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(Yayasan bina awam)                110 – MENAFSIR ALKITAB 
 

 

Beberapa prinsip dan metoda penyelidikan Alkitab telah kita pelajari pada bagian sebelum ini, 
sekarang dalam nomor ini kita akan mencoba menggunakan  prinsip dan metoda itu dalam beberapa 

contoh menafsirkan beberapa bagian Alkitab. 

MENAFSIRKAN TEKS 
 Dalam menafsirkan teks-teks tertentu dalam Alkitab, kita harus melihat apakah teks itu dapat 
berdiri sendiri atau tidak secara tekstual, atau adakah kaitan dengan konteks cerita perikop seluruhnya, 
dan bagaimana hubungan dengan bagian pengajaran Alkitab lainnya (kontekstual)? 

  

“Percayalah akan Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.” 
(Kis.16:31) 

Tekstual 

 Bagaimana penfasiran secara tekstual? (teks 
itu sendiri), apakah ayat diatas memiliki arti 
sebenarnya atau sekedar berarti kiasan? 

Sudah jelas ayat di atas bukan merupakan 
kalimat kiasan melainkan ayat yang secara harfiah 
mudah dimengerti karena bersifat berita langsung. 
Berita mengenai ajakan bagi setiap orang agar 
menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat mereka dan bila itu dilakukan, maka 
keselamatan disediakan bagi mereka yang 
mendengarkan firman Tuhan dan percaya. 

Memang kalau hanya melihat teks itu saja, ada kesan yang bisa timbul bahwa kalau seorang 
kepala rumah tangga percaya maka keselamatan bukan saja akan diterima oleh kepala rumah tangga 
itu, tetapi juga oleh seisi rumahnya. Benarkah demikian? 

Kalau benar tentu bisa menimbulkan pertanyaan lanjutan, bagaimana kalau seisi rumahnya 
ada yang tidak mau percaya, apakah itu berarti bahwa keselamatan itu juga diberikan bagi anggota 
keluarga yang tidak mau percaya? 

Sebenarnya ayat itu cukup jelas menyebutkan bahwa ada dua hal, yaitu: (1) Ajakan untuk 
percaya; dan (2) Ajakan itu tertuju kepada kepala keluarga dan juga seisi rumahnya, jadi seisi 
rumahnya diajak untuk percaya akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat mereka dan 
agar mereka yang percaya menerima keselamatan. 

Kontekstual 

Adanya keraguan mengenai penafsiran yang hanya digali secara tekstual sebenarnya bisa 
lebih dimengerti bila kita mempelajari konteksnya, yaitu bila kita menafsirkannya secara kontekstual, 
yaitu berkaitan dengan pengertian perikop ayat itu selengkapnya, karena ada kalanya kita baru dapat 
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mengerti apakah ayat itu hanya sekedar berita biasa yang bisa dimengerti secara tekstual ataukan 
sebuah kiasan atau alegori. Melalui penafsiran secara kontekstual, kita melihat sebuah teks tidak 
terlepas dari jalan ceritanya, mengenai apa yang dibicarakan dalam ayat itu, siapakah yang terlibat 
dalam percakapan itu, dimana dan bilamana kejadian dalam ayat itu terjadi, dan bagaimana proses 
keselamatan yang diterima seseorang. 

• Perikop / Ayat-ayat paralel 

Untuk mengerti isinya kita perlu membaca perikopnya, yaitu jalan ceritanya yang 
lengkap dari bacaan itu: 

o Alkitab LAI memberikan judul perikop, yaitu yang dicetak tebal, karena itu 
sebaiknya dibaca keseluruhan agar pengertian ayat itu menjadi lengkap. Judul 
perikop bacaan ini adalah: Kepala penjara Filipi (Kis.16:19-40). 
Perikop itu berbicara mengenai 
rasul Paulus yang diserahkan ke 
penjara oleh orang-orang yang 
merasa bahwa ajarannya 
menyimpang, dan rasul Paulus 
dan Silas didera dan dimasukkan 
sel tahanan yang paling dalam 
(ay.23-24). Kepala penjara itu 
mulai tersentak ketika Paulus dan 
Silas memuji Tuhan berduet 
dalam penjara (ay.25), biasanya 
orang-orang yang dipenjara itu 
menjerit, mencaci-maki, dan 
minta dikeluarkan. Ini lebih aneh lagi karena terjadi gempa-bumi dan menimbulkan 
kerusakan sehingga pintu-pintu terbuka, tetapi keduanya dan lainnya tidak kabur! 
(ay.26-28). Kenyataan itu menyebabkan kepala penjara terkejut dan tersungkur 
didepan Paulus (ay.29). Ia lalu membawa Silas dan Paulus keluar sambil bertanya 
mengenai keselamatan (ay.30). Paulus menjawab sesuai ayat kunci (ay.31). Ayat 
berikutnya (ay.32) menjelaskan bahwa keselamatan isi rumah tidak otomatis, sebab 
kemudian Paulus memberitakan firman itu kepada seisi rumah kepala penjara itu dan 
ay.33 menunjukkan bahwa kepala penjara itu dengan keluarganya memberi diri 
mereka semua dibaptis. Ayat-34 juga menyebutkan bahwa kepala penjara dan seisi 
rumahnya menjadi percaya dan mengajak Paulus ke rumahnya yang tentu berada 
dikomplek penjara. Ada beberapa aspek lainnya yang bisa dipelajari disini tetapi 
konteks diatas sudah memperjelas ay.31 yang dibicarakan.  

o Kalau kita mencoba membandingkan dengan ayat-ayat paralel di bagian lain, 
kelihatannya perikop itu hanya ada diceritakan di Kisah Para Rasul. 

• Keseluruhan Isi Alkitab 

Bagaimana hubungan dengan berita/pengajaran/ 
sejarah Alkitab sebagai kesatuan menyeluruh? 

o Ayatlain yang mendukung Kis.16:31 
diucapkan rasul Petrus dan Yohanes: 

“Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain 
di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada 
nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya 
kita dapat diselamatkan.” (Kis.4:12) 

“Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, 
sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang 
tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya 
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.” 
(Yoh.3:16) 
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Dengan cara yang sama kita dapat mencari ayat-ayat lainnya yang 
mendukung ayat ini khususnya dari seluruh Perjanjian Baru, karena percaya 
dlam Yesus Kristus dan baptisan adalah pengajaran Perjanjian Baru. 

o Kalau kita tidak sekedar mengutip satu ayat untuk dibahas melainkan sebuah 
perikop, sebenarnya ada beberapa hal lain yang bisa juga dibicarakan, ambil 
saja contoh soal ‘Baptisan.’ 
Ay.33 berbicara mengenai pembaptisan yang diterima 
kepala penjara itu dan seisi rumahnya, dari sini ada dua 
hal yang bisa dipetik dalam kaitan dengan pengajaran 
gereja, yaitu: (1) pembaptisan disini dilakukan 
dilingkungan penjara, jadi tentu tidak disungai atau 
dikolam rumah pejabat diluar penjara, jadi 
kelihatannya baptisan dilakukan bukan dengan cara 
selam, jadi pembaptisan tidak harus dengan cara selam, 
melainkan air yang melambangkan pembasuhan; (2) 
karena seluruh isi rumah ikut dibaptiskan kemungkinan 
besar ada diantaranya yang masih anak-anak, jadi 
pembaptisan bisa dilakukan kepada anak-anak yang 
terhisap dalam keluarga itu, karena anak-anak 
demikian berada dalam naungan orang tua dan ikut 
mendengarkan firman. 

Konteks Rm.10:17 menyebutkan bahwa “Iman timbul dari Pemberitaan Firman” dan 
kalau kita membandingkan kotbah Petrus dalam Kis.2:14-47, memperjelas bahwa 
pertobatan merupakan bukti adanya ‘Percaya’ dan Baptisan merupakan lambang 
‘Pengampunan Dosa. (ay.38)’ dan jelas pula bahwa buah-buah hidup orang percaya 
adalah pertobatan dan kasihnya terhadap sesama manusia (ay.41-47). 

Dengan cara mempelajari konteksnya kita sekarang mengetahui bahwa kita dapat menggali 
Alkitab lebih jelas dan dalam! Dan bukan saja itu, kita tidak akan terjerat penafsiran yang harfiah 
yang hanya mengandalkan teks-teks tertentu, seakan-akan teks-teks itu berdiri sendiri.  

  

“… Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh.” (1Ptr.2:24b) 

Tekstual 

 Ayat ini sering digunakan dalam kotbah-
kotbah KKR Kesembuhan Ilahi, dimana dianggap 
bahwa ‘Penebusan Yesus dikayu salib menyembuhkan 
sakit-penyakit kita secara tuntas,’ kemudian 
penafsirannya diperpanjang menjadi: ‘Kalau kita 
beriman kita pasti sembuh dari sakit-penyakit.’ 
Tepatkah penafsiran demikian? 

Kita harus sadar bahwa kalimat diatas adalah 
bagian dari suatu ayat yang lengkapnya berbunyi: 
“Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di 
kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup 

untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh.” (1Ptr.2:24) 

Jadi, kalau dibaca selengkapnya seluruh ayat itu, kita melihat bahwa ‘bilur Yesus itu memang 
benar menyembuhkan’ namun disitu tidak disebut mengenai kesembuhan dari sakit-penyakit fisik, 
melainkan ‘kesembuhan dari dosa.’ Dan kesembuhan dan kematian dari dosa itu membawa kita 
kepada ‘kehidupan dalam kebenaran,’ sebagai buah bilur-bilur yang dialami Yesus di kayu salib. 
Harus dibedakan antara kesembuhan dari dosa dan mujizat kesembuhan Ilahi. 



110 - Biblika | 67  
 

Kita telah belajar bahwa adalah keliru kalau menafsirkan ayat begitu saja secara tekstual, 
apalagi sekarang kalau bagian ayat itu dipotong dari kalimat ayat itu! 

Kontekstual 

Sekarang, marilah kita melihat konteksnya, maka kita akan menjumpai pengertian yang lebih 
luas dari sekedar menafsirkan secara harfiah begitu saja atas suatu teks atau potongan teks! 

• Perikop / Ayat-ayat paralel 

Untuk mengerti isinya kita perlu membaca perikopnya, yaitu jalan ceritanya yang 
lengkap dari bacaan itu: 

o Alkitab LAI sudah memberikan judul-judul perikop, yaitu yang dicetak tebal, 
karena itu sebaiknya dibaca keseluruhan agar pengertian ayat itu menjadi 
lengkap. Dalam bacaan ini judul perikop adalah Penderitaan Kristus 
sebagai teladan (1Ptr.2:18-25). 
Perikop itu berbicara mengenai 
penderitaan Kristus dikayu salib yang 
menjadi teladan, bahwa sekalipun 
menderita secara fisik, itu tidak harus 
menjadi soal, karena yang penting yaitu 
bahwa karena salib Kristus kita sudah 
disembuhkan secara rohani yaitu dari 
dosa. Konteks ini berbicara mengenai 
penderitaan yang dialami secara fisik oleh 
umat Kristen yang mengalami perburuan 
orang Romawi pada saat surat itu ditulis, 
bahkan rasul Petrus menyebutkannya 
sebagai Kasih Karunia bila kita 
mengalami penderitaan karena iman kita 
(ay.19), bahkan kasih karunia disebut lagi 
dalam ay.20, bila penderitaan itu harus 
dialami sebagai konsekwensi iman kita 
kepada Kristus dan bukan karena berbuat 
dosa. Konteks ini jelas menunjukkan 
bahwa orang beriman kalau bisa mengalami penderitaan karena nama Kristus. 

Ay.21 menyebut bahwa Yesus telah menjadi teladan ‘Ia yang menderita’ (secara 
fisik). Ay.22-23 bahkan menyebut bahwa Yesus yang tidak berdosa pun toh harus 
menderita secara fisik! Kalau ay.24 dengan jelas sudah berbicara mengenai 
kesembuhan dari dosa, ay.25 lebih memperjelasnya, yaitu: 

“Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada 
gembala dan pemelihara jiwamu.” 

Jadi, ayat ini berbicara bahwa, tidak ada hubungan antara dosa (rohani) dan 
penderitaan (fisik), dan bilur-bilur yang dialami Yesus dikayu salib bukanlah 
untuk kesembuhan penyakit, melainkan untuk kesembuhan dari dosa untuk 
pemeliharaan jiwa! Konteks pengertian Petrus mengenai penderitaan ada 
banyak dalam suratnya (band. 1:6-7;2:18-21;1Ptr.3:13-18;4:12-19). 

o Kalau kita mencoba membandingkan dengan ayat paralel di bagian lain, kita 
melihat rujukannya dalam kitab Yes.53:3-9. Dalam perikop ini, sekalipun 
dalam terjemahan Indonesia disebut sebagai ‘penyakit kita ditanggungnya’ 
(ay.4), itu tidak berarti penyakit fisik. Bahasa aslinya adalah ‘choli’ yang 
dimasuksudkan adalah ‘rasa sakit’ seperti kesakitan Yesus bahwa ia 
dinubuatkan akan mengalami rasa sakit yang luar biasa. Yesus sendiri tidak 
menderita sakit-penyakit tubuh, kecuali rasa sakit karena bilur-bilurnya. Ay.6 
juga menyebutkan kesembuhan dari ‘kesesatan’ dan ‘kejahatan.’  
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Ayat-4 dalam kitab Yesaya 53, memang menyebutkan bahwa “penyakit kita 
ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya,”  tetapi kalau kita 
pelajari konteks perikopnya, bahwa penebusan dan pembebasan Yesus atas 
penyakit dan kesengsaraan itu lebih bersifat kiasan yang menunjuk kepada 
pemberontakan, kejahatan (ay.5), dan kesesatan kita (ay.6). 

Arti kiasan ini lebih jelas terlihat dalam konteks 1Ptr.2, dimana kesembuhan 
itu ditujukan pada dosa (ay.24), kesesatan (ay.25), dan bersifat pemulihan 
kejiwaan dan bukannya penyakit badani! (band. 1Ptr.1:8-10) 

• Keseluruhan Isi Alkitab 

Bagaimana hubungan dengan berita/pengajaran/sejarah Alkitab sebagai 
kesatuan yang menyeluruh? Ayat itu berbicara mengenai dua tema, yaitu ‘penebusan 
melalui penyaliban Kristus’ dan ‘Penyakit dan Kesembuhan Ilahi.’ 

o Mengenai tema ‘Penebusan’ dari dosa, kelihatannya sudah banyak contoh-
contohnya dalam Alkitab, dan khususnya penderitaan Kristus selain di 
Yesaya 53, banyak dibahas dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. 

Tuhan Yesus Kristus sendiri berkali-kali menubuatkan bahwa Ia akan 
disalibkan dan pada hari ketiga akan bangkit kembali, bahkan dalam kaitan 
penebusan dosa di kayu salib dimana ia mengalami penyiksaan atas tubuhnya 
yang menyebabkan bilur-bilurnya mengeluarkan darah, ini hendaknya diingat 
oleh umat percaya dalam Perjamuan Malam. Ia mengatakan: 

“Inilah darah-Ku, darah 
perjanjian, yang ditumpahkan 
bagi banyak orang untuk 
pengampunan dosa.” (Mat.26:28) 

Rasul Paulus berkali-kali 
mengajarkan mengenai 
penebusan Yesus melalui 
penderitaan di kayu salib. 
Dalam surat Roma fasal 6, hal 
itu banyak dibahas. Rasul 
Paulus mengatakan: 

“kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.” 
(Rm.6:11) 

Jadi jelas, penebusan melalui penyaliban Yesus Kristus di kayu salib 
ditujukan untuk kesembuhan dari dosa! 

o Mengenai tema ‘penyakit dan kesembuhan ilahi,’ Alkitab juga banyak 
memberikan contoh, contoh kesembuhan sekalipun dibawah terang 
pengajaran Alkitab, kita dapat mengetahui bahwa arti penebusan Yesus dan 
bilur-bilur-Nya dikayu salib adalah untuk keselamatan dan penebusan dosa 
umat manusia. Dan berita itu juga yang ingin diuraikan Petrus dalam 
suratnya itu! 

o Orang yang percaya akan mengalami penyembuhan dari dosanya, tetapi ia 
masih mengalami sakit-penyakit badani maupun penderitaan psikis seperti 
luka batin misalnya, karena penganiayaan selama di bumi ini, hal ini jelas 
pula dalam surat rasul Paulus yang disebutkan di atas (band.1:6-7;2:18-
21;1Ptr.3:13-18;4:12-19).  

Inti surat Petrus adalah suatu penghiburan yang diberikan kepada orang-orang kristen 
perantauan yang sedang mengalami penderitaan badani (siksaan/pengejaran dll.), dengan penjelasan 
bahwa Yesus telah mati dengan bilur-bilurnya yang berdarah untuk penyembuhan dosa-dosa kita, 
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karena itu jiwa yang telah disembuhkan dari dosa lebih berharga daripada penderitaan jasmani yang 
bersifat sementara. 

Tetapi, apakah sakit-penyakit badani tidak juga termasuk yang dipulihkan oleh mujizat kuasa 
Allah? Kuasa Yesus jelas dapat mengalahkan penderitaan jasmani, tetapi bukan itu yang penting. 
Badan kita sudah mengidap kutuk dosa harus kita terima dalam ketidak sempurnaannya, pemulihan 
jasmani sepenuhnya baru akan kita peroleh dalam tubuh kebangkitan kelak. Hasil kutuk dosa seperti 
sakit beranak, dan sakit-penyakit yang dialami oleh Para rasul tidak otomatis hilang kalau kita percaya 
(Kej.3:16). Seperti apa yang dialami oleh rasul paulus, pahlawan iman itu: 

“Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku 
diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Iblis untuk menggocoh aku, supaya aku 
jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah tiga kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan Iblis 
itu mundur dari padaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku: “Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab 
justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna.” (2Kor.12:7-9). 

Ada yang menafsirkan bahwa ayat itu menunjukkan penyakit rohani bukan jasmani. 
Penafsiran ini justru terbalik dari penafsiran awal yang keliru bahwa Yesus menyembuhkan penyakit 
baik rohani maupun jasmani. Dalam ayat berikut kita melihat bahwa memang Paulus menderita 
penyakit badani, namun jelas ia adalah pahlawan iman. 

“Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada 
tubuhku.” (Gal.4:13). 

Memang ada kalanya dosa ada kaitannya dengan Sakit tubuh, tetapi itu bersifat kasuistik. 
(band. Yoh.9:1-3), tetapi sekalipun demikian Tuhan memberi kuasa pada Para murid-Nya untuk 
sewaktu-waktu mendemonstrasikan kuasa Allah yaitu mujizat kesembuhan ilahi.  

LATIHAN MENAFSIRKAN TEKS 

 Kasus mirip yang bisa membelokkan pengertian kita kalau kita menafsarkan suatu ayat begitu 
saja keluar dari konteks dapat dilihat dari contoh berikut, tetapi contoh berikut merupakan latihan 
yang sebaiknya dibahas bersama dalam Kelompok Diskusi. 

  

“… Aku suka, supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, …” (1Kor.14:5) 

1. Apakah benar bahwa rasul Paulus 
mengatakan bahwa semua orang 
beriman disemua tempat, dan 
disetiap waktu dapat berkata-kata 
dalam bahasa roh? 
(band.1Kor.12:8-11). Perhatikan 
kata-kata kunci: kepada yang 
seorang … kepada yang lain! Juga 
ayat-ayat dalam fasal 12:12-31 
dengan kata-kata kunci: satu 
tubuh, banyak anggota, dan 
perhatikan khususnya ayat-ayat 
29 dan 30; 

2. Dengan mempelajari kitab Kisah Para Rasul, dapatkah kita menarik kesimpulan 
antara bahasa roh di kitab Korintus dengan yang ada di kitab Kisah Para Rasul? 
(band. Kis.2,8,10,19). Apakah kesamaannya, dan apakah perbedaannya? 

Marilah melatihnya dengan menggunakan prinsip tekstual dan kontekstual yang sama dengan 
kedua contoh yang telah diberikan di bagian terdahulu. 


