajarkan kebenaran bagi umat-Nya. Dan sebagai pengikut-Nya, umat 

Kristiani hidup menurut teladan dan ajaran Yesus Sang Guru dan Tuhan. Adakah Yesus dalam 

hidup dan karya-Nya pernah berbicara tentang Mazmur 27? Atau pernahkah Yesus mengalami 

apa yang dialami oleh Pemazmur dalam Mazmur 27?  

 Dalam hidup dan karya-Nya, Yesus juga berbicara tentang mazmur-mazmur. Ia juga 

menyinggung secara tidak langsung tentang Mazmur 27. Dalam diri Yesus Mazmur 27 

mendapatkan kepenuhan-Nya. Yesus mengikuti jalan yang ditunjukkan Bapa-Nya, biar pun itu 

tidaklah rata dan penuh dengan sengsara oleh sebab seteru-Nya. Satu hal diminta oleh Yesus, 

bukan perlindungan bagi diri-Nya sendiri, melainkan kerelaan menjalankan kehendak Bapa-Nya 

(Mat. 26:42). Sekalipun Dia diserang oleh para pembesar Yahudi dan Romawi, tidak dimengerti 

oleh para murid-Nya (bdk. Luk. 22:56-62), ditentang kuasa-kuasa kegelapan dan dicobai iblis, Ia 
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tidak takut dan mempercayakan diri-Nya kepada Bapa-Nya, ketika Ia diserahkan pada nafsu 

lawan-Nya (bdk. Mat. 26:57-67), dan dicobai menggunakan kekerasan (bdk. Mat. 15:16-20), Ia 

tetap percaya dan sebagai hamba Tuhan menyerahkan nyawa-Nya sebagai tebusan orang banyak. 

Setelah dipersembahkan-Nya korban-Nya itu (bdk. Yoh. 19:38-42), maka Allah membangkitkan-

Nya, mengangkat-Nya mengatasi segala musuh-Nya dan menjadikan Dia benteng hidup bagi 

umat Kristen (bdk. Mrk. 16:1-8). 
86

 

 Dengan demikian, Mazmur 27 mendapat tempat dalam kehidupan rohani umat Kristiani. 

Lewat jalan penderitaan, wafat dan kebangkitan-Nya, Yesus menegaskan bahwa tetap percaya 

dan berharap kepada Allah. Surat kepada Jemaat Ibrani berbicara tentang kesaksian mereka yang 

mencari Allah dalam iman. Tentang Henokh dikatakan, “ia memperoleh kesaksian bahwa ia 

berkenan kepada Allah” (Ibr 11:5), adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi kalau tanpa iman 

kepada Tuhan. Sebab barangsiapa berpaling kepada Tuhan, ia harus pecaya bahwa Tuhan ada, 

dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia (Ibr 11:6), 

begitu pun halnya pemazmur mencari wajah Tuhan dengan mengikuti firman-Nya. Balasan yang 

dapat diberikan Tuhan bagi umat Kristiani yang mencari-Nya adalah membiarkan diri-Nya 

ditemukan 
87

(Tuhan menyambutku).  

Iman adalah dasar pengharapan. Rasul Paulus menyebut dasar pengharapan umat 

Kristiani adalah kasih karunia pembenaran (Rm. 5:2), ketekunan (Rm 5:4; 15:4), kasih Allah 

(Rm 5:5), penghiburan dari Kitab Suci (Rm 15:4), dan Allah sendiri (Rm 15:13). Paulus 

menegaskan bahwa umat beriman Kristiani yang menghadapi kesulitan disadarkan bahwa ia tak 

dapat percaya pada dirinya sendiri. Akan tetapi kalau dalam kesadaran itu ia tidak menjadi putus 
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asa melainkan tekun berpegang pada Tuhan dan janji-Nya. Kristus mulia, Kristus yang telah 

bangkit, adalah dasar sekaligus objek pengharapan iman umat Kristiani karena pengharapan 

berarti partisipasi pada dinamika karya keselamatan Allah.
88

 

Situasi yang senada juga terjadi pada Pemazmur yang percaya bahwa dia akan “melihat 

kebaikan TUHAN di negeri orang-orang yang hidup”. Apabila tidak, dia pastinya sudah 

terbenam dalam kesulitan-kesulitan hidupnya. Tetapi pada saat itulah iman menjadi andalannya. 

Iman mencegahnya dari rasa putus asa, iman terus mendorongnya untuk tetap berharap, berdoa, 

menanti, dan mengingatkan ia akan kebaikan-kebaikan Tuhan dan membuat Pemazmur tetap 

bersukacita. Pemazmur mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan, dalam kesadaran bahwa 

hanya pada Tuhan ia akan hidup, serta sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan dengan hati yang 

teguh. 
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