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(Yayasan bina awam)                       108 – SURAT PASTORAL 

SURAT-SURAT PENGGEMBALAAN 

Disebut sebagai Surat-Surat Penggembalaan (Pastoral), karena sifatnya merupakan 
pengembalaan seorang gembala kepada domba-dombanya, dan surat-surat ini ditulis oleh para 
gembala yang namanya dijadikan judul tiap-tiap surat.  

Termasuk dalam surat-surat pengembalaan adalah surat-surat Yakobus, Petrus (1+2), Yohanes 
(1,2,3), Yudas dan yang terakhir sekaligus menjadi penutup kitab Perjanjian Baru adalah surat Wahyu 
yang ditulis oleh Yohanes. 

 

Catatan: 
Dalam mempelajari Pengantar ini, jangan lupa membaca terlebih dahulu sampai habis ISI Kitab 

yang bersangkutan dari Alkitab sendiri dan juga ayat-ayat rujukan yang disebutkan pada pengantar 
ini agar bahan-bahan lebih mudah dimengerti. 

 

 

Y A K O B U S 

 Dalam Perjanjian Baru ada 7 nama Yakobus, namun di antaranya, hanya 3 yang lebih dikenal, 
yaitu: 

• Yakobus anak Zebedeus. Ia saudara Yohanes dan 
keduanya menjadi murid Yesus, namun ini agaknya 
tidak mungkin karena ia mati syahid pada usia muda 
(Kis.12:2); 

• Yakobus anak Alpius. Yang ini juga kurang terdengar; 
• Yakobus saudara Yesus. Yang ini yang paling 

mungkin (Gal.1:19). 

Keterangan lain perihal rasul Yakobus dapat dibaca dalam: 

Mat.13:55; Mrk.3:21; Yoh.7:5,10; Kis.1:14;12:17;15:13; 
1Kor.15:7; Gal.1:18-19.  

Maksud Surat 

Surat ini ditujukan kepada ke-12 suku yang tersebar. Kemungkinan surat ini merupakan 
selebaran yang ditulis dan dikirimkan kepada orang-orang Yahudi di luar Palestina. 

Perhimpunan-perhimpunan jemaat yang dituju dalam surat ini kelihatannya bukanlah jemaat-
jemaat yang berada dalam kondisi baik, sebab memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

• Dalam pencobaan (1:2-3); 
• Sikap buruk jemaat yang kaya terhadap yang miskin (2:2-4,6,7,15,16;5:1-6); 
• Hati mereka dipenuhi kebencian dan kesengsaraan (4:1,2); 
• Lidah mereka penuh kepahitan (3:5-12;4:11). 

Maksud Yakobus dalam menulis surat ini adalah untuk mengembalikan dan membangunkan 
jemaat akan hal-hal di atas disertai dengan pengajaran. Juga untuk menjelaskan kesalah-pahaman 
dalam surat-surat Paulus tentang IMAN dan PERBUATAN dalam hubungan dengan DIBENARKAN 
KARENA IMAN (Rom.3,4;Gal.2 dst.). 
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1  P E T R U S 

Petrus adalah rasul Yesus (1:1;Mat.4:128-20;10:2), saksi 
mata kebangkitan (5:1). Nama aslinya adalah Simon anak Yunus dan 
nama barunya adalah Kepas (Yoh.1:42).  

Petrus adalah rasul yang utama (Mat.16:13-17;Kis.1-12), 
yang pernah ikut berjalan di atas air tapi tenggelam, dan 
kemungkinan mati syahid di Roma pada tahun 67/68M. 

Penerima Surat 

Surat ini ditujukan kepada para musafir yang bertaburan di 
Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Bitinia (1:1); musafir di sini 
kemungkinan orang-orang kafir yang menjadi Kristen 
(Kis.15:7;1Pet.2:10;4:3). 

Surat ini kemungkinan ditulis dekat sebelum kematian Petrus dan ditulis dari Babilon (5:13). 
Barangkali Babilon adalah nama ejekan untuk Roma, atau nama rahasia mengingat waktu itu masa 
penganiayaan. Ingat bahwa Petrus pergi ke Asia kecil bersama Markus 
(band.5:13;Kol.4:10;2Tim.4:11). 

Maksud Ditulis 

Kitab ini ditulis karena adanya penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen. 
(1:6,7;3:4,17;4:1,12-14;5:8,9), mereka diejek (3:9,16), dijahatkan orang-orang kafir (2:12;4:4,14), dan 
adanya gembala-gembala yang menyalah gunakan jabatan (5:2,3). 

Petrus menasehati jemaat untuk berserah kepada Tuhan dalam kesengsaraan (2:21-23;4:13) 
dan agar mereka bersaksi dengan kelakuan (2:13-17;3:6,9,13-17), juga agar jemaat memiliki 
pengharapan dalam kesengsaraan. 

2  P E T R U S 

Sifat surat 1 Petrus dan 2 Petrus agak berbeda, namun bersambung. 

• 1 Petrus: Di sini rasul Petrus memberanikan dan menguatkan penerima surat terhadap 
penganiayaan-penganiayaan dari pihak LUAR jemaat.  
Tema: Hidup dalam Pengharapan; 

• 2 Petrus: Di sini Petrus melindungi penerima surat dari bahaya-bahaya yang datang 
dari DALAM Gereja!  
Tema: Hidup dalam Pertumbuhan Iman. 

 Penerima surat Petrus yang kedua ini sama dengan penerima surat Petrus yang pertama, 
namun lebih luas jangkauannya, yaitu ditujukan bagi semua yang menerima Iman. 

Maksud Surat 

Surat ini ditulis dengan maksud sebagai nasehat dalam menghadapi 
guru-guru palsu. 

Ada hubungan pengajaran palsu seperti yang dilawan rasul Paulus: 

• Menjurus ajaran gnostik (1Tim.4:1-2;6:5,20;2Tim.4:1-7); 
• Bersifat uniformitarian (2Pet.3) yang tidak mengakui kuasa 

rohani (2:10), dan hidup amoral (2:13,14). 

Guru-guru palsu/sesat adalah: 

• Orang-orang Kristen (2:20,21); 
• Yang bergerak dalam jemaat (2:13). 
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Maksud Petrus dalam menulis surat ini adalah untuk memerangi ajaran tersebut (34:1,2) dan 
melalui pengajaran Firman maju dalam kesucian hidup (1:5-7); ini adalah janji Allah (1:4).  

1  Y O H A N E S 

Penulis surat-surat Yohanes adalah Yohanes anak Zebedeus 
saudara Yakobus, dan sekalipun penulis menyebut dirinya sebagai ketua, 
penulis mempunyai hubungan dekat dengan Kristus (1:1;4:14). Isi surat 
ini memiliki banyak kesamaan dengan Injil Yohanes. 

 Tetapi, ada juga perbedaan dengan Injil Yohanes dimana 
ke'Tuhan'an Yesus banyak ditekankan,  surat-surat Yohanes bercirikan 
pandangan eskatologi (hal-hal mengenai akhir zaman) yang kuat. 
(1Yoh.1,22,28;3:2,3).  

Penerima Kitab 

Penerima tidak jelas, tetapi dari 5:21 yang menyebutkan tentang 
berhala, dan tak ada kutipan dari Perjanjian Lama, menunjukkan indikasi 
bahwa surat ini ditujukan kepada orang kafir. 

Maksud Surat 

Maksud surat adalah untuk melawan ajaran sesat yang bersifat gnostik/doketis. 
Bahaya ajaran-ajaran sesat ini besar sekali berasal dari dalam gereja sendiri seperti musuh 

dalam selimut (2:19). 
Ciri ajaran sesat di sini adalah ajaran yang ditujukan kepada pribadi Kristus dan sikap Kristus 

terhadap dosa.   

2  Y O H A N E S 

Dalam surat Yohanes yang kedua ini, penerima adalah WANITA terpilih dengan anak-
anaknya (1:1); ini mungkin seorang tokoh wanita yang ada dalam jemaat atau sebutan untuk jemaat 
tertentu. 

Maksud Surat 

Dalam perjalanannya ke Asia Kesil, Yohanes singgah di rumah wanita tersebut dan melihat 
bahwa mereka berjalan di jalan terang dan kebenaran. Yohanes menyatakan kegembiraannya (4), dan 
juga menasehati wanita tersebut agar berhati-hati terhadap ajaran sesat Doketisme yang menyangkal 
kedagingan Kristus (7). 

Yohanes menyatakan kebenaran yang dipunyai orang Kristen (1-3;7-9) dan melarang mereka 
berjalan dan memberi tumpangan pada guru-guru palsu tersebut (10,11) dengan kata-kata kasih tetapi 
tegas (Kasih Allah = Rahmat dan Murka).  

3  Y O H A N E S 

Penerima surat Yohanes yang ketiga ini adalah Gayus, tetapi masalahnya, ini adalah nama 
umum di Roma, jadi Gayus yang mana? 

Dalam lingkungan Paulus, kita mengenal adanya 3 orang yang bernama Gayus, yaitu: 

• Gayus orang Makedonia, kawan Paulus di Efesus (Kis.19:29); 
• Gayus orang Derbe, yang menemui rasul Paulus waktu perjalanan dari Yunani ke 

Yerusalem (Kis.20:4); 
Maksud Surat 

Surat ini ditulis berhubung adanya insiden di jemaat Gayus. 
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Ada penginjil-penginjil yang datang ke tempat ini, Dioterepes (orang yang 
berpengaruh/ambisius?) menolak dengan keras, sdangkan Gayus menerima tamu-tamu ini dengan 
keramah-tamahan (5-10). 

Dioterepes kelihatannya ingin sekali menjadi kepala (9) dan ia sendiri yang memegang siasat. 
Mungkin juga ia memusuhi Yohanes. 

Y U D A S 

 Ada 7 orang yang memakai nama Yudas dalam Perjanjian baru 
karena nama Yudas adalah nama umum pada masyarakat Yahudi, namun 
dari ketujuhnya ada dua nama yang paling mungkin sebagai penulis surat 
ini: 

• Yudas anak Yakobus murid Tuhan (Luk.6:16;Kis.1:13);  
• Yudas saudara Yesus (Mat.12:55;Mrk.6:3). Yudas yang 

inilah yang paling mungkin sekali sebagai penulis Surat 
Yudas. 

Yudas ini tidak percaya sampai saat kebangkitan 
(Mat.12:46dst.;Mrk.3:31dst.;Luk.8:19 dst.;Yoh.7:3-8;Kis.1:14).  

Yudas mempunyai isteri dan kemungkinan besar menyertainya 
dalam Pekabaran Injil (1Kor.9:5). 

Maksud Surat 

Surat ini ditulis karena diterima laporan yang tidak menyenangkan 
yang dialami jemaat (3) dari guru-guru sesat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

Ay.4  -  Orang fasik yang merangkak ke dalam persekutuan; 
Ay.12 - Ikut dalam perjamuan dengan mempedulikan diri sendiri; 
Ay.16 - Orang yang menjadi pengadu-adu/cakap besar; 
Ay.4,8,9,16,18 - Hidup dalam kecemaran dan percabulan. 
Yudas menyerang guru-guru palsu tersebut dan mengingatkan iman mereka (ay.3), 

diumpamakan orang-orang fasik zaman dahulu (ay. 5-7,11), dan hukuman seperti yang dikatakan oleh 
Henokh (ay.14-19). 

W A H Y U 

Penulis kitab ini adalah Yohanes (1:1,4;22:8), dan surat ini 
ditulis di pulau Patmos sekitar tahun 96 M pada akhir pemerintahan 
kaisar Domitian yang kejam. 

Maksud Kitab 

Maksud Yuhanes menulis surat ini merupakan tugas khusus 
yang diberikan Tuhan kepadanya (1:10,11). Surat ini diperuntukkan 
kepada 7 sidang jemaat. 

Mengingat bahwa wahyu ini dikatakan oleh malaekat-malaekat 
sidang dan lambang angka-angka kegenapan 7. Tidak diragukan bahwa 
surat ini juga ditujukan kepada semua sidang disemua tempat dan waktu. 

Sebagai kitab nubuatan, kitab ini isinya penuh rahasia/misteri, 
karena itu harus ditafsirkan secara berhati-hati.  

Dengan berakhirnya pengantar kitab Wahyu, maka berakhir pula Pengantar ke dalam 
Perjanjian Lama dan Baru. Namun, sebelum membahas sejarah gereja dan pengajaran Kristen 
berlandaskan Alkirab, sebaiknya semua bahan pengantar dari Kejadian sampai Wahyu dibaca ulang 
untuk mengetahui gambaran menyeluruh mengenai isi Alkitab. 


