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ABSTRAK 

 

Taat atau ketaatan adalah sikap yang tunduk kepada wewenang, 

menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut atau 

menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Persoalan ketaatan terkait dengan 

peraturan. Manusia lebih suka tidak taat, jikalau ada aturan supaya taat, 

sehingga terjadilah pelanggaran di sini. Ini telah terjadi sejak di Taman Eden. 

Dan terus berkembang dalam aneka segi kehidupan sampai saat ini. Ketaatan 

itu merupakan keputusan untuk mau melayani pemimpin yang ditaati 

tersebut. Pelayanan dan ketaatan adalah dua hal yang berdampingan 

seumpama kembar siam. 

Melalui ungkapan yang mengandung pengajaran yang begitu ketat, 

bahwa jikalau seseorang suka melayani atau merasa terpanggil dalam bidang 

pelayanan tertentu, namun memiliki hati yang suka berontak kepada sang 

pemimpinnya, itu sedang  menunjukkan adanya kegagalan dalam memahami 

arti sebuah pelayanan. Ketaatan para pelayan ini jelas sangat berperan dalam 

penyelesaian masalah yang sedang terjadi. 

 

Kata Kunci: Ketaatan, pemimpin, penundukan diri 
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ABSTRACT 

 

Obedience or obedience is an attitude that is subject to authority, 

carrying out what is ordered, obeying what is demanded or keeping away 

from what is prohibited. Obedience issues are related to regulations. Humans 

prefer disobedience, if there are rules to obey, so violations occur here. This 

has happened since in the Garden of Eden. And it continues to grow in various 

aspects of life to date. Obedience is a decision to serve the obedient leader. 

Service and obedience are two things that are side by side like Siamese twins. 

Through expressions that contain teaching that is so strict, that if 

someone likes to serve or feels called in a certain field of service, but has a 

rebellious heart to the leader, it is showing a failure to understand the 

meaning of a service. Obedience of the servants is clearly very instrumental 

in solving the problem that is happening. 

 

Keywords: Obedience, leader, submission 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG 

Berbicara mengenai ketaatan, akan sangat luas jaraknya antara pihak 

subyek dan obyeknya. Dan akan bersifat relatif pula, sehingga muncullah 

kajian-kajian sekitar tentang ketaatan, yang bisa terkait dengan manfaat 

maupun akibat dari sebuah perilaku yang taat.  

Di sinilah maka moralitas yang berdasarkan etika situasi, bisa menjadi 

pijakannya, saat melakukan sebuah ketaatan kepada seorang pemimpin. 

Pribadi yang bermoral dengan standar manusia bukanlah standar Allah karena 

standar yang ditegakkan oleh Allah sangat jauh berbeda dengan standar 

manusia. Meskipun dimirip-miripkan hal itu tetap saja berbeda.1 

Oleh sebab itu, maka untuk memahami tentang ruang lingkup ketaatan 

yang sedang dibahas dalam tesis ini, tentu saja harus merujuk kepada 

kebenaran yang alkitabiah. Mengingat bahwa untuk melaksanakan proses 

ketaatan dalam kehidupan di dunia ini, memungkinkan munculnya aneka 

ukuran-ukuran tertentu, maka perlu dibangun pemahamannya yang 

                                                 
1 Juanda. Iman Yang Berwawasan. (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2006), 84. 
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berdasarkan etika Kristen, demi untuk melakukan tindakan ketaatan tersebut, 

sehingga tidak melanggar otoritas Firman. 

Isu tentang otoritas, khusus dalam hal ini otoritas alkitabiah, merupakan 

suatu pertanyaan yang terus muncul dalam kehidupan gereja dan dalam etika 

Kristen. Meskipun sering terselubung dalam kontroversi dan dalam retorika 

yang dipolitisasi, masalah ini bisa dan seharusnya dikemukakan secara terus 

terang, untuk mencari arahan yang jelas dari Yesus.2 

Dengan demikian, maka untuk kajian tentang ketaatan yang 

berdasarkan Alkitab, tentu saja memiliki pula ukurannya. Dalam hal ini, 

Rasul Petrus dan rasul lainnya menegaskan seperti yang dicatat oleh Tabib 

Lukas, “Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya: “Kita harus 

lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia,” (Kis. 5:29). 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata ketaatan artinya: 1. 

kepatuhan; kesetiaan; 2. kesalehan.3 Sedang dalam dunia ‘hukum’ sebagai 

fungsi untuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian atau 

keadilan.4 Di sini ada sedikit perbedaan dengan makna ketundukkan.  

Steven J. Cole mengatakan: 

                                                 
2 Glen H. Stassen & David P Gushee. Etika Kerajaan. (Surabaya: Penerbit 

Momentum, 2008), 86. 

 
3 W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 

1986), 987. 

  
4 Https://kbbi.web.id/taat. Diakses 18 Agustus 2017. 
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The Greek words for ‘obey’ and ‘submit’ mean to obey and submit! 

The difference, if any, between the two words is that obedience implies 

going along with direction or commands, whereas submission 

involves an attitude. You can obey outwardly while seething with 

anger on the inside, but you aren’t submitting. Submission implies a 

sweet spirit of cooperation that stems from trust. You trust that the 

leaders have your best interests at heart, and so you go along with 

them.5 

Perbedaannya,  jika ada, di antara kedua kata itu maka pada ketaatan 

menyiratkan perilaku yang sejalan dengan arahan atau perintah, sedangkan 

ketundukkan melibatkan sebuah sikap dalam diri. Anda bisa menaatinya 

secara lahiriah sambil mendidih karena amarah di dalam diri, tapi Anda tidak 

mau tunduk. Ketundukkan menyiratkan semangat kerjasama yang manis 

yang berasal dari kepercayaan. 

Taat atau ketaatan adalah sikap yang tunduk kepada wewenang, 

menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut atau 

menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Kata Ibrani tidak memiliki kata untuk 

ketaatan. Taat, menaati, patuh, diterjemahkan dari Kata kerja Ibrani:  ַמע  -שָׁ

Shama atau  ַמע  Shema, makna harfiah 'mendengarkan'. Dalam gagasan –שֵׁ

Ibrani: ‘mendengarkan’ berarti ‘mematuhinya’ (dengan suatu respon yang 

                                                 
5 Https://bible.org/seriespage/lesson-56-your-duties-toward-church-leaders-

hebrews-1317-19-22-25. Diakses 23 September 2017. 

 

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H08085
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aktif). Sikap ketaatan ini dalam ungkapan lain adalah ‘takut/ segan/ hormat’, 

misalnya ‘takut akan Allah’ yang mengandung gagasan taat atau yang selalu 

mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan Allah.6 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Apakah makna ketaatan menurut Ibrani 13:17? 

2. Bagaimanakah relevansi ketaatan dalam pemahaman dan kehidupan jemaat 

masa kini? 

 

C. Tujuan 

Tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara eksegetis makna ketaatan 

menurut Ibrani 13:17. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan relevansi ketaatan dalam pemahaman 

dan kehidupan jemaat masa kini 

 

 

 

                                                 
6 Http://www.sarapanpagi.org/taat-tunduk-patuh-dengar-vt3119.html. Diakses 18 

Juli  

2017. 

 

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H08085
http://www.sarapanpagi.org/takut-akan-tuhan-vt930.html#p2604
http://www.sarapanpagi.org/takut-akan-tuhan-vt930.html#p2604
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D. Manfaat 

Penelitian ini memiliki manfaat karena melihat pentingnya penelitian 

ini bagi gereja, yaitu untuk mengajar para pelayan agar memiliki ketaatan 

sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. 

Bagi jemaat, supaya belajar dalam kehidupan tiap hari menunjukkan ketaatan 

dan menjadi pribadi yang senantiasa hidup sebagai pelaku Firman. dan bagi 

wawasan ilmu teologi terutama, dalam masalah eksposisi dan kajian 

hermeneutik. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

A. Ketaatan dalam Perjanjian Lama 

 Dalam Perjanjian Lama makna ketaatan itu terkait dengan aturan 

melalui perintah yang telah didengar yang ditetapkan untuk dilaksanakan. 

Musa mengatakan, “And in thy seed shall all the nations of the earth be 

blessed; because thou hast obeyed my voice,” (Gen 22:18 KJV, NKJ,  NAS, 

NIV). Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata obeyed menjadi 

‘mendengarkan’, “Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan 

mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." 

(Kej 22:18 ITB). Sedangkan terjemahan lain memakai kata ‘mentaati’, 

“Semua bangsa di bumi akan memohon kepada-Ku supaya Aku memberkati 

mereka sebagaimana telah Kuberkati keturunanmu karena engkau telah 

mentaati perintah-Ku,” (Kej 22:18 BIS). 

 Ulangan 6:4, “Dengarlah, hai orang Israel: TUHAN itu Allah kita, 

TUHAN itu esa!,” adalah credo atau syahadat atau pengakuan iman dari 

bangsa Israel yang merupakan bagian utama dari doa orang-orang Israel saat 

pagi dan malam hari. Di ayat itu diawali dengan perkataan Shema Yis'ra'el 

ל) אֵׁ רָׁ ַמע ִישְׁ ַמע) atau disingkat ‘Shema (שְׁ  saja itu dalam bahasa Inggris (שְׁ

http://www.sarapanpagi.org/tuhan-yang-esa-vt21.html#p43
http://www.sarapanpagi.org/tuhan-yang-esa-vt21.html#p43
http://www.sarapanpagi.org/tuhan-yang-esa-vt21.html#p43
http://www.sarapanpagi.org/tuhan-yang-esa-vt21.html#p43
http://www.sarapanpagi.org/tuhan-yang-esa-vt21.html#p43
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diterjemahkan hear (KJV, NKJ, ASV, NAS, NIV, NKJ) dan listen (NET), 

yang diindonesiakan ‘dengarlah’ (ITB dan ‘ingatlah’ (BIS). 

 Selanjutnya jika kata-kata yang diucapkan itu sedang menyatakan 

kehendak, hasrat, instruksi atau perintah, maka melalui istilah Ibrani tersebut 

bisa bermakna mengindahkan atau menaati orang yang sedang berbicara. Jadi 

dari kata shema inilah yang kemudian berkembang selanjutnya bermakna 

ketaatan, mengingat kata Ibrani tidak memiliki kata untuk ‘ketaatan’. 

Taat / Ketaatan adalah sikap tunduk kepada wewenang, menjalankan 

apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut, atau 

menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Kata Ibrani tidak memiliki 

kata untuk ketaatan. Taat, mentaati, patuh, diterjemahkan dari Kata 

kerja Ibrani:  ַמע ַמע  Shama, atau -שָׁ  .'Shema harfiah 'mendengarkan -שֵׁ

Dalam gagasan Ibrani: ‘mendengarkan’ berarti ‘mematuhinya’ 

(dengan suatu respon yang aktif). Sikap ketaatan ini dalam ungkapan 

lain adalah ‘takut/ segan/ hormat’, misalnya ‘takut akan Allah’ 

mengandung gagasan taat / yang selalu mendengarkan dan melakukan 

apa yang diperintahkan Allah.7 

 

 Dalam Perjanjian Lama gagasan taat ini yang akan membuat 

sebuah pembatasan dalam perilaku dalam beribadah,  “Siapa pun tidak boleh 

                                                 
7 Http://www.sarapanpagi.org/taat-tunduk-patuh-dengar-vt3119.html. Diakses 9 

September 2017. 

http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H08085
http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H08088
http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H08085
http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=H08085
http://www.sarapanpagi.org/takut-akan-tuhan-vt930.html#p2604
http://www.sarapanpagi.org/takut-akan-tuhan-vt930.html#p2604


8 

memasuki rumah TUHAN selain dari pada para imam dan orang-orang Lewi 

yang bertugas. Mereka boleh masuk, karena mereka kudus, tetapi seluruh 

rakyat haruslah mentaati peraturan TUHAN,” (2 Taw 23:6). Jikalau ada 

pelanggaran akan ada sangsinya. “Siapa meremehkan firman, ia akan 

menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima 

balasan,” (Ams. 13:13). Di dalam ketaatan ada janji keselamatan. “Beginilah 

firman TUHAN: Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar 

lagi akan datang keselamatan yang dari pada-Ku, dan keadilan-Ku akan 

dinyatakan,” (Yes 56:1). 

 

B. Ketaatan dalam Perjanjian Baru 

 Dalam bahasa Ibrani seperti yang dijelaskan di atas, bahwa 

gagasan tentang arti ketaatan berawal dari makna Shema (ַמע  yang berarti (שְׁ

'dengar baik-baik, mendengarkan, menyodorkan telinga, mengerti’. 

 Dalam Perjanjian Baru, kata kerja Yunani yang menyatakan 

gagasan tentang ketaatan adalah hupakouo. Hupakouo berasal dari hupo yang 

artinya di bawah; tempat bagian bawah, sedangkan akouo berarti 

mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memperhatikan dan menyesuaikan 

diri terhadap satu perintah dari otoritas yang ada di atasnya. Lalu kata 

bendanya hupakoe yang secara harfiah berarti ‘mendengar di bawah’, yaitu 

mendengar dengan sikap tunduk, melayani atau menjawab (Kis 12:13 - 

hupakouo - hearken (KJV) dan to answer (NKJ)).  
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Kata Yunani yang diterjemahkan ‘tunduk’ (hupotasso) 

merupakan kata kerja yang berbentuk terus menerus. Ini berarti bahwa tunduk 

kepada Allah, pemimpin kita dan suami kita, bukanlah tindakan yang 

dilakukan satu kali namun berkesinambungan.  

Kata dalam bahasa Yunani lainnya yang mengandung makna 

‘ketaatan’ adalah peitho, yang artinya beraneka-ragam dalam bahasa 

Indonesia, yaitu: ‘hasutan’ (Mat 27:20 - persuaded KJV). Sedang yang kata 

kerjanya yang dalam bentuk pasif berarti ‘diyakinkan’ (Luk 16:31- 

persuaded KJV), ‘menaruh harapan’ (Mat 27:43 - trusted KJV), ‘pengikut’ 

(Kis 5:36-37 - obeyed KJV), ‘diterima’ (Kis 5:39 - agreed KJV), ‘yakin’ (Kis 

17:4 - believed KJV). 

Dari istilah itu muncul bentuk negatifnya, yaitu apeitheo yang 

artinya ‘tidak taat’ (Yoh 3:36 - believeth not KJV) ‘menolak’ (Kis 14:2 - 

unbelieving KJV) atau  ‘tegar hati’ (Kis 19:9 - believed not KJV). 

Kata ‘kepatuhan’ yang dalam bahasa Yunani adalah peitharcheo 

yang berarti diyakinkan oleh penguasa atau tunduk terhadap yang sedang 

berkuasa. 

‘Kepatuhan atau taat kepada nama-Nya’ sebagai respon dari iman kepada 

Sang Pencipta. Kata ‘taat’ dalam bahasa Yunaninya hupakoe yang artinya 

penundukan (submission) atau kepatuhan (obedience).  

Jadi seorang yang taat adalah seseorang yang tunduk (tidak 

membantah) kepada firman-Nya. Konsep taat ini sama dengan konsep 

https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/1200003292/10/0
https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/1200003292/11/0
https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/1200003292/12/0
https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/1200003292/15/0
https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/1200003292/14/0
https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/1200003292/13/0
https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/1200003292/13/0
https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/1200003292/17/0
https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/1200003292/16/0
https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/1200003292/16/0
https://wol.jw.org/id/wol/bc/r25/lp-in/1200003292/16/1
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‘penyerahan total’ (total surrender) kepada Allah sebagai satu-satunya yang 

mutlak patut dipercayai dan diimani. Alkitab sebagai satu-satunya pondasi 

iman Kristen yang paling konsisten, bertanggungjawab dan tanpa salah.  

Dan di dalam Alkitablah terdapat kitab Ibrani 13:17 yang 

mengajarkan, “Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada 

mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang 

harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan 

melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu 

tidak akan membawa keuntungan bagimu.” 

Hebrews 13:17 states that obedience to godly church leaders is for 

your benefit. Disobedience to them “would be unprofitable for you.” 

God designed authority to protect and bless. If you disobey godly 

church leaders who proclaim God’s Word to you, you are really 

disobeying God, which always has serious consequences (Gal. 6:7-8). 

Again, it is implicit that these leaders are conscientious men who are 

walking with God.8 

Ketaatan kepada pemimpin gereja yang saleh adalah demi 

keuntungan Anda. Ketidaktaatan kepada mereka itu ‘tidak akan 

menguntungkan Anda’. Tuhan merancang otoritas untuk melindungi dan 

memberkati. Jika Anda tidak menaati pemimpin gereja yang saleh yang 

                                                 
8 Https://bible.org/seriespage/lesson-56-your-duties-toward-church-leaders-

hebrews-1317-19-22-25. Diakses 23 September 2017. 
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memberitakan firman Tuhan kepada Anda, Anda benar-benar tidak menaati 

Tuhan, yang selalu memiliki konsekuensi serius (Gal 6:7-8). Sekali lagi di 

sini tersirat sebuah makna, bahwa para pemimpin ini adalah orang-orang yang 

penuh kehati-hatian, yang berjalan bersama Tuhan di dalam memimpin umat-

Nya. 

 

C. Ketatan dalam Kitab Ibrani 

 Kehadiran dari kitab Ibrani di dalam Alkitab memiliki nuansa 

tersendiri yang berbeda dari kitab-kitab lainnya. Dengan mencantumkan 

judul Ibrani, seakan sedang menunjukkan kekhususan dan kekhasan kepada 

siapa surat ini ditujukan. Dengan demikian untuk memahaminya perlu juga 

mengetahui latar belakang penerima surat ini. 

 Menurut Alkitab Elektronik 2.0.0  - Alkitab Terjemahan Baru © 

1974 Lembaga Alkitab Indonesia menemukan 46 ayat dalam pencariannya 

untuk kata ‘Ibrani’, baik yang terkait orang Ibrani, perempuan Ibrani, budak 

Ibrani, laki-laki Ibrani, bangsa Ibrani maupun bahasa Ibrani.  

Kemunculan kata ini pertama kali terdapat dalam Kejadian 14:13, 

“Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada 

Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin 

kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-

teman sekutu Abram.” Sedangkan yang terakhir kali dalam Wahyu 16:16, “ 
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Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, yang dalam bahasa Ibrani disebut 

Harmagedon.” 

Menurut Ir. Herlianto, M.Th. seorang arsitek dan teolog alumni 

SAAT Malang serta Princeton Theological Seminary, USA dalam ulasannya 

di situs Yayasan Bina Awam (Yabina) mengatakan: 

 “Apakah sebenarnya arti Ibrani itu? Kelihatannya kata itu berasal dari 

kata ‘ibri’ yang berarti ‘seberang’ yaitu julukan yang ditujukan 

kepada Abram yang berasal dari seberang sungai Efrat yang 

menyeberang ke Kanaan (bandingkan Yos. 24:2-3). Kata Ibri juga 

menunjuk kepada Eber (Kej. 10:21,24,25), cucu Arphaksad anak Sem, 

jadi termasuk rumpun semitik. Di samping Arphaksad yang 

menurunkan bangsa Israel, anak Sem lainnya adalah Aram yang 

menurunkan bangsa Aram.  

Bila dilihat dari kedua arti kata ‘Ibri’ itu dapat dilihat bahwa yang 

disebut orang Ibrani itu baru ada setelah adanya keturunan Eber buyut 

Sem yang menyeberang ke Kanaan dimulai dengan sosok Abram, jadi 

pandangan yang menyebut bahwa orang Ibrani sudah ada di taman 

Eden apalagi di surga tidak ada dasarnya. Abram kemudian dipanggil 

Abraham (Kej. 17:5). 

Keturunan Abraham, yaitu Yakub mulai disebut sebagai Israel (Kej. 

32:28) dan keturunannya disebut orang Israel, baru anak Yakub 

bernama Yusuflah ketika berada di Mesir disebut sebagai orang 
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Ibrani (Kej. 39:14;41:12), panggilan orang Mesir kepada Yusuf yang 

menjadi budak (Kej. 39:17). Yusuf juga mengaku dirinya berasal dari 

negeri orang Ibrani (Kej. 40:15). 

Setelah Yakub dan anak-anaknya (orang Israel) menetap dan beranak-

pinak di Mesir, mereka disebut orang Ibrani (Kel. 1:15;2:6,11,13) dan 

keturunan orang Aram (Ul. 26:5). Pada saat orang Israel masuk ke 

Kanaan, mereka disebut sebagai orang Ibrani (1Sam. 13:3), dan pada 

masa kerajaan, disebut ada orang Ibrani menyeberang sungai Yordan 

(1Sam. 13:7). Dimasa Perjanjian Baru, dibedakan orang Ibrani dengan 

orang Yahudi yang berbahasa Yunani (Kis. 6:1).”9 

 

 Ketika mereka telah disebut sebagai orang Ibrani, lalu cara mereka  

berkomunikasi dalam keseharian juga mempergunakan bahasa Ibrani. 

Bagaimana awal mula bahasa ini muncul? 

“Sekarang, masalahnya adalah, bahasa apakah yang digunakan oleh 

orang Ibrani? Sebab ada juga yang menyebutkan bahwa karena nama 

Ibrani berasal nama Eber, maka tentunya bahasa Ibrani sudah 

digunakan sejak Eber. Kita perlu menyadari bahwa sekalipun bahasa 

sering dikaitkan dengan keturunan orang tertentu (seperti Aram), tidak 

selalu nama menurunkan bahasa dengan nama yang sama. Keturunan 

                                                 
9 Http://www.yabina.org/artikel/2008/A%271208_2.htm. Artikel 17_ 2008 Ibrani. 

Diakses 13 Juli 2017. 
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Arphaksad, anak Sem, tidak menggunakan bahasa Arphaksad, dan 

sekalipun menurunkan bahasa dengan nama sama dengan nama suku-

bangsa, sebagai bahasa, bahasa Ibrani lahir lama sesudahnya dan 

berasal dari perkembangan bahasa-bahasa disekeliling keturunan ini.  

Bahasa berkembang bila terjadi isolasi dari sekelilingnya dan adanya 

sekelompok orang dalam jumlah banyak menetap dalam waktu lama 

ditempat yang sama dan beranak-pinak, maka berkembanglah dialek 

khas kelompok itu. Saudara Sem yaitu Ham, keturunannya karena 

sejak awal mendiami daerah pesisir Barat (Palestina) kemudian lebih 

dahulu mengembangkan bahasa Kanaan, sesuai nama anak Ham 

(Kej. 9:22), bahasa yang kemudian menjadi cikal bakal bahasa 

Ibrani.” 10 

 

Penulis Kitab Ibrani 

 Penulis dari kitab Ibrani hingga saat ini masih belum ada kata 

sepakat. Hampir setiap ahli Alkitab memiliki pandangan dan alasannya 

masing-masing untuk menunjuk nama seseorang sebagai penulisnya. Dan 

Matthew Henry pernah berkata dalam tafsirannya atas kitab Ibrani:  

“Mengenai siapa yang menyalin atau yang menulis surat ini, kita tidak 

begitu pasti. Surat ini tidak mencantumkan nama siapa pun di bagian 

                                                 
10 Ibid, Artikel 17_ 2008 Ibrani. 
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depannya, sebagaimana biasanya di dalam surat-surat kerasulan 

lainnya, dan ada perbedaan pendapat di antara para cendikiawan 

Alkitab mengenai siapa yang dapat dianggap sebagai penulisnya.”11 

 

 Meskipun belum ada kesepakatan tentang siapa penulis kitab 

Ibrani ini,  

namun kitab ini telah menunjukkan kewibawaannya sejak kehadirannya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Andrew K. Helmbold: 

Beberapa karya Gnostik mula-mula seperti: Injil Kebenaran, Injil 

Filipus dan Apokripa Yohanes mengutipnya beberapa kali, yang 

menunjukkan bahwa kitab ini dianggap sebagai bagian dari tulisan-

tulisan Kristen yang bersifat otoritatif sebelum abad kedua.12  

 

  Pengamatan terhadap surat ini menunjukkan bahwa penulis 

adalah orang yang memiliki kemampuan sastera yang tinggi, dengan gaya 

yang lebih mendekati  gaya Yunani klasik dibandingkan para penulis 

Perjanjian Baru lainnya. Ia bukanlah seorang rasul Kristus secara langsung 

                                                 
11 Matthew Henry. Surat Ibrani, Yakobus, 1 & 2 Petrus, 1 - 3 Yohanes, Yudas, Kitab 

Wahyu. (Surabaya: Penerbit Momentum, 2016), 4. 

 
12 Andrew K. Helmbold. The Nag Hammadi Gnostic Texts and the Bible. (Grand  

Rapids: Baker Book House; First Edition,1967), 91. 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Andrew+K.+Helmbold&search-alias=books&field-author=Andrew+K.+Helmbold&sort=relevancerank


16 

(Ibr. 2:3). Ia benar-benar ahli dalam Perjanjian Lama, yang dikutipnya dari 

versi Septuaginta.13 

Clement dari Aleksandria (Mesir), yang hidup pada pertengahan abad 

kedua, mengakui bahwa Pauluslah penulis surat itu atas kesaksian 

Pantaenus, kepada sekolah Alkitab di Aleksandria. Pantaenus berkata 

bahwa Yesus adalah ‘Rasul’ (3:1) kepada orang Ibrani, lalu Paulus 

dengan rendah hati tidak menyebutkan dirinya rasul kepada orang 

Ibrani, melainkan rasul kepada orang asing. Clement berkata bahwa 

Paulus menyembunyikan namanya oleh karena orang Kristen Ibrani 

curiga kepadanya. Dan lagi, tidak mungkin sidang yang mula-mula di 

Aleksandria dengan tegas mengakui Paulus sebagai penulis surat 

Ibrani, seandainya Apoloslah (anggota sidang itu) yang sebenarnya 

menulis surat itu, seperti kata orang.14 

 

 Gereja purba di Timur menganggapnya sebuah surat Paulus. 

Clement  

dari Aleksandria menganggap bahwa rasul itu menulisnya dalam bahasa 

Ibrani, dan Lukas kemudian telah menerjemahkannya ke dalam bahasa 

                                                 
13 Merril C. Tenney. Survei Perjanjian Baru. (Malang: Penerbit Gandum Mas, 

1993), 443. 

 
14 J. Wesley Brill. Tafsiran Surat Ibrani. (Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 2004), 

15. 
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Yunani (Eusebius H.E. VI 14, 2).15  Namun demikian melihat dari gaya 

penulisannya, bukanlah gaya  

penulisan dari Rasul Paulus, sehingga: 

Banyak ahli PB yang berpandangan konservatif dewasa ini 

beranggapan bahwa Paulus tidak mungkin menulis surat ini karena 

gaya penulisan yang halus dan bercorak Aleksandria, ketergantungan 

pada Septuaginta, cara memperkenalkan kutipan-kutipan PL, cara 

berargumentasi dan gaya mengajar, susunan argumentasi dan hal tidak 

menyebutkan dirinya itu bukan merupakan gaya Paulus.16 

 

Perkembangan selanjutnya yang terjadi di belahan bumi lainnya, 

yaitu  

yang terjadi: 

 

Di Barat, Barnabas pertama-tama diduga sebagai pengarangnya 

(Tertulianus), dan baru pada abad IV kepengarangan Paulus pada 

umumnya diterima—yang merupakan alasan yang penting bagi 

penerimaan Ibrani ke dalam kanon. Namun pada periode selanjutnya, 

pandangan-pandangan itu kembali terpecah. Keraguan mengenai 

                                                 
15 Willi Marxsen. Pengantar Perjanjian Baru. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 

271. 

 
16 Http://www.sabda.org/sejarah/artikel/pengantar_full_life_ibrani.htm. Diakses 18 

Juli 2017. 



18 

kepengarangan Paulus dalam abad XVI (misalnya: Erasmus, Luther, 

Calvin) dihadapi oleh konsili Trente, yang menegaskannya ulang, 

kendatipun hal itu diperlemah kembali dalam tahun 1914 oleh Komisi 

Biblika Kepausan sebegitu jauh hingga diputuskan bahwa kita tak 

perlu menyatakan bahwa rasul tersebut telah memberikan surat itu 

dalam bentuknya yang sekarang.17 

 

 Memang Origen telah berkata, “Hanya Allah yang mengetahui 

penulis  

surat itu dengan pasti,” tetapi Origen cenderung kepada pernyataan bahwa 

Pauluslah penulis surat itu.18 Selain Henry dalam tafsirannya atas surat Ibrani 

yang meyakini Paulus penulisnya19, demikian pula Brill yang berkata, 

“Adakah sesuatu di dalam Perjanjian Baru yang menyatakan siapa yang telah 

menulis surat itu? Pada pendapat kami, ada. Dalam surat Ibrani pasal terakhir, 

mulai ayat 18, terdapat hal-hal yang seolah-olah menunjukkan bahwa 

Pauluslah penulis surat itu.”20  

                                                 
17 Willi Marxsen. 271-272. 

 
18 J. Wesley Brill. 15. 

 
19 Matthew Henry. 7. 

 
20 J. Wesley Brill. 15. 
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Sedangkan Hironimus mengatakan, bahwa Gereja Latin tidak 

mengakuinya sebagai hasil dari tulisan Paulus; mengenai penulisnya 

sendiri Hironimus mengatakan: “Siapa saja, terserah!” Agustinus 

berpendapat yang sama  dengan Hironimus. Luther menegaskan 

bahwa tak mungkin Paulus menulisnya karena surat ini tidak 

mencerminkan pikiran Paulus. Calvin menolak surat itu sebagai yang 

ditulis oleh Paulus. Dalam sejarah Gereja tidak pernah ada orang yang 

berpendapat bahwa Paulus-lah yang menulis Surat Ibrani.21 

 

 Dengan demikian, meskipun penulis dari Kitab Ibrani ini masih 

merupakan teka-teki, itu tidaklah mengurangi keberadaaan Kitab Ibrani itu 

firman Allah yang berotoritas. 

 

Waktu dan Tempat Penulisan 

 Waktu dan tempat penulisan kitab Ibrani memang sulit untuk 

diketahui dengan pasti tepatnya. Namun melalui informasi dari beberapa 

bagian kitab Ibrani ini seperti:  

“Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu 

banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang 

berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan 

penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam 

                                                 
21 William Barclay. Surat Ibrani. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 11. 
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penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu 

telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang 

hukuman dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu 

dengan sukacita, sebab kamu tahu, bahwa kamu memiliki harta yang 

lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya,” (Ibr. 10:32-34) dan 

“Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan 

firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan 

contohlah iman mereka (Ibr. 13:7).  

 

 Melalui ayat-ayat yang dipaparkan di atas dapatlah diambil 

sebuah gambaran yang tersirat bahwa waktu penulisannya adalah 

mempersiapkan umat Kristus menghadapi suatu penganiayaan. 

Dan secara tersirat Surat ini jelas memberi kesan bahwa bahaya 

penganiayaan sewaktu-waktu dapat saja terjadi. Mengingat semua itu 

maka dapat dipastikan bahwa Surat ini ditulis di antara dua masa 

penganiayaan, yaitu pada saat orang Kristen tidak dianiaya secara 

nyata, tetapi tidak disenangi oleh orang lain. Penganiayaan yang 

pertama terjadi pada zaman kaisar Nero, tahun 64 M dan 

penganiayaan berikutnya terjadi pada zaman kaisar Domisianus, kira-

kira tahun 85 M. Di antara dua masa itulah Surat ini ditulis, dan 
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kemungkinan besar menjelang zaman Domisianus. Jika kita ambil 

tahun 80 M, maka perkiraan kita itu tidak jauh melesat.22  

 

 A.M. Stibbs juga menjelaskan bahwa waktu penulisan tidak bisa  

dipastikan: 

Mengenai waktu penulisan surat ini, tak mungkin ditentukan secara 

mutlak pasti, sekalipun orang dapat mengatakan dengan keyakinan 

yang kuat, yaitu bahwa surat ini agaknya ditulis antara tahun 60 dan 

70 M. Para pembacanya sudah lama menjadi Kristen (5:12, 10:32). 

Beberapa dari pemimpin mereka yang semula sudah meninggal 

(13:7). Di lain pihak Timotius masih hidup (13:23). Agaknya mungkin 

untuk mengemukakan, bahwa seandainya penghancuran Yerusalem 

sudah terjadi, penulis tentu tidak akan mengabaikan menyebut hal itu, 

terlebih-lebih karena hal itu adalah penghakiman Allah yang penting 

atas tata ibadah Yahudi yang lama.23  

 

Willi Marxsen seorang Profesor Perjanjian Baru di Universitas 

Münster / Westphalia, Jerman pernah mengatakan: 

                                                 
22 William Barclay. 8.  

 
23 Tafsiran Alkitab Masa Kini 3. Matius-Wahyu. (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina 

Kasih / OMF, 1992), 720.   
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Ibrani tentunya telah ditulis sebelum tahun 96 M., karena Surat 1 

Clement mengutipnya, kendatipun tidak secara khusus mengacu 

kepadanya. Ia tak mungkin ditulis jauh sebelum itu, karena ia 

memandang ke belakang kepada penganiayaan yang telah terjadi. Di 

sini terdapat acuan-acuan kepada ibadah kurban Perjanjian Lama, 

namun tak disebutkan tentang penghancuran Bait Allah. Kendati 

demikian kenyataan ini bukanlah alasan untuk mengusulkan tanggal 

sebelum tahun 70 M., karena pokok permasalahannya adalah soal 

teologis, bukan historis.24  

 

 Sebaliknya J. Wesley Brill menjelaskan bahwa waktu 

penulisannya lebih  

Muda, yaitu di bawah tahun 70 Masehi: 

Kita hanya dapat berkata dengan pasti bahwa surat itu ditulis sebelum 

Yerusalem dirobohkan oleh tentara Romawi pada tahun 70. Hal itu 

jelas dari pasal 13:11, 12 yang menyatakan bahwa pada waktu surat 

itu ditulis, persembahan oleh imam Yahudi masih tetap 

dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dengan demikian kita hanya 

dapat menyatakan bahwa Surat Ibrani ditulis antara tahun 62 dan 65.25 

                                                 
24 Willi Marxsen. 272. 

 
25 J. Wesley Brill. 17. 
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Selanjutnya melalui ayat “Sampaikanlah salam kepada semua 

pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-

saudara di Italia,” (Ibr. 13:24), ada petunjuk tentang suatu tempat. Namun 

persoalannya kalimat, “Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia,” bisa 

bermakna ganda, yaitu ditulis dari Italia atau kepada Italia. 

Di atas semuanya itu kita mempunyai satu petunjuk yang jelas dan 

tegas. Dalam salam penutupnya kita temukan ayat yang seharusnya 

diterjemahkan demikian: “Terimalah salam dari semua saudara dari 

Italia (13:24). Berdasarkan bunyi kalimat penutup itu maka dapat 

dikatakan, bahwa Surat ini ditulis dari Italia atau kepada Italia. 

Kemungkinan besar Surat ini ditulis kepada Italia dan bukan dari 

Italia. Untuk perbandingan dapatlah kita sampaikan contoh yang 

berikut. Misalnya saja kami berada di Surabaya dan menulis sebuah 

surat ke tempat lain. Untuk mengakhiri surat itu kami tidak akan 

menulis: “Terimalah salam semua orang dari Surabaya.” Akan lebih 

tepat kalau kami menulis: “Terimalah salam semua orang Surabaya.” 

Tetapi misalnya kami berada di tempat lain, di mana terdapat 

sekelompok kecil  orang-orang yang berasal dari Surabaya, maka 

kami akan menulis: “Terimalah salam dari semua orang dari 

Surabaya.” Jadi kita dapat mengatakan, bahwa Surat Ibrani ini ditulis 
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kepada orang di Italia. Dan jika demikian maka boleh dipastikan 

bahwa Surat itu ditulis untuk kota Roma.26 

 

 Inipun tempat yang dperkirakan pula oleh Brill yang  mengatakan 

bahwa,  

“Surat itu mungkin ditulis di kota Roma (Ibr. 13:24), tetapi hal itu tidak dapat 

dipastikan.27 

 

Latar Belakang Penulisan Kitab Ibrani 

 Kehadiran surat ini sedang menjelaskan ada suatu pergumulan 

yang berat yang sedang dihadapi oleh umat Kristen saat itu. Beberapa di 

antaranya mulai menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan iman mereka 

kepada Yesus dan kembali kepada kepercayaan Yahudi mereka sebelumnya, 

karena mereka dianiaya dan putus asa. 

 Surat itu hanya dialamatkan kepada ‘orang Ibrani’. Surat itu lebih 

merupakan suatu karangan atau pembahasan yang menerangkan suatu 

pelajaran yang khusus. Surat itu disebut suatu  ‘nasihat’ dalam 13:22.28  

                                                 
26 William Barclay. 9.  

  
27 J. Wesley Brill. 17. 

 
28 Ibid. 14. 
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Surat kepada orang Ibrani ini ditulis kepada orang-orang Kristen 

Ibrani dan di antara mereka terdapat orang-orang yang tergoda untuk 

berbalik kepada agama Yahudi, yaitu Taurat dan segala peraturan 

Nabi Musa. Mereka menghadapi kesulitan, karena iman mereka 

kepada Mesias orang Israel menyebabkan mereka dipisahkan dari 

kaum Mesias itu. Oleh karena mereka dianiaya dan dihina oleh orang-

orang Yahudi yang tidak percaya, maka datanglah cobaan, yaitu 

mereka kembali kepada kepercayaan yang lama, dan hal itu berarti 

murtad kepada Yesus Kristus, Juruselamat mereka.29 

 

 Pergumulan berat yang terkait dengan keimanan umat ini, telah 

menjadi  

topik penting yang akhirnya menghadirkan surat Ibrani. Di dalamnya ada 

aneka peringatan, nasihat, teguran dan pengajaran untuk menjadi dasar 

kehidupan orang percaya waktu itu. 

 

Penerima Surat Ibrani 

 Berbeda dengan ketigabelas dari surat Rasul Paulus ditandai 

dengan jelas penerima dari surat-surat tersebut. Dalam Alkitab yang 

digunakan oleh jemaat Tuhan, bahkan ada sembilan surat yang sangat jelas 

                                                 
29 J. Wesley Brill. 19. 
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penerimanya karena langsung dijadikan judul dari kitab tersebut. Ada empat 

yang judul kitab itu menggunakan nama orang yaitu: 1 dan 2 Timotius, Titus 

serta Filemon. Sedangkan di dalam kitab Ibrani membutuhkan usaha yang 

lebih sangat serius untuk mengetahui penerima surat Ibrani. 

Sekali lagi untuk menjawab pertanyan ini kita bergantung pada 

petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Surat itu sendiri. Ada satu hal 

yang sudah pasti, yaitu bahwa Surat ini mustahil dialamatkan kepada 

suatu Gereja yang besar. Untuk suatu Gereja yang besar maka nama 

tempatnya tentu akan disebut. Ternyata dalam Surat ini sama sekali 

tidak ada petunjuk mengenai hal itu.30 

 

Melalui Ibrani 2:3, “ ...  bagaimanakah kita akan luput, jikalau kita 

menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan 

oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan 

cara yang dapat dipercayai, sedangkan ...,” dapat dijelaskan penerimanya 

adalah generasi kedua.  

Kisahnya disampaikan oleh orang-orang yang telah mendengar 

ajaran Tuhan kepada penerima Surat ini. Persekutuan Kristen yang menjadi 

alamat Surat 

                                                 
30  William Barclay. 8-9.   
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Ini bukanlah orang-orang yang baru mengenal iman Kristen.31 “Sebab 

sekalipun kamu, ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi 

pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan 

Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras,” (Ibr. 5:12).  

Bahkan mereka telah memiliki teladan iman yang luar biasa, 

ketika penulis surat Ibrani ini menyadarkan dengan berkata, “Ingatlah akan 

pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah 

kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka,” 

(Ibr. 13:7). Ini sedang menunjukkan dengan jelas sekali bahwa surat ini 

dialamatkan kepada orang Ibrani yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai 

Mesias dan Juruselamat.32 

Selanjutnya Ellingworth berkata:  

Mungkin pula surat ini dituliskannya kepada orang-orang yang 

berlatarbelakang sama dengan dia juga, yakni jemaat Kristen dari 

lingkungan Yahudi yang juga biasa disebut Ibrani atau setidaknya 

yang mengerti sejarah mereka keturunan bangsa Israel sebagai umat 

Allah. Jadi memang mungkin di antara jemaat penerimanya ada juga 

orang-orang bukan Yahudi. Mungkin karena ciri-ciri tulisan dalam 

                                                 
31 William Barclay. 7-8. 

 
32 J. Wesley Brill. 17-18. 
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Surat inilah, maka kumpulan tulisan ini kemudian disebut sebagai 

Surat kepada Orang Ibrani.33 

 

 Melalui uraian di atas, maka dapat dilacak ciri-ciri dari penerima 

surat Ibrani ini. Meskipun demikian, “Dalam hubungan ini keadaaan rohani 

mereka mempunyai arti yang lebih penting daripada tempat kediaman 

mereka. Bagi pengetahuan kita tentang hal ini, kita tergantung melulu  kepada 

kesaksian surat surat ini sendiri.”34 

Garis Besar Kitab Ibrani 

 Ellingworth & Nida menyusun garis besar surat kepada orang 

Ibrani sebagai berikut: 

A. Kristus adalah penyataan Allah yang sempurna (1:1-3). 

B. Kristus lebih tinggi daripada malaikat (1:4-2:18). 

     B.1. Keagungan Anak Allah (1:4-14). 

     B.2. Keselamatan yang luar biasa istimewa (2:1-4). 

     B.3. Untuk waktu yang singkat Yesus dijadikan lebih rendah 

daripada   

             malaikat (2:5-18).  

                                                 
33 Paul Ellingworth dan Eugene A. Nida. Surat Kepada Orang-Orang Ibrani. 

(Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia dan Yayasan Karunia Bakti Budaya Indonesia, 2013), 

1. 

 
34 Tafsiran Alkitab Masa Kini 3. 721.   
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C. Kristus lebih besar daripada Musa dan Yosua (3:1-4:13). 

     C.1. Kristus setia mengurus rumah Allah (3:1-6). 

     C.2. Peringatan terhadap yang tidak taat kepada Allah (3:7-19). 

     C.3. Menerima istirahat yang dijanjikan Allah (4:1-13). 

D. Keistimewaan pekerjaan Kristus sebagai Imam (4:14-7:28). 

     D.1. Yesus Imam Agung yang besar (4:14-5:10). 

     D.2. Peringatan supaya jangan murtad (5:11-6:12). 

     D.3. Janji Allah tidak berubah (6:13-20). 

     D.4. Kristus dan Melkisedek ( 7:1-10). 

     D.5. Kristus lebih besar daripada Harun (7:11-28). 

E. Keistimewaan perjanjian Kristus (8:1-9:22). 

     E.1. Yesus Imam Agung kita (8:1-13). 

     E.2. Tempat kudus di bumi dan di surga berbeda (9:1-10). 

     E.3. Kristus adalah pengantara perjanjian yang baru (9:11-22). 

F. Keistimewaan kurban Kristus (9:23-10:39). 

     F.1. Kurban Kristus menghapuskan dosa (9:23-10:18). 

     F.2. Seruan supaya tekun (10:19-39). 

G. Pentingnya iman (11:1-12:29). 

     G.1. Pahlawan-pahlawan iman (11:1-40). 

     G.2. Ajakan supaya tetap bertekun dalam perlombaan iman (12:1-

11) 

     G.3. Seruan supaya teguh dalam iman (12:12-29). 
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H. Nasihat dan penutup (13:1-25). 

     H.1. Nasihat supaya menyenangkan hati Allah (13:1-19). 

     H.2. Penutup (13:20-25).35 

 

Ada pula yang menyusun garis besarnya secara lebih sederhana 

seperti di bawah ini: 

Pendahuluan: Kristus Wahyu Allah yang Sempurna 1:1-3 

Kristus Lebih Tinggi daripada Malaikat 1:4-2:18 

Kristus Lebih Tinggi daripada Musa dan Yosua 3:1-4:13 

Keagungan Kedudukan Kristus sebagai Imam 4:14-7:28 

Keagungan Perjanjian Kristus 8:1-9:28 

Keagungan Korban Kristus 10:1-39 

Keutamaan Iman 11:1-12:29 

Nasihat dan Penutup 13:1-2536 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Paul Ellingworth dan Eugene A. Nida. 2. 

 
36 Https://www.bible.com/ms/bible/402/HEB.INTRO1.bm. Diakses 18 Juli 2017. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Eksposisi Ibrani 13:17 

 Kitab Ibrani itu ditulis dalam bahasa Yunani meskipun berjudul 

Ibrani. Marxsen menegaskan, “Tanpa ragu dapat kita katakan bahwa Ibrani 

bukanlah suatu terjemahan dari bahasa Ibrani, melainkan ditulis dalam bahasa 

Yunani.”37 Kitab Ibrani memuat tiga belas pasal. Dan pembahaan ini akan 

difokuskan kepada pasal yang terakhir khususnya di ayat ketujuhbelas, yang 

oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul, “Nasihat dan doa selamat.”  

 Penulis Ibrani mengatakan, “Taatilah pemimpin-pemimpinmu 

dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, 

sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu 

mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, 

sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu,” (Ibr. 13:17). 

 Di dalam ayat tersebut, penulis kitab Ibrani sedang memberikan 

nasihat dalam bentuk perintah untuk para jemaat kepada para pemimpinnya. 

Hal ini dikatakannya tentu bermula dari adanya persoalan di dalam jemaat 

                                                 
37 Willi Marxsen. 272. 
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tersebut, dalam hal ini khususnya perilaku yang sifatnya kebalikan dari aneka 

nasihat yang muncul tersebut. 

 Brill yang menyepakati bahwa Pauluslah penulis dari kitab Ibrani 

mengatakan: 

Dalam pasal ini pemandangan ada di luar perkemahan dan nasihat-

nasihat ditujukan kepada orang-orang yang telah menolak dunia ini 

dan juga telah ditolak oleh dunia ini. Nasihat-nasihat dalam pasal ini 

adalah untuk hubungan yang baru dengan Allah dan Paulus 

menyatakan maksud yang terbesar dari korban Yesus Kristus di atas 

kayu salib.38 

 

 Dalam pasal tiga belas secara keseluruhan Henry mengulas 

bahwa: 

 

Rasul Paulus telah banyak membahas tentang Kristus, tentang iman, 

tentang anugerah yang diberikan secara cuma-cuma, tentang hak-hak 

istimewa Injil, dan memperingatkan orang Ibrani terhadap 

kemurtadan. Sekarang, sebagai penutup dari semuanya itu, ia 

menasihatkan mereka sejumlah kewajiban yang sangat baik, sebagai 

buah yang benar dari iman (ay.1-17). Sesudah itu, Rasul Paulus 

                                                 
38 J. Wesley Brill. 212.  
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memohon supaya mereka mendoakan dirinya, dan ia sendiri 

memanjatkan doa-doanya kepada Allah bagi mereka. Ia juga 

membangkitkan harapan mereka bahwa mereka dapat berjumpa 

dengan dia dan Timotius, dan sesudah itu mengakhiri suratnya dengan 

salam dan berkat kepada mereka semua (ay. 18, sampai selesai).39 

 

 Sedang Barclay mengatakan, “Ketika mendekati akhir suratnya 

penulis  

surat Ibrani beralih ke soal-soal yang praktis.40 

 

B. Pembatasan Pembahasan 

 Dalam pasal ketigabelas dari kitab Ibrani ini, memang memuat 

aneka nasihat-nasihat yang bersifat praktis untuk dilakukan oleh umat Tuhan 

dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau dibahas setiap ayatnya secara 

terperinci, maka akan memunculkan banyak tema-tema yang menarik terkait 

dengan kategorinya masing-masing. Oleh sebab itu, di dalam kajian ini akan 

membahas khusus ayat yang ketujuhbelas saja. 

 Jangankan untuk membahas seluruh pasal ketigabelas, di dalam 

ayat yang ketujuhbelas pun sudah ada banyak topik menarik yang bisa 

                                                 
39 Matthew Henry. 263. 

 
40 William Barclay. 255. 
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dipaparkan secara terperinci. Dan secara lebih khusus lagi, maka melalui 

eksposisi dari pembahasan ini adalah lebih terkait kepada sebuah frasa yaitu, 

“Taatilah pemimpin-pemimpinmu.” Meskipun demikian, tetap akan 

mengulasnya mulai dari keseluruhan ayat tersebut, yaitu”  

Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, 

sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang 

harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan 

melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal 

itu tidak akan membawa keuntungan bagimu (Ibr 17:17).  

 

C. Taatilah 

 Kata awal yang terdapat dalam Ibrani 13:17 , “Taatilah ... .” Suatu 

perintah yang dalam bahasa Inggris adalah obey dan bukan submit. “Obey 

them that have the rule over you, and submit yourselves; for they watch for 

your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and 

not with grief; for that  is unprofitable for you.”41  Dalam bahasa Yunaninya 

peitho (πείθω) yang memiliki makna: 

1) persuade 1a) to persuade, i.e. to induce one by words to believe 1b) 

to make friends of, to win one's favour, gain one's good will, or to seek 

                                                 
41 The New Scofield Reference Bible. (New York: Oxford University Press, 1967), 

1325. 
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to win one, strive to please one 1c) to tranquillise 1d) to persuade unto 

i.e. move or induce one to persuasion to do something 2) be persuaded 

2a) to be persuaded, to suffer one's self to be persuaded; to be induced 

to believe: to have faith: in a thing 2a1) to believe 2a2) to be persuaded 

of a thing concerning a person 2b) to listen to, obey, yield to, comply 

with 3) to trust, have confidence, be confident.42  

Kalimat, “Taatilah pemimpin-pemimpinmu ... ,” (Ibr. 13:17 ITB) 

di dalam bahasa Inggris, “Obey them that have the rule over you,” (KJV) yang 

sama dengan, “Obey those who rule over you,” (NKJ). Namun ada pula versi 

Inggris yang berbeda yaitu, “Obey your leaders,” (NIV, NAS, NET).43 Ada 

dua kata yang berbeda muncul, yaitu: The rule atau who rule dan leaders, 

yang keduanya terjemahan dari bahasa Yunani hegeomai (ἡγέομαι), yang 

berarti:  

1) To lead 1a) to go before 1b) to be a leader 1b1) to rule, command 

1b2) to have authority over 1b3) a prince, of regal power, governor, 

viceroy, chief, leading as respects influence, controlling in counsel, 

overseers or leaders of the churches 1b4) used of any kind of leader, 

chief, commander 1b5) the leader in speech, chief, spokesman 2) to 

consider, deem, account, think.44 

                                                 
42 BibleWorks Versi 8.0. (Norfolk, VA: BibleWorks, LLC., 2009), th. 
43 BibleWorks Versi 8.0.  

 
44 BibleWorks Versi 8.0.  
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 Selain itu kata taatilah memiliki arti: 

 

Kata kerja Yunaninya sama dengan yang di ayat berikutnya (Ay. 18) 

diterjemahkan ‘(kami) yakin’, dan di 2:13 ‘menaruh kepercayaan’ 

serta di 6:9 ‘(kami) yakin’. Jadi, di ayat 17 ini jemaat dianjurkan untuk 

mempercayai para pemimpinnya, dan mempercayai mereka berarti 

mau mengikuti atau menaati (ajaran) mereka.45 

 

 Dalam ayat ini ada penekanan pada kewajiban yang perlu 

dilakukan  

selaku jemaat kepada Pemimpinnya: 

Setelah memberi tahu kita tentang kewajiban yang harus dilakukan 

orang Kristen untuk membalas kebaikan para pelayan Tuhan yang 

sudah mati, yang pada dasarnya adalah dengan mencontoh iman 

mereka dan tidak berpaling dari iman tersebut, Rasul Paulus memberi 

tahu kita tentang kewajiban apa yang harus dilakukan orang untuk 

membalas para pelayan Tuhan yang masih hidup (ay. 17), dan alasan 

mengapa itu harus dilakukan.46 

                                                 
45 Paul Ellingworth dan Eugene A. Nida. 365. 

 
46 Matthew Henry. 275-276. 
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 Sebuah kewajiban baru telah muncul melalui sebuah penekanan 

dalam kata, “Taatilah ... ,” yaitu menyangkut, “Kewajiban apakah itu, yaitu 

menaati mereka, dan tunduk kepada mereka. Yang diwajibkan di sini 

bukanlah taat secara buta atau tunduk secara mutlak, melainkan hanya sejauh 

ketaatan itu masuk akal dan sesuai dengan kehendak Allah yang tersingkap 

di dalam firman-Nya.”47 

 Suatu kewajiban yang terukur yang menurut pendapat Henry di 

atas, ada makna ‘hanya sejauh’ yang masuk akal dan sesuai kehendak Allah. 

Seperti pula yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6:5-7: 

(6:5) Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut 

dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada 

Kristus, (6:6) jangan hanya di hadapan mereka saja untuk 

menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang 

dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, (6:7) dan yang 

dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang 

melayani Tuhan dan bukan manusia. 

 

 Menaati pemimpin atau tuan itu penting, “Tetapi Petrus dan rasul-

rasul itu menjawab, katanya: "Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada 

kepada manusia,” (Kis 5:29). Dan muncul ucapan penegasan lagi, “Dan kami 

                                                 
47 Matthew Henry. 276. 
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adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan 

Allah kepada semua orang yang mentaati Dia,” (Kis 5:32).  

  Melalui ayat-ayat itu ada penekanan tentang batasan saat menaati 

perintah  seseorang. Memang mutlak untuk menaati, tetapi sebagai seorang 

Kristen tetap harus diatur berdasarkan Firman, yaitu jika melanggar Firman, 

maka perlu waspada. Perlu lebih taat kepada Allah daripada kepada siapa pun. 

Dan ini merupakan pernyataan yang mengagetkan saat itu, karena, “Mereka 

membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. 

Imam Besar mulai menanyai mereka, ...,” (Kis 5:27). Ternyata mereka itu 

berani berkata dengan tegas, “Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada 

kepada manusia.” Suatu dasar ketaatan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. 

Allah telah memerintahkan mereka untuk mengajar dalam nama 

Kristus, dan oleh karena itu mereka harus melakukannya, walaupun 

imam-imam kepala melarang mereka. Perhatikanlah, penguasa-

penguasa itu giat menentang Allah, dan mempunyai banyak hal yang 

harus dipertanggungjawabkan, tetapi menghukum manusia karena 

tidak taat kepada mereka dalam melaksanakan tugas bagi Allah.48 

 Setelah membahas tentang ketaatan di atas, maka selanjutnya 

adalah masalah dua kata yaitu: ‘pemimpin-pemimpinmu’. Kata pemimpin ini 

telah muncul sebelumnya ketika penulis kitab Ibrani berkata, “Ingatlah akan 

                                                 
48 Matthew Henry. Kitab Kisah Para Rasul. (Surabaya: Penerbit Momentum, 2014), 

206. 
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pemimpin-pemimpin kamu, yang telah menyampaikan firman Allah 

kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka,” 

(Ibr 13:7).  

Dalam bagian ini para pembaca pertama diperintahkan agar tetap setia 

mencontoh iman pemimpin-pemimpin mereka. Bagian ini dimulai 

dan ditutup dengan perintah yang berkaitan dengan ‘pemimpin-

pemimpin’ mereka. Pasal 13:15-17 menceritakan secara ringkas cara 

hidup orang yang mendekati Dia. ‘Senantiasa mempersembahkan  

korban syukur’, ‘berbuat baik’, dan ‘menaati pemimpin-pemimpin 

jelas sesuai dengan cara hidup yang selalu datang mendekati Dia.49 

 

 Melalui ayat ketujuh ini, penulis kitab Ibrani memunculkan dua 

kali  

persoalan pemimpin yang diawali dengan perintah ‘ingatlah’: “Ini bukan 

berarti bahwa mereka sudah melupakan pemimpin mereka yang dahulu. Kata 

ini lebih berarti ‘renungkanlah’ atau ‘pikirkanlah’.”50 dan perintah 

‘perhatikanlah’. Hal ini mengesankan bahwa para pemimpin itu memang 

layak untuk diteladani. Siapakah mereka itu?  

                                                 
49 Dave Hagelberg. Tafsiran Ibrani dari Bahasa Yunani. (Bandung: Yayasan Kalam 

Hidup, 1999), 69-70. 

 
50 Paul Ellingworth dan Eugene A. Nida. 355. 
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Yang disebut ‘pemimpin’ dalam ayat ini, ayat 17 serta ayat 24 ialah 

guru-guru yang telah mengajar mereka. Mungkin guru-guru itu rasul-

rasul yang sudah mengabarkan Injil kepada mereka. Mungkin 

beberapa dari rasul-rasul itu telah meninggal dunia dengan ketetapan 

iman mereka. Paulus menghendaki agar mereka mengingat akan 

pemimpin-pemimpin itu dan mengikuti teladan imannya.51 

 

Dalam kalimat ‘pemimpin-pemimpin kamu’:  

Kita tidak tahu apa nama atau sebutan untuk jabatan pemimpin yang 

dimaksudkan di sini. Karena itu, kita jangan memakai nama jabatan 

seperti uskup atau pendeta. Beberapa bahasa tidak punya kata benda 

seperti ‘pemimpin’, dan hanya dapat mengungkapkannya dengan 

memakai kata kerja, sehingga terjemahannya menjadi seperti: ‘orang-

orang yang telah memimpin kalian dahulu.52 

 

Barclay menggandengkan ayat yang ketujuh dan kedelapan 

menjadi satu paket, “Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu, yang telah 

menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka 

                                                 
51 J. Wesley Brill. 215. 

 
52 Paul Ellingworth dan Eugene A. Nida. 355. 
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dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun 

hari ini dan sampai selama-lamanya,” (Ibr 13:7-8). 

Dalam dua ayat ini terkandung uraian tentang pemimpin yang sejati 

bagi manusia. (i) Pemimpin gereja yang sejati itu berkhotbah tentang 

Yesus dan membawa orang kepada-Nya. (ii) Pemimpin gereja yang 

sejati itu hidup dalam iman dan dengan begitu membawa Kristus 

kepada manusia. (iii) Pemimpin yang sejati, jika perlu, akan mati 

dalam kesetiaan. (iv) Dengan demikian maka pemimpin yang sejati 

akan mewariskan dua hal kepada para pengikutnya, yaitu teladan dan 

inspirasi.53  

 

 Jadi ‘taatilah pemimpin-pemimpinmu’:  

Ungkapan ini hampir sama persis artinya dengan ‘tunduklah kepada 

mereka’. Dalam beberapa bahasa kedua bentuk perintah ini hanya 

dapat diterjemahkan seperti ‘taatilah / patuhilah pemimpin-pemimpin 

kalian dengan cara mengikuti perintah-perintah mereka’ atau ‘ikutilah 

orang-orang yang memimpin kalian dengan (cara)  melakukan apa 

yang mereka katakan / ajarkan agar kalian lakukan’.54   

 

 

                                                 
53 William Barclay. 260-261. 

 
54 Paul Ellingworth dan Eugene A. Nida. 365. 
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D. Tunduklah 

 Menurut Ellingworth, seperti yang dijelaskan di atas, maka kata 

‘tunduklah’ memiliki kesamaan arti dengan kata ‘taatilah’, khusus untuk ayat 

yang ketujuhbelas ini. Dengan adanya kesamaan makna ini, mungkin 

Hagelberg tidak membahas makna ‘tunduklah’ dalam buku Tafsiran 

Ibraninya. 

 Beberapa penafsir seperti: Matthew Henry, J. Wesley Brill dan 

William Barclay dalam tafsirannya atas ayat tujuh belas itu tidak memberikan 

pandangannya yang jelas dan tegas dalam pembedaan atas pemaknaan kata 

‘taatilah’ dan ‘tunduklah’. Sehingga penggunaan kedua kata itu secara 

bersamaan sebagai bagian yang bersifat kombinasi dalam menekankan makna 

‘ketaatan’ dan ‘ketundukan’ yang harus dipatuhi oleh umat Tuhan. 

 Tunduklah dalam bahasa Inggris adalah submit dan bukan obey. 

Dalam bahasa Yunaninya hupeiko (ὑπείκω) yang memiliki makna: 1) to resist 

no longer, but to give way, yield (of combatants) 2) metaph. to yield to 

authority and admonition, to submit.55  

 

E. Pemimpin Yang Berjaga-Jaga dan Bertanggungjawab 

 Di dalam ayat ini menjelaskan karakteristik pemimpin yang perlu 

ditaati. “Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, 

                                                 
55 BibleWorks Versi 8.0.  
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sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus 

bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya 

dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan 

membawa keuntungan bagimu,” (Ibr13:17).  

 Pemimpin yang berjaga-jaga memiliki makna: 

Para pelayan Tuhan berjaga-jaga atas jiwa jemaat, bukan untuk 

menjebak mereka, melainkan untuk menyelamatkan mereka. Para 

pelayan Tuhan meyakinkan jemaat, bukan terhadap diri mereka 

sendiri, melainkan terhadap Kristus. Mereka membangun jemaat di 

dalam pengetahuan, iman dan kekudusan. Mereka harus berjaga-jaga 

atas segala sesuatu yang bisa melukai jiwa-jiwa manusia, dan 

memperingatkan jemaat akan berbagai kekeliruan yang berbahaya, 

akan tipu daya iblis, akan penghakiman yang semakin dekat. Mereka 

harus berjaga-jaga menanti datangnya segala kesempatan untuk 

membantu jiwa-jiwa manusia semakin dekat dengan sorga.56 

Pemimpin yang bertanggungjawab memiliki makna: 

Para pelayan Tuhan harus mempertanggungjawabkan bagaimana 

mereka melaksanakan tugas mereka, dan apa yang terjadi dengan 

jiwa-jiwa yang telah dipercayakan kepada mereka, adakah yang 

hilang gara-gara karena kelalaian mereka, dan adakah di antara jemaat 

                                                 
56 Matthew Henry. 277. 
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yang dimenangkan dan dibangun di dalam pelayanan mereka. Para 

pelayan Tuhan senang jika bisa memberikan pertanggungjawaban 

yang baik tentang diri mereka dan para pendengar mereka. Apabila 

mereka dapat mempertanggungjawabkan kesetiaan  dan keberhasilan 

mereka, maka hari itu akan menjadi hari yang penuh sukacita bagi 

mereka. Jiwa-jiwa yang telah dipertobatkan dan diteguhkan di dalam 

pelayanan mereka akan menjadi sukacita mereka, mahkota mereka, 

pada hari Tuhan Yesus.57  

 

 Sedang sebaliknya yang kurang atau tidak bertanggungjawab: 

 

Jika mereka memberikan pertanggungjawaban yang menyedihkan, 

maka itu akan menjadi kerugian bagi orang banyak sekaligus bagi diri 

mereka sendiri. Para pendengar mendapatkan manfaat apabila para 

pelayan Tuhan memberikan pertanggungjawaban dengan penuh 

sukacita, bukan dengan dukacita. Jika para pelayan yang setia tidak 

memperoleh keberhasilan, mereka akan berdukacita, tetapi jemaat 

akan menjadi rugi. Hamba-hamba Tuhan yang setia telah 

menyelamatkan jiwa mereka sendiri, tetapi pada kepala mereka akan 

                                                 
57 Ibid. 277. 
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tertumpah darah dan kebinasaan jemaat yang tidak berbuah dan tidak 

beriman.58   

 

F. Ketaatan Menurut Etika Kristen 

 Etika bukanlah sekadar mata kuliah bagi mahasiswa yang 

menekuni jurusan filsafat. Etika adalah penuntun utama yang dibutuhkan 

manusia dalam membina hubungan dengan sesamanya, baik dalam bidang 

bisnis, pernikahan ataupun kejahatan.59 Etika pun  dibutuhkan di dalam 

membangun relasi yang terkait dengan ketaatan.  

Untuk menjadi taat itu merupakan suatu proses kehidupan. 

“Tujuan hidup manusia  adalah melayani. Selain itu juga memperlihatkan 

kasih serta kesediaan untuk menolong sesama,” jelas Albert Schweitzer.60 

Itulah sebabnya, tidak serta merta seseorang yang dipimpin itu mau menaati 

sang pemimpinnya, kalau tidak memahami tujuan hidup. Ada keputusan 

pribadi seseorang sebelum menaati sang pemimpin. Tanpa sebuah keputusan 

itu tidak mungkin ada ketaatan.  

                                                 
58 Ibid. 277-278. 

 
59 Edwin Louis Cole. Menjadi Pris Sejati. (Jakarta: Metanoia Publishing, 2010), 

311. 

 
60 Juanda. 1111 Ungkapan Abadi. (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2006), 39. 
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Jikalau itu bukan merupakan keputusan pribadi, maka yang terjadi 

adalah keterpaksaan saat menaati pemimpinnya. Kecuali para pengikutnya 

adalah sekumpulan robot yang akan taat mutlak sesuai dengan program yang 

di-instal-nya. Tapi ini pun bisa memberontak ketika programnya tidak 

berjalan sesuai dengan yang diprogramkan. 

Sebuah riset robotika telah meluncurkan ‘pendeta robot’ untuk sebuah 

gereja Protestan di Jerman yang pertama di dunia dalam rangka 

memperingati 500 tahun Reformasi Martin Luther yang telah 

menancapkan 95 Tesis pada pintu sebuah gereja di Wittenberg tahun 

1517. Robot yang dinamai BlessU-2 itu bisa menyampaikan berkat 

dalam lima bahasa - Jerman, Inggris, Spanyol, Inggris, dan Polandia, 

serta bisa memancarkan cahaya dari kedua tangannya. Pada dadanya 

tersedia sebuah layar sentuh. Umat yang ingin dilayani bisa memilih 

mode suara lelaki atau perempuan. "Kami ingin orang mulai 

mempertimbangkan kemungkinan untuk menerima berkat dari sebuah 

mesin," kata Stephan Krebs, salah satu penggagas pembaruan itu, 

seperti yang diwartakan The Guardian, Selasa (30/5/2017).61 

 

 Teknologi memang terus berkembang, namun yang terkait dengan  

                                                 
61 Http://www.suara.com/tekno/2017/05/30/205111/gereja-jerman-perkenalkan-

pendeta-robot-pertama-di-dunia?utm_source=newsrepublic&utm_medium=News. Diakses 

13 Juli 2017.  
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ketaatan bukan saja terkait perilaku semata, namun juga harus bersumber dari 

motivasi. Sedangkan robot tentu tak punya motivasi, maka ketaatannya pun 

tergantung dari programmer-nya. Sehingga ketaatan yang demikian tentu saja 

bukan dari nilai yang bersumber dari kesadaran pribadi. Nilai-nilai yang 

dimiliki oleh seseorang bisa berubah-ubah, namun Alkitab memberikan 

acuannya melalui pendekatan etika Kristen. 

 Ada pandangan yang terkait dengan ketaatan kepada seorang 

pemimpin yang sedang memerintah dengan batasan-batasan tertentu. 

Ada kesepakatan umum di kalangan orang Kristen bahwa ada saat-

saat di mana seorang Kristen harus tidak taat pada pemerintah. 

Masalah yang sebenarnya adalah di mana harus menarik garisnya dan 

ada dua pendapat tentang hal ini. Satu pandangan meyakini bahwa 

pemerintah tidak harus ditaati ketika dia mengajarkan hukum yang 

bertentangan dengan firman Allah. Pandangan yang lain berpendapat 

bahwa pemerintah tidak harus ditaati hanya pada saat dia 

memerintahkan orang Kristen untuk berbuat jahat.62 

 

 

 

 

                                                 
62 Norman L. Geisler. Etika Kristen. (Malang: Literatur SAAT, 2010), 291. 
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G. Ketaatan Kepada Pemimpin 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata pemimpin artinya: 

orang yang memimpin; → pimpin.63 Pekerjaan pemimpin tidaklah hanya 

terbatas pada membangun sebuah organisasi. Pemimpin yang besar 

membangun organisasi melalui potensi manusianya.64  

Untuk menjadi seorang pemimpin rohani memerlukan kedewasaan 

dan pengalaman. Seorang pemimpin rohani harus berpijak pada janji 

setianya sendiri terhadap Injil Kristus dan doktrin-doktrin Firman 

Allah tanpa keraguan sedikitpun. Seseorang yang meragukan 

hubungan-hubungannya dengan Kristus tidak akan menjadi seorang 

pemimpin rohani bagi orang lain.65 

 

Pemimpin dihasilkan melalui suatu upaya, tidak dilahirkan begitu 

saja. Sejak lahir, semua pria sudah memiliki ‘ego untuk menguasai’, yaitu 

suatu faktor yang diperlukan dalam kepemimpinan.66  

                                                 
63 W.J.S. Poerwadarminta. xxx. 

 
64 James B. Richards. The Lost Art of Leadership. (Surabaya: Majesty Books 

Publisher, 2006), 5-6. 

 
65 David Hocking. Rahasia Keberhasilan Seorang Pemimpin. (Yogyakarta: Yayasan 

Andi, 1991), 13. 

 
66 Edwin Louis Cole. 307. 
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Hadirnya seorang pemimpin tidak bisa terlepas dari para 

pengikutnya atau orang yang mau dipimpin. Jikalau seseorang tidak mau 

mengakui kepemimpinan seseorang, maka niscaya sang  pemimpin itu tidak 

bisa memimpin orang yang tidak mau dipimpinnya itu.  

Hidup adalah tempat pelatihan dan satu-satunya persiapan yang 

sebenarnya bagi kepemimpinan. Setiap orang dapat belajar prinsip-

prinsip kepemimpinan, tetapi hanya bagi mereka yang telah 

mengembangkan karakter kepemimpinanlah yang dapat 

menerapkannya secara efektif. Kepemimpinan sejati adalah sebuah 

produk tentang siapa sesungguhnya kita dan bukannya apa yang kita 

lakukan. Hidupnya suatu kepemimpinan adalah kehidupan dari 

pemimpinnya.67 

 

 Persoalan ketaatan terkait dengan peraturan. Manusia lebih suka 

tidak taat, jikalau ada aturan supaya taat, sehingga terjadilah pelanggaran di 

sini. Ini telah terjadi sejak di Taman Eden. Dan terus berkembang dalam 

aneka segi kehidupan sampai saat ini. Ketaatan itu merupakan keputusan 

untuk mau melayani pemimpin yang ditaati tersebut. Pelayanan dan ketaatan 

adalah dua hal yang berdampingan seumpama kembar siam.68 

                                                 
67 James B. Richards. 8. 

 
68 Charles R. Swindoll. Improving Your Serve. (Bandung:  Penerbit CV Pionir Jaya, 

2005), 190.. 
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 Melalui ungkapan dari Swindoll tersebut, mengandung 

pengajaran yang begitu ketat, bahwa jikalau seseorang suka melayani atau 

merasa terpanggil dalam bidang pelayanan tertentu, namun memiliki hati 

yang suka berontak kepada sang pemimpinnya, itu sedang  menunjukkan 

adanya kegagalan dalam memahami arti sebuah pelayanan. Ketaatan para 

pelayan ini jelas sangat berperan dalam penyelesaian masalah yang sedang 

terjadi.69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Ranto Sari Siahaan. Lebih Dari Pemenang. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009), 

147. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

Taat atau ketaatan adalah sikap yang tunduk kepada wewenang, 

menjalankan apa yang diperintahkan, mematuhi apa yang dituntut atau 

menjauhkan diri dari apa yang dilarang. Persoalan ketaatan terkait dengan 

peraturan. Manusia lebih suka tidak taat, jikalau ada aturan supaya taat, 

sehingga terjadilah pelanggaran di sini. Ini telah terjadi sejak di Taman Eden. 

Dan terus berkembang dalam aneka segi kehidupan sampai saat ini. Ketaatan 

itu merupakan keputusan untuk mau melayani pemimpin yang ditaati 

tersebut. Pelayanan dan ketaatan adalah dua hal yang berdampingan 

seumpama kembar siam. 

Melalui ungkapan yang mengandung pengajaran yang begitu ketat, 

bahwa jikalau seseorang suka melayani atau merasa terpanggil dalam bidang 

pelayanan tertentu, namun memiliki hati yang suka berontak kepada sang 

pemimpinnya, itu sedang  menunjukkan adanya kegagalan dalam memahami 

arti sebuah pelayanan. Ketaatan para pelayan ini jelas sangat berperan dalam 

penyelesaian masalah yang sedang terjadi. 
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