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2019, Pengajaran Yesus Tentang Perceraian Menurut Matius 19:1-12 

Dalam Perspektif Biblikal Dan Pemikiran Kristen Era Reformasi: 

Suatu Kontribusi Bagi Rumah Tangga Kristen Dalam Memahami 

Problematika Keluarga.  

Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (SETIA), Tesis M.Th,  

Dalam Kitab Kejadian 1:26-28 Allah Tritunggal menciptakan manusia dan 

memberikan mandat budaya. Salah satu mandat tersebut adalah beranak cucu dan 

bertambah banyak serta penuhilah Bumi. Jadi melalui mandat yang diberikan 

Allah kepada manusia, memampukan dan mendorong manusia untuk dapat 

memikirkan kebutuhan hidup bersama, salah satunya ialah pasangan hidup yang 

sepadan. Namun karena kejatuhan manusia dalam dosa berdampak kerusakan 

total manusia (total depravity) juga merusak relasi manusia dalam kehidupan 

keluarga, sehingga mulailah muncul berbagai problematika dalam pernikahan, 

yang berujung pada perceraian Perceraian adalah salah satu hal yang tidak 

inginkan oleh setiap pasangan yang telah menikah, namun tidak bisa dipungkiri 

akan terjadi perceraian dalam keluarga  jika tidak mampu dalam mempertahankan 

pernikahan yang ditimpa oleh berbagai persoalan rumah tangga. Karena dalam 

setiap rumah tangga pasti ada permasalahan yang bisa saja merujuk pada 

perceraian.  Pada zaman sebelum Musa, perceraian sudah dipraktekkan di antara 

bangsa-bangsa kafir atau bangsa-bangsa di luar Israel. Oleh sebab itu bangsa 

Israel nampaknya dipengaruhi kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah dipraktekkan 

oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sehingga Musa mengijinkan 

perceraian terjadi dalam kehidupan umat Israel, bd. Ul. 24:1-4. Kondisi tersebut 

menunjukkan kekacauan kehidupan keluarga umat Israel bahwa pada masa Musa, 

sehingga karena ketegaran hati mereka, ia memberikan surat cerai. Selanjutnya 

kasus perceraian juga terjadi pada waktu orang-orang Yahudi buangan yang 

kembali ke Yerusalem telah kawin dengan perempuan non-Yahudi (Ezr. 9-10; 

Neh. 13:23) dan dalam Maleakhi 2:10-16 ada orang Yahudi yang menceraikan 

istrinya sesama Yahudi untuk menikah dengan non-Yahudi. Dalam sejarah 

Reformasi menuliskan bahwa Calvin telah membuat peraturan detail tentang 

pernikahan di Kota Jenewa untuk melindungi penduduk dari pernikahan yang 

dipaksa oleh orang tua dan juga larangan perceraian dan tinggal bersama pasangan 

sebelum menikah untuk menekankan kekudusan pernikahan. Tokoh Reformator 

Yohanes Calvin memiliki pandangan yang sangat normative tentang perceraian 

dan sangat moderat dalam pastoral untuk kasus perceraian.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Perceraian adalah salah satu hal yang tidak inginkan oleh setiap pasangan 

yang telah menikah, namun tidak bisa dipungkiri akan terjadi perceraian dalam 

keluarga  jika tidak mampu dalam mempertahankan pernikahan mereka. Karena 

dalam setiap rumah tangga pasti ada permasalahan yang bisa saja merujuk pada 

perceraian. Musa berkata dalam Ulangan 24:1 “apabila seorang perempuan dan 

menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, 

sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan 

menyerahkan ke tangan perempuan itu sesudah itu menyuruh dia pergi dari 

rumahnya”. Ayat ini menunjukan bahwa perceraian  sudah terjadi di zaman 

Perjanjian Lama (PL) saat Musa memimpin bangsa Israel.  Sebab Aku membenci 

perceraian, firman Tuhan Allah Israel  (Mal. 2:16a). Jika di zaman Musa 

perceraian telah dipraktekkan, meskipun Allah sendiri mengatakan bahwa Allah 

membenci perceraian. Hal inilah yang menjadi perdebatan antara Tuhan Yesus 

dan orang-orang Farisi yang mempertanyakan tentang perceraian yang terjadi di 

zaman Musa.   

Dalam Matius 19:1-12  Matius menuliskan perkataan Tuhan Yesus 

perceraian bisa saja terjadi jika karena ada zinah Dalam bab ini akan membahas 

tentang latar belakang masalah, rumusan masalah/research question yang terdiri 

dari pertanyaan utama dan sub pertanyaan, tujuan penulisan, pembatasan 

penelitian (ruang lingkup penelitian), manfaat penelitian, hipotesis, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan.  
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A. Latar Belakang 

Dalam Kitab Kejadian 1:26-28 Allah Tritunggal menciptakan manusia dan 

memberikan mandat budaya. Salah satu mandat tersebut adalah beranakcucu dan 

bertambah banyak serta penuhilah Bumi. Dalam realisasi mandat tersebut Allah 

sendiri yang menolong manusia dengan mempersatukan mereka menjadi satu 

daging. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan adalah rancangan 

Allah. Selanjutnya Allah juga menciptakan manusia dengan kondisi sebagai 

pribadi yang juga bersosialisasi dengan sesamanya,
1
 hal tersebut menunjukkan 

bahwa manusia memiliki sifat relasional.
2
 Sifat relasional manusia membuat 

manusia memiliki kerinduan untuk tidak hidup seorang diri saja.
3
 Jadi karena 

adanya sifat relasional yang diberikan Allah kepada manusia, memampukan dan 

mendorong manusia untuk dapat memikirkan kebutuhan hidup bersama, salah 

satunya ialah pasangan hidup yang sepadan. 

Selanjutnya, Alkitab menyatakan manusia jatuh ke dalam dosa,
4
 sehingga 

manusia berada dalam kodisi rusak total (total depravity of man).
5
Kejatuhan 

                                                           
1
Manusia bukanlah makhluk tunggal. Ia tidak hidup sendiri di dunia ini. Ia hidup 

bersama-sama dengan manusia lain. Tanpa manusia lain ia tidak lengkap. Dan ia tidak mempunyai 

arti. Ia sepi: tidak ada orang yang menyapanya, tidak ada percakapan, tidak ada pertemuan. Jadi 

juga: tidak ada sejarah dan tidak ada masa depan, sebab sejarah dan masa depan hanya ada sebagai 

”milik bersama” dengan manusia lain.(J.L. Abineno, Manusia dan Sesamanya di Dalam Dunia 

(Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1998), 42). 
2Stephen Tong menuliskan: ”Allah itu kasih adanya, maka manusia dicipta dengan 

 kemungkinan berelasi. We are relative beings, we are beings with ability to communicate 

with each other.”(Stephen Tong, Peta dan Teladan Allah (Surabaya: Momentum, 2009), 55) Bdg. 

pandangan Jan A. Boersma yang menyatakan gambar Allah memang menunjukkan relasi,... yang 

dimaksudkan adalah relasi antara Allah dan manusia, dan bukan relasi suami-istri (Jan A. 

Boersma, dkk, Teologi Abd XXI (Literatur Perkantas, 2015), 429) Bdg. dengan Sudarmato : 

sebagai gambar dan rupa Allah manusia memiliki kemampuan berelasi dengan Allah, sesama 

manusia, diri sendiri dan lingkungannya.”Gunaryo Sudarmanto, Be A Good Minister of Christ 

(Batu: Departemen Literatur YPPII, 2009), 122. 
3
 Gunaryo Sudarmanto, Teologi Multikultural (Batu: Depertemen Multimedia YPPII 

Batu, 2014), 89-90. 
4Luis Berkhof menjelaskan juga bahwa: ”dosa dapat didefinisikan sebagai tidak adanya 

tindakan yang sesuai dengan hukum Moral Allah, baik dalam perbuatan, sifat-sifat, maupun 

keadaan (Luis Berkhof, Teologi Sistematika Doktrin Manusia (Surabaya: Momentum, 2011), 117). 
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manusia dalam dosa memberi pengaruh dalam relasi manusia.
6
  Paul David Tripp 

menyatakan pernikahan tersentuh olehkerusakan dunia.
7
 Hal tersebut ditegaskan 

oleh John Piper ia menyatakan bahwa: ”semua kebobrokan seksual menghalangi 

pengenalan yang sejati akan Kristus.”8
Prinsip senada juga dinyatakan oleh 

Sutjipto Subeno bahwa dosa telah merusak relasi pernikahan yang indah.
9
 Jadi 

dampak dari kerusakan total manusia (total depravity) juga merusak relasi 

manusia dalam kehidupan keluarga, sehingga mulailah muncul berbagai 

problematika dalam keluarga, yang berujung pada perceraian.  

Kasus kehidupan keluarga yang berujung pada perceraian dapat kita 

temukan dalam fakta nyata kehidupan umat Israel dalam Perjanjian Lama (PL). 

Pada zaman sebelum Musa, perceraian sudah dipraktekkan di antara bangsa-

bangsa kafir atau bangsa-bangsa di luar Israel. Oleh sebab itu bangsa Israel 

nampaknya dipengaruhi kebiasaan-kebiasaan buruk yang telah dipraktekkan oleh 

bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sehingga Musa mengijinkan 

perceraian terjadi dalam kehidupan umat Israel, bd. Ul. 24:1-4.
10

 Mengenai hal 

tersebut Matthew Henry menuliskan: 

Musa pernah berkeluh kesah mengenai bangsa Israel pada zamannya, 

bahwa mereka degil dan tegar tengkuk (Ul. 9:6, 31:27), suka menentang 

                                                                                                                                                               
5Karel Sosipater menyatakan: ”sewaktu Hawa dan Adam mengambil ”keputusan etis” 

yang ”salah”, akibatanya ia jatuh dalam dosa, maka ”gambar” dan ”rupa” Allah dalam diri 
manusia menjadi rusak.” (Karel Sosipater, Etika Taman Eden (Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 

2011), 127) Bdg. Pendapat(Edwin H. Palmeer menuliskan pengertian kerusakan total secara positif 

dan negatif. Secara postif kerusakan total adalah selalu dan semata-mata berbuat dosa. Dan secara 

negatif: ketidakmampuan total dalam melakukan kebaikkan, memahami kebaikkan dan 

menginginkan kebaikkan. (Edwin H. Palmeer, The Five Points of Calvinism (Surabaya: 

Momentum, 2011), 8-19).) 
6
 Stephen Tong, Tahta Kristus Dalam Keluarga (Surabaya: Momentum, 2011),  45.  

7
 Paul David Tripp, Apa yang Anda Harapkan? (Surabaya: Momentum, 2013), 10.  

8
 John Piper dan Justin Taylor, Seks dan Supremasi Kristus (Surabaya: Momentum, 

2008), 28.  
9
 Sutjipto Subeno, Indahnya Pernikahan Kristen (Surabaya: Momentum, 2015), 22-23.  

10
 Carl J. Laney, The Divorce Miyth (Minnesotta: Bethany House Publisher, 1981), 29. 
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Allah, mengeraskan hati dalam hubungan mereka dengan Dia; mereka 

umumnya kejam dan liar, baik dalam nafsu maupun kesenangan mereka. 

Oleh karena itu, jika mereka tidak diperbolehkan untuk menceraikan istri 

mereka ketika mereka sudah tidak menyukai istri mereka lagi, maka 

mereka mungkin memperlakukan istri mereka dengan kejam. Mereka akan 

memukul dan menganiaya, bahkan mungkin akan membunuh istri 

mereka
11

 

Kondisi tersebut menunjukkan kekacauan kehidupan keluarga umat Israel 

bahwa pada masa Musa, sehingga karena ketegaran hati mereka, ia memberikan 

surat cerai. Selanjutnya kasus perceraian juga terjadi pada waktu orang-orang 

Yahudi buangan yang kembali ke Yerusalem telah kawin dengan perempuan non-

Yahudi (Ezr. 9-10; Neh. 13:23) dan dalam Maleakhi 2:10-16 ada orang Yahudi 

yang menceraikan istrinya sesama Yahudi untuk menikah dengan non-Yahudi.
12

 

Fakta problematika keluarga yang berakhir dengan perceraian juga terlihat 

dalam Perjanjian Baru (PB), yaitu kasus  Raja Herodes Antipas yang menceraikan 

istrinya yang pertama, hanya karena ia lebih menyukai seorang wanita lain, yakni 

Herodias.
13

 Selanjutnya Paulus juga menyinggung adanya situasi pernikahan yang 

beda iman dan perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang tidak beriman 

kepada Tuhan Yesus.
14

 

Selanjutnya fakta problematika keluarga yang berujung perceraian justru 

terlihat meningkat secara khusus dialami oleh Negara yang mayoritas Kristen. 

Mengenai hal itu Stevri mengutip data dari George Barna bahwa tingkat 

perceraian orang-orang Kristen yang telah lahir baru di Amerika sebanyak 26% 

                                                           
11

Matthew Henry, Tafsiran Matthew Henry, Tafsiran Injil Matius 15-28 (Surabaya: 

Momentum, 2008), 938. 
12

 J.D. Douglass, Ensiklopedia Alkitab Masa Kini, Jilid 2 (Jakarta: YKBK, 2007),157  
13

 J.J. de Heer¸ Tafsiran Alkitab: Injil Matius pasal 1-22 (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 

2011), 374 374-375.  
14

 Lih. 1 Corinthians 7:15  Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, 

biarlah ia bercerai; dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah 

memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera.  (NN, Alkitab Perjanjian Baru (Jakarta: 

LAI, 2007), 204.) 
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pada tahun 1999 dan prosentasi perceraian orang-orang Kristen Injili mencapai 

26% di tahun 2008.
15

 Amerika Serikat yang dikenal sebagai penduduk Mayoritas 

Kristen menempati urutan ke 5 dalam kasus perceraian.
16

Selanjutnya di Indonesia 

dari tahun 2010-2016 kasus perceraian di Indonesia meningkat menjadi 8 kali 

lipat, dari 285.184 kasus menjadi 2,3 juta kasus.
17

Perceraian bukan hanya dialami 

oleh orang Kristen awam tetapi banyak tokoh rohaniawan juga mengalaminya. 

Stephen Tong menuliskan kasus perceraian terjadi pada seorang konselor keluarga 

pernikahan Kristen yaitu Keith Miller, ia seorang penulis buku dan telah banyak 

menyelamatkan pernikahan keluarga Kristen dari perceraian justru ia sendiri 

bercerai.
18

 Selanjutnya kasus perceraian dan pernikahan kembali Benny Hin dan 

Suzana. Seperti dikutip dalam buletin online Jawaban. Com: 

”Sebagaimana dirilis Charismanews online, selasa (26/06), pernikahan 

ulang Hinn dan Suzanne dijadwalkan pada Jumat malam 26 Oktober 

2012, di Calvary Assembly, Orlando, Negara Bagian Florida, Amerika 

Serikat. Pengumuman bahagia ini sendiri disampaikan langsung secara 

resmi oleh keluarga Hinn di depan sekitar 600 orang yang menghadiri 

ibadah Senin Calvary Assembly, Senin (25/6).”19
 

 

                                                           
15

Stevri Indra Lumintang dan Danik Astuti Lumintang, Theologia Pernikahan Kristen di 

Tengah Krisis (Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2016), 7.  
16

 Selanjutnya dalam sebuah situs menuliskan data rasio perceraian yang sangat tinggi, 

negara Maladewa menempati urutan pertama dengan rasio 10,97 per 1000 dengan jumlah 

penduduk 416.492 jiwa dan Amerika Serikat menduduki peringkat ke 5 dengan rasio 3,6 per 1000 

dengan jumlah penduduk 323 Juta jiwa. (Lih. : Gus Eka, 10 Negara Dengan Rasio Perceraian 

Tertinggi Di Dunia, Diakses dari https://www.brilio.net/creator/9-negara-paling-banyak-

penduduknya-bercerai-111656.html, pada hari Rabu, 05 September 2018) 
17

 Data Republika yang dikutip oleh Samuel T. Gunawan menuliskan bahwa ada 285.184 

perkara perceraian pada tahun 2010 (Lih. : Samuel T. Gunawan, Perceraian Dan Pernikahan 

Kembali, diakses dari http://artikel.sabda.org/perceraian_dan_pernikahan_kembali, pada tanggal 

20 September 2018). Bandingkan dengan data dari berita Republika mencatat kasus angka 

perceraian di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 2,3 juta laporan. (Lih. : Fitryan Zamzami, 

Tingkat Perceraian Mengkhawatirkan, diakses dari  

https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/03/oegjc619-tingkat-perceraian-

mengkhawatirkan, pada 05 September 2018) 
18

 Tong, Tahta Kristus Dalam Keluarga,76. 
19

 Budhianto Marpaung, Oktober 2012 Benny Hinn Dan Suzanne Menikah Kembali, 

diakses dari https://www.jawaban.com/read/article/id/2012/06/28/90/12062723342/oktober_2012 

benny_hinn_dan_suzanne_menikah_kembali, pada 20 September 2018 

https://www.brilio.net/creator/9-negara-paling-banyak-penduduknya-bercerai-111656.html
https://www.brilio.net/creator/9-negara-paling-banyak-penduduknya-bercerai-111656.html
http://artikel.sabda.org/perceraian_dan_pernikahan_kembali
https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/03/oegjc619-tingkat-perceraian-mengkhawatirkan
https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/10/03/oegjc619-tingkat-perceraian-mengkhawatirkan
https://www.jawaban.com/read/article/id/2012/06/28/90/12062723342/oktober_2012
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Kasus tersebut menunjukkan bahwa adanya pasangan yang bercerai dan 

kembali menikah dengan pasangan yang diceraikan dan diberkati kembali.Dalam 

buletin Online Jawaban.Com, memberitakan: 

Setelah menyangkali soal perselikuhannya sebelum bercerai, Greg 

Locke, Pendeta yang dikenal kerap tampil berkhotbah secara online ini 

secara langsung mengakui bahwa dirinya sudah menikah dengan asisten 

administratif dan sahabat dengan mantan istrinya, Tai Cowan McGee. 

Locke mengakui skandal tersebut di depan para Pendeta dari Global 

Vision Bible Church di Tennessee. Dia mengakui bahwa mereka sudah 

melangsungkan pemberkatan yang dipimpin oleh Pendeta Eksekutif 

Global Bible Church Jarrid Almond. Pernikahan tersebut tak lama setelah 

Locke bercerai dengan mantan istrinya, Melissa, yang sudah dinikahinya 

selama 21 tahun.
20

 

 

Hal sama juga terjadi di Indonesia, banyak orang Kristen menjadikan 

perceraian sebagai jalan utama dalam mengatasi problematika keluarga. Seorang 

artis yang dikenal banyak menciptakan pujian rohani kontemporer, yaitu Franky 

Sihombing mengakui perselikuhannya dengan Feby Febiola dan menceraikan 

istrinya Nova Putong.
21

 Dalam Situs Detik.Com Feby Febiola juga pernah 

bercerai dengan suaminya Bruce Delteil pada 23 April 2013 hanya karena alasan 

tidak cocok.
22

 Dan dalam sebuah situs Liputan 6.Com memberitakan pernikahan 

Franky Sihombing dan Feby Febiola pada 22 Januari 2016.
23

 Fakta tersebut 

memperlihatkan diijinkannya perceraian karena perselikuhan dan ketidakcocokan. 

                                                           
20

Lori Mora, Pendeta Terkenal Ini Terbukti Nikahi Aisten Gereja Tak Lama Setelah 

Perceraiannya. Duh!, Diakses dari https://www.jawaban.com/read/article/id/2018/08/16/90/18081 

5154813/pendeta_terkenal_ini_terbukti_nikahi_asisten_gereja_tak_lama_setelah_perceraiannya 

duh, pada 20 September 2018. 
21

Believers24, Sangat Menyedihkan Inilah 2 Kasus Perceraian Tokoh Kristen Yang 

Mengejutkan Publik, diakses dari 

https://www.jawaban.com/read/article/id/2018/04/08%2015:00:00/91/180408142236/sangat_meny

edihkaninilah_2_kasus_perceraian_tokoh_kristen_yang_mengejutkan_publik, pada 20 September 

2018. 
22

MMU, Feby Febiola Resmi Cerai Dari Suami Bulenya Sejak April, diakses dari 

https://m.detik.com/hot/celeb/2336401/feby-febiola-resmi-cerai-dari-suami-bulenya-sejak-april, 

pada 20 September 2018.  
23

Kin, Franky Sihombing: Mau Dibilang Selingkuh Memang Iya Kok, diakses dari 

https://www.google.co.id/amp/wartakota.tribunnews.com/amo/2016/01/23/franky-sihombing-

mau-dibilang -selingkuh-emang-iya-kok, pada 20 September 2018.  

https://m.detik.com/hot/celeb/2336401/feby-febiola-resmi-cerai-dari-suami-bulenya-sejak-april
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Selanjutnya kasus perceraian oleh seorang tokoh politik yang beragama Kristen 

yaitu Ir. Basuki Tjahja Purnama Alias Ahok yang menggugat cerai istrinya pada 

05 Januari 2018 dan gugatan dikabulkan serta diputuskan cerai pada tanggal 4 

April 2018.
24

 Dari kasus-kasus perceraian memperlihatkan sebuah fenomena 

dalam kehidupan keKristenan, yaitu sulitnya menjaga situasi ideal pernikahan. 

Lalu Tingginya angka perceraian di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, 

salah satunya faktor hukum, hal tersebut juga tampak dalam buku Hukum 

Perkawinan di Indonesia dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 19 PP 

No. 9/1975 tentang dasar perceraian: 

a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. salah satu pihak 

meninggalkan pasangan selama 2 tahun tanpa izin pihak yang lain dan 

tanpa alasan atau hal lain di luar kemauannya. c. Salah satu pihak 

mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih 

berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan 

kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan terhadap pihak yang 

lain. e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 

mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami/istri. f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi berumah 

tangga.
25

 

 

Melihat landasan hukum di Indonesia yang melonggarkan syarat 

perceraian sehingga tak heran banyak pasangan untuk bercerai dalam hal-hal yang 

mudah. Tuhan Yesus dalam Matius 5:32 dan 19:9 memberikan pernyataan 

perceraian dilarang kecuali karena zinah, namun perkataan Tuhan Yesus tentang 

pengecualian tersebut tidak ditemukan dalam tulisan Injil Markus 10:2-12 dan 

Injil Lukas 16:18. Selanjutnya Paulus dalam Surat 1 Korintus 7:10-16 tidak 

                                                           
24

Tisa Ajeng, Fakta-fakta Dibalik Perceraian Ahok-Veronica, Dulunya Jauh Dari Gosip, 

diakses dari http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/04/05/fakta-fakta-di-balik-perceraian-

ahok-veronica-dulunya-jauh-dari-gosip?page=3, pada 05 September 2018. 
25

 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 

100.  

http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/04/05/fakta-fakta-di-balik-perceraian-ahok-veronica-dulunya-jauh-dari-gosip?page=3
http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/04/05/fakta-fakta-di-balik-perceraian-ahok-veronica-dulunya-jauh-dari-gosip?page=3
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menganjurkan orang yang percaya melakukan perceraian, apakah ini tidak 

bertentangan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 19:9?. Selanjutnya 

pernyataan Kitab Maleakhi 2:16 bahwa Allah membenci perceraian?, apakah 

tidak bertentangan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 19:9?.  

Dalam sejarah Reformasi menuliskan bahwa Calvin telah membuat 

peraturan detail tentang pernikahan di Kota Jenewa untuk melindungi penduduk 

dari pernikahan yang dipaksa oleh orang tua dan juga larangan perceraian dan 

tinggal bersama pasangan sebelum menikah untuk menekankan kekudusan 

pernikahan. Tokoh Reformator Yohanes Calvin memiliki pandangan yang sangat 

normative tentang perceraian dan sangat moderat dalam pastoral untuk kasus 

perceraian.
26

 

Oleh karena kompleksnya problematika keluarga dan seringkali perceraian 

menjadi solusi, sehinga kasus perceraian meningkat dalam banyak keluarga 

Kristen saat ini. Oleh karena itu sangat penting untuk mendapatkan pemahaman 

yang tepat tentang perceraian, maka penulis akan melakukan sebuah pengkajian 

terhadap Pengajaran Yesus Tentang Perceraian Menurut Matius 19:1-12 

Dipahami Dalam Perspektif Biblikal Dan Pemikiran Sejarah Kristen Era 

Reformasi Suatu Kontribusi Bagi Rumah Tangga Kristen Dalam Memahami 

Problematika Keluarga. 

 

 

 

                                                           
26

 Joas Adiprasetya,Perceraian Dan Pernikahan Kembali, Telaah Etis-Teologis, diakses 

dari Gkipi.org/Perceraian-dan-pernikahan-kembali-telaah-etis-teologis/ Situs Komunitas Jemaat 

Gereja Kristen Indonesia, pada 28 Septemeber 2018. 
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B.  Rumusan Masalah/Research Question 

Pembahasan tentang perceraian kecuali kerena zinah dalam Matius 19:9 

menimbulkan banyak perdebatan antar penafsir, kerena di dalam Injil Lukas dan 

Markus tidak dituliskan kata “kecuali”. Ini berarti menimbulkan banyak  

pertanyaan dan perdebatan. Jadi dari sekian  pertanyaan dan perdebatan, penulis 

merumuskan  beberapa pertanyaan sebagai berikut: 

c. Pertanyaan Utama  

Bagaimanakah kontribusi pengajaran Yesus tentang perceraian menurut 

Matius 9:1-12 ketika dilihat dalam perspektif Biblikal dan sejarah 

pemikiran Kristen Era Reformasi bagi rumah tangga Kristen dalam 

memahami problematika keluarga? 

d. Sub Pertanyaan  

1.1. Bagaimana analisa latar belakang Kitab Matus 19:1-12 dalam kesatuan 

seluruh Kitab oleh para ahli? 

1.1.1. Siapa, kepada siapa, dimana, kapan dan mengapa? 

1.1.2. Bagaimana penerimaan Kitab Matius dalam gereja ? 

1.1.3. Apa genre kitab Matius  dan model penafsiran Kitab Matius? 

1.1.4. Apa karakter pengajaran Yesus dalam  Kitab Matius? 

1.2. Bagaimanakah pemahaman pengajaran perceraian dalam Matius 19:1-

12 ketika dipahami melalui perspektif Biblical dan sejarah pemikiran 

Kristen Era Reformasi? 

1.2.1. Bagaimanakah pemahaman pengajaran perceraian dalam Matius 19:1-

12 ketika dipahami melalui perspektif Biblical? 

1.2.1.1. Bagaimana analisa teks Matius 19:1-12? 
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1.2.1.2. Bagaimana analisa konteksMatius 19:1-12? 

1.2.1.3. Bagaimanakah interpretasi pengajaran perceraian dalam Matius 

19:1-12 ketika dipahami melalui perspektif Biblical? 

1.2.2. Bagaimanakah pemahaman pengajaran perceraian dipahami melalui 

perspektif pemikiran sejarah Kristen era Reformasi? 

1.2.2.1. Bagaimana pengajaran John Calvin mengenai perceraian yang 

diterapkan dalam peraturan di Kota Jenewa? 

1.2.3. Bagaimana penafsiran orang Farisi mengenai perceraian? 

1.3. Bagaimanakah Kontribusi bagi rumah tangga Kristen dalam 

memahami problematika keluarga? 

1.3.1. Bagaimana kontribusi teologisnya dan praktisnya? 

 

 

 

C. Tujuan  

Setelah merumuskan masalah  yang akan diteliti, maka penulis akan 

membuat tujuan penelitian  mengenai  pengajaran Yesus tentang perceraian dalam 

Matius 19:1-12 dalam Perspektif Biblika dan sejarah pemikiran Kristen era 

reformasi membawa kita kepada dua tujuan yang akan dicapai dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang ajaran 

perceraian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 19:1-12, 

ditengah banyaknya  perdebatan dan pertanyaan yang dimunculkan 

tentang ajaran perceraian  oleh beberapa teolog masa kini. 

2.  Agar dapat memberikan kontribusi  bagi rumah tangga Kristen dalam 

memahami problematika keluarga melalui pengajaran Yesus 



17 

 

tentangperceraian dalam Matius 19:1-12, sehingga keluarga Kristen 

memahami apakah perceraian solusi utama dalam menyelesaikan 

problematika keluarga. 

 

D.Pembatasan (Ruang Lingkup Penelitian) 

Berkaitan dengan latar belakang, tujuan dan rumusan masalah maka 

diperlukan pembatasan supaya apa yang menjadi tujuan penelitian bisa dicapai, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini, Matius 19:1-12 merupakan sebuah kesatuan, oleh 

karena itu  semua ayat dalam bagian ini adalah penting tetapi dalam 

penelitian tidak akan menyelidiki kata demi kata  dalam perikop ini, 

melainkan hanya kata yang memiliki hubungannya dengan perceraian 

yang dipertanyakan oleh orang Farisi kepada Yesus. 

2. Dalam penelitian ini, Matius 19:1-12 merupakan bagian  dari kitab Matius 

secara keseluruhan  dan juga bagian  dari Kitab PB dan PL sebagai sebuah 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi  bagian Matius 19:1-12 

adalah bagian teks terkecil yang merupakan pusat penelitian  dalam sebuah 

lingkaran  kosentris (konteks dekat dan kontes jauh)  teks dan konteks 

merupakan satu kesatuan. 

3. Dalam penelitian ini akan fokus pada pada studi perjanjian Baru sebagai 

fokus utama  dan fokus yang kedua yaitu, konsep ajaran perceraian dalam 

prespektif pemikiran sejarah kristen era reormasi serta oleh beberapa 

teolog masa kini. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Terkait dengan maksud dan tujuan penulisan di atas, maka manfaat 

penelitian ini adalah: 

1. Memperdalam studi Eksegesis, khususnya pengajaran tentang perceraian 

yang dipertanyakan oleh orang Farisi dalam Matius 19:1-12 

2. Bagi orang percaya, agar  tidak salah mengerti mengenai pengajaran 

tentang perceraianyang dipertanyakan oleh orang Farisi dalam Matius 

19:1-12 

3. Bagi para hamba Tuhan, sebagai kontribusi dalam pelayanan  dalam hal 

pastoral konseling 

4. Bagi penulis agar memahami prinsip-prinsip pengajaran  tentang 

perceraianyang dipertanyakan oleh orang Farisi dalam Matius 19:9, serta 

perkembangan pemikiran sejarah kristen era reformasi dalam memahami 

ajaran perceraian dalam menghadapi problematika keluarga. 

 

F. Hipotesis 

 Perceraian kecuali kerena zinah dalam Matius 19:9, merupakan jawaban 

dari Tuhan Yesus ketika orang Farisi mempertanyakan perceraian yang diizinkan 

Musa kepada bangsa Israel. Karena itu berdasarkan doktrinTheologia Reform 

yang menerima Alkitab sebagai Firman Allah, penulis akan memaparkan  

beberapa hipotesis antara lain: 

 Pertama, pengajaran Tuhan Yesus mengenai perceraian dilatar belakangi 

dari  pertanyaan orang Farisi, yang membandingkan perceraian yang terjadi 

dizaman Musa dan pengajaran para Rabbi. 
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Kedua, pengajaran Tuhan Yesus mengenai perceraian  merupakan jawaban 

atas pertanyaan orang Farisi. Namun perceraian bukanlah satu-satunya cara dalam 

mengatasi problematika keluarga. 

Ketiga, pengajaran Tuhan Yesus mengenai perceraian merupakan jalan 

akhir jika sudah tidak bisa mengampuni dan tegar hatinya.  

G. Metode Penelitian 

Langkah-langkah yang akan penulis lakukan  dalam penelitian ini  adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian akan dilakukan melalui studi literatur yang berkaitan khusus 

dengan penelitian terhadapMatius 19:1-12 dan Perjanjian Baru secara umum. 

Berkaitan penelitian literatur ini penulis akan menganalisis, membuat secara 

sistematis dan menjadikan sebagai sumber data.  

2. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode Eksgesis. Eksegese adalah 

sebuah istilah yang dapat kita artikan sebagai suatu usaha untuk menafsirkan 

sesuatu. Istilah Eksegese sendiri berasal dari bahasa Yunani exegomai yang 

dalam bentuk dasarnya berarti penafsiran
27

. Inti dari eksegese adalah dapat 

menangkap inti pesan penulis yang disampaikan oleh teks-teks yang kita baca 

dengan memperhatikan konteks dekat dan jauh. Dalam penelitian ini 

membatasi maksud dari eksegese Matius 9:1-12 dari perspektif sejarah 

keselamatan. 

                                                           
27

 Henk ten Napel, Kamus Teologi Inggris-Indonesia, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2012), 132. 
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3. Studi ini ditempatkan dalam sebuah penelitian kualitatif yaitu suatu riset  

bersifat deskriptif  dan cenderung menggunakan analisis dalam penelitian ini 

peneliti bertolak dari data. 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah 

dengan membaginya ke dalam lima bab besar: 

 Bab pertama Penulis akan memaparkan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pembatasan ruang lingkup penelitian, manfaat 

penelitian,  hipotesis,  metode penulisan  dan sistematika penulisan. 

Bab kedua penulis akan  menganalisis latar belakang Injil Matius 19:1-12 

dan sejarah Kristen era reformasi. 

 Bab ketiga Penulis akan menganalisis pengajaran Yesus tentang perceraian 

dalam Matius 19:1-12  dipahami dalam perspektif Biblikal  dan pemikiran sejarah 

Kristen era reformasi gereja. 

 Bab keempat berdasarkan kajian bab kedua dan bab ketiga, maka penulis 

akan memaparkan kontribusi pengajaran Yesus tentang perceraian menurut 

Matius 19:1-12 dipahami dalam  perspektif Biblikal dan pemikiran sejarah Kristen 

era reformasibagi rumah tangga Kristen  dalam memahami problematika keluarga.  

Bab kelima berdasarkan bab satu sampai bab empat, penulis akan menarik 

kesimplan dan saran yang ditujukan kepada para mahasiswa/i teologi, para hamba 

Tuhan dan keluarga kristen. 

BAB II 
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ANALISIS LATAR BELAKANG INJIL MATIUS 19:1-12 

DAN SEJARAH KRISTEN ERA REFORMASI 

 

 

IV. ANALISIS LATAR BELAKANG INJIL MATIUS 19:1-12 

 

Dalam bab II ini menuliskan tentang analisis latar belakang Injil Matius, 

yaitu latar belakang yang berisi tentang historisitas Injil Matius, yaitu: siapa 

penulis, penerima, waktu penulisan dan tujuan penulisan. Selanjutnya membahas 

tentang Karakteristik Injil Matius yang mencakup antara lain genre Injil Matius, 

struktur,  ringkasan Injil Matius, tema mesianik, partikularitas dan Universalitas, 

aspek gerejawi dan ajaran yang eskatologis. Kemudian menuliskan tentang 

rumusan inti berita Injil Matius, keabsahan teks Injil Matius baik dalam bahasa 

Yunani dan kanonisasi Injil Matius. Dan point terakhir menuliskan garis besar 

Injil Matius. 

 

A. Historisitas Injil Matius 

Dalam latar belakang ini membahas tentang siapa penulis Injil Matius, 

penerima Injil matius, waktu penulisan dan tujuan penulisan. 

 

1. Penulis 

Injil Matius ditulis oleh Matius seorang pemungut cukai yang dipanggil 

menjadi murid Tuhan Yesus (Mat. 9:9, 10:3).
28

 Ola Tulluan menuliskan: 

Gereja mula-mula menganggap rasul Matius sebagai penulis Injil pertama 

itu. Seorang Uskup di Hierapolis, yaitu Papias, menulis pada tahun 130 

bahwa ”Matius telah mencatat pengajaran-pengajaran Yesus.” Hal ini pula 
telah disinggung oleh Eusebius (seorang ahli sejarah pada abad ke-3 dan 

ke-4). Menurut Ireneus (± 185 A.D) ”pengajaran-pengajaran” itu adalah 

Injil Matius. Demikian juga menurut Tertulianus, Origenes dan Klement 

dari Alexandria. Secara tidak langsung Injil itu sendiri mendukung 

                                                           
28

John Balchim, dkk, Intisari Alkitab Perjanjian Baru (Jakarta: Persekutuan Pembaca 

Alkitab, 2009), 9.  
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pandangan ini. Hanya Injil Matius yang mengatakan: ”Matius, Pemungut 
Cukai” (Mat. 10:3, bd. Mrk. 3:13-19, Luk. 6:12-16). Hanya seorang hamba 

Tuhan yang merendahkan diri, berani menyebut diri sebagai pemungut 

cukai, karena para pemungut cukai sangat dibenci di Israel. Penulis yang 

lain itu tidak mau menjelekkan temannya dengan menyebut hal itu secara 

terus terang. Juga dalam daftar murid-murid itu (Mat. 10:3, Mrk. 3:13-19, 

Luk. 6:12-16) terdapat beberapa perbedaan antara ke-4 Injil. Dalam Injil 

Markus dan Lukas, Matius disebut sebelum Tomas, sedangkan dalam Injil 

Matius sesudahnya. Inipun adalah tanda atau bukti kerendahan hati dari si 

penulis sendiri.
29

 

 

Jadi Ola Tulluan menyatakan bahwa dasar kepenulisan Matius berdasarkan 

kesaksian eksternal yaitu Bapa-bapa Gereja dan kesaksian internal yaitu Kitab 

Injil Matius sendiri. Mengenai kesaksian internal Donald Guthrie juga 

menuliskan: 

Setidaknya tidak terlalu sulit untuk membayangkan Injil Matius dihasilkan 

oleh seorang yang tadinya adalah pemungut cukai. Perlu diperhatikan 

bahwa dalam perdebatan tentang membayar bea yang dicatat di semua 

Sinoptik, hanya Matius yang memakai kata yang lebih tepat yaitu nomisma 

(nomisma, koin negara) dan bukan kata yang lebih umum yaitu denarion 

(denarion).
30

 

 

Jadi berdasarkan data eksternal yaitu pengakuan Bapa-bapa Gereja Mula-

mula dan data Internal maka membuktikan bahwa Matius, Anak Alfeus, mantan 

pemungut cukai yang telah menjadi murid Tuhan Yesus adalah penulis Injil 

Matius. 

 

2. Penerima dan Tempat Penulisan 

Donald Guthrie menyatakan bahwa untuk tidak bersikap dogmatik dalam 

menentukan penerima dan tempat penerima, hal ini karena ada banyak 

                                                           
29

 Ola Tulluan, Introduksi Perjanjian Baru (Batu: Departemen Literatur YPPII, 1999), 34.  
30

 Donald Guthrie, Pengantar Perjanjian Baru, Vol. 1 (Surabaya: Momentum, 2010), 35. 



23 

 

dugaan.
31

Mengenai penerima dan tempat penulisan Ola Tulluan menuliskan bukti 

berdasarkan model penulisan Injil Matius: 

Matius tidak menjelaskan arti dari adat-istiadat orang Yahudi. Seolah-olah 

ini sudah diketahui oleh para Pembaca (15:2, 23:5). Kalau Kitab ini 

ditujukan kepada orang-orang yang berlatar belakang agama-agama lain, 

maka ada istiadat orang Yahudi harus diterangkan lebih dalam. Perlu 

diperhatikan bahwa Matius sering mengutip atau menyinggung PL 

(Perjanjian Lama) tanpa penjelasan apapun. Ini hanya mungkin untuk 

orang-orang yang telah mengenal isi PL itu (Bdg. Mat. 4:12-16)
32

 

 

Jadi penerima Injil Matius adalah orang Kristen Yahudi. John Balchim 

juga menuliskan bahwa pembaca Injil Matius adalah orang Kristen Yahudi, 

sehingga Injil ini diberikan untuk meyakinkan orang Yahudi lainnya bahwa Yesus 

adalah Mesias yang sudah lama dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi.
33

 

Selanjutnya untuk tempat penulisan Tulluan menuliskan:  

”Kita tidak tahu bahwa Kitab ini banyak dipakai oleh jemaat-jemaat di 

Siria, di mana kebanyakan anggotanya adalah orang Yahudi. Jemaat yang 

paling tua dan yang paling mempunyai pengaruh terhadap yang lain di 

daerah itu adalah jemaat di Antiokhia. Oleh karena itu ada banyak ahli 

theologia yang berpendapat bahwa Injil ini ditulis di Anthiokhia.”34
 

 

Pandangan tersebut juga didukung oleh Donald Guthrie
35

 dan M.E. 

Duyverman
36

 yang menyatakan bahwa Injil Matius membutuhkan wadah yaitu 

dukungan jemaat dan jemaat yang kuat adalah Anthiokhia. Jadi dari pendapat di 

atas penulisan Injil Matius di Anthiokhia.  

                                                           
31

 Tujuan Palestina banyak dilawan karena berasal dari Papias yang dianggap bisa jadi 

tidak menunjuk Injil Matius . Juga dikatakan bahwa bahasa asli Injil Matius, bahasa Yunani, tidak 

mendukung tujuan Palestina. Alternatifnya adalah Siria. Jikia benar demikian, mungkin Injil 

Matius ditujukan bagi pusat KeKristenan yang penting di Siria, dan tempat apa yang lebih baik 

daripada Antiokhia. Sebagian besar theolog menamakan jemaat yang menerima Injil Matius 

dengan jemaat Injil ini dituliskan. Ini karena mereka menganggap Injil Matius sebagai produk 

komunitas atau setidaknya, ditulis untuk memenuhi kebutuhan komunitas tertentu. Jika seorang 

editor mengerjakan Injil Matius, maka mungkin sekali ia berasal dari komunitas yang sama. Lihat: 

(Guthrie, Pengantar Perjanjian Baru, Vol. 1, 22-23)   
32

 Tullan, Introduksi Perjanjian Baru,36. 
33

 Balchim, Intisari Alkitab Perjanjian Baru, 9.  
34

 Tullan, Introduksi Perjanjian Baru,  35. 
35

 M.E. Duyverman, Pembimbing ke dalam Perjanjian Baru (Jakarta: BPK, Gunung 

Mulia, 2011), 49 
36

 Gutrie, Pengantar Perjanjian Baru, Vol. 1,  23  
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3. Waktu Penulisan 

Waktu penulisan yang dimaksud adalah waktu kapan Injil tersebut ditulis, 

Willi Marxsen dalam metode historis kritisnya memberikan spekulasi waktu 

penulisan Injil Matius yaitu pada waktu penyerangan pada tahun 70 M oleh 

jendral Titus.
37

 Namun pendapat berbeda diberikan oleh Ola Tulluan, berdasarkan 

analisis internal Injil Matius, ia menuliskan: 

Dalam Matius 24:15 disebut tentang kejatuhan Yerusalem, tetapi dalam 

bentuk nubuat. Tidak ada satu katapun tentang penggenapan nubuat itu. 

Hal itu menunjukkan bahwa Injil Matius ditulis sebelum tahun 70 A.D. 

pada tahun itu Bait Allah diruntuhkan oleh pasukan Romawi. Aneh sekali 

bilamana peristiwa itu sudah lewat dan tidak disebut ataupun disinggung 

dalam Injil Matius yang mempunyai makna khusus untuk orang Yahudi. 

Ireneus mengatakan bahwa Matius menulis Injilnya “pada waktu Petrus 
dan Paulus mengabarkan Injil di Roma dan mendirikan jemaat di sana”. 
Tetapi ada kemungkinan besar bahwa mereka berdua berada di Roma pada 

waktu yang sama antara tahun 60-65. Kalau ini benar maka Injil Matius 

ditulis antara tahun 60-65.
38

 

 

Jadi berdasarkan analisa internal (Injil Matius) dan kesaksian Bapa Gereja 

Ireneus maka waktu penulisan Injil Matius yaitu sekitar tahun 60-65 M. 

 

4. Tujuan Penulisan 

Tujuan Matius menuliskan Injil ini adalah untuk menunjukkan bahwa 

peristiwa-peristiwa penting dalam hidup Yesus menggenapi nubuat PL.
39

 

Selanjutnya Ola Tulluan juga menambahkan tujuan penulisan Injil Matius, yaitu: 

Pertama, Matius mau menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan 

                                                           
37

 Willi Marxsen, Pengantar Perjanjian Baru (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2012), 184 
38

 Tulluan,  Introduksi Perjanjian Baru , 35  
39

 Donald Guthrie menuliskan: Pertama, Silsilah dalam Injil Matius mau menunjukkan 

bahwa Yesus adalah keturunan langsung Abraham dan hal ini dengan jelas mengindikasikan 

maksud Matius. (Lihat: Guthrie, Pengantar Perjanjian Baru, Vol. 1,18).  
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dalam PL. Kedua, Injil Matius menyatakan Tuhan Yesus sebagai Raja. Ketiga, 

Matius ingin membela kebenaran Injil terhadap serangan-serangan orang Yahudi. 

Keempat, menunjukkan universalitas misi dalam Amanat Agung.
40

 Selanjutnya 

dalam Intisari Alkitab PB menjelaskan tujuan Injil Matius ditulis: 

1). Untuk menunjukkan hubungan antara Yesus dengan Perjanjian Lama. 

2). Untuk mencatat ajaran Kristus yang diberikan secara luas pada para 

murid-Nya. 3). Untuk menjelaskan sikap apa yang diharapkan Kristus dari 

Murid-murid-Nya. 4). Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh jemaat, misalnya mengenai kehidupan masa muda Yesus 

dan kedatangan-Nya kembali. 5). Untuk menjelaskan tentang cara 

mengelola gereja.
41

 

 

Jadi penulisan Injil Matius ini memiliki tujuan yang kompleks, yaitu 

sebagai penegasan penggenapan nubuat PL, sebagai apologetika terhadap 

serangan pandangan Yudaisme dan sebagai pendorong gerakan universalitas 

penginjilan. 

 

B. Karakteristik Injil Matius 

Karakteristik menunjukan sifat khas dari Injil Matius. Karakteristik Injil 

Matius dapat dilihat dari genre Injil Matius, struktur, keringkasan Injil Matius, 

tema Mesianik, prinsip Partkularisme dan Universalisme, Aspek gerejawi dan 

daya tarik eskatologis dalam Injil Matius. 

 

1. Genre Injil Matius 

Istilah genre merupakan kata bahasa Ingggris yang diterjemahkan dalam 

bahasa Indonesia merupakan kata benda yang memiliki arti gaya, aliran dan 

                                                           
40

 Tullan, Introduksi Perjanjian Baru, 36-37. 
41

 Balchim, dkk,  Intisari Alkitab Perjanjian Baru.,  9.  
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macam.
42

 Jadi jika membahas mengenai genre Injil Matius artinya menentukan 

Injil Matius ini termasuk dalam karya sastra apa. Donald Guthrie menuliskan 

banyaknya pendapat yang dikemukan tentang genre Kitab-kitab Injil, yaitu Injil 

sebagai tulisan-tulisan biografi
43

, aretologi
44

, lektionari
45

 dan Midrash.
46

 

M.D. Goulder yang dikutip oleh Donald Guthrie menuliskan hasil studinya 

mengenai genre Injil Matius, ia menyatakan Injil ini (Matius) dapat disesuaikan 

ke dalam sistem lektionari Yahudi. Injil Matius dibagi ke dalam bagian-bagian 

yang sesuai dengan pembacaan Perjanjian Lama yang ditetapkan untuk setiap 

minggunya.
47

 Namun pendapat berbeda diutarakan oleh Merrill C. Tenney, ia 

memasukan Kitab Injil Matius ke dalam Kitab yang berisi sejarah.
48

 Selanjutnya 

dalam pembahasan secara spesifik mengenai Injil Matius Tenney juga menuliskan 

sifat-sifat khusus dari Injil Matius yaitu Matius adalah Injil pengajaran, Matius 

adalah Injil jemaat dan Matius adalah Injil Raja.
49

 

                                                           
42

 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka, 2010), 265  
43

 Arti kata biografi adalah riwayat hidup; buku yang menguraikan riwayat hidup seorang 

tokoh. (Lih.: Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya 

Karya, 2014), 89). Menurut C.H. Talbert yang dikutip oleh Donald Guthrie, perbandingan ini 

merupakan kunci kita mengerti Injil. Ia mengklaim menemukan sudut pandang mistik dari karya 

biografi kuno terhadap Injil. Ia menunjukkan adanya kesejajaran dalam hal kategori ilah dan 

manusia, dan kategori tengah dari yang kekal dan yang abadi. Lalu, mitos manusia ilahi yang 

muncul di budaya Yunani dan budaya kuno lainnya dianggap bisa menjelaskan cara sebagian 

orang Kristen mula-mula memikirkan Kristus. (Lih.: Guthrie, Pengantar Perjanjian Baru, Vol. 1,  

2).   
44

Aretologi [Yun arete kebajikan + logia]: bahan yang menceritakan tentang kehebatan 

(karena mis. Kebajikan; perbuatan ajaib dsb.) seorang dewa ataupun manusia (Lih.: Henk ten 

Napel, Kamus Teologi Inggris-Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 40). Donald 

Guthrie menjelaskan bahwa ada pemikiran tentang genre Injil Matius yaitu kisah perbuatan ajaib 

yang dilakukan oleh para ilah atau pahlawan. Di sini, manusia-ilahi Yunani juga dijadikan pola 

bagi narasi Injil tentang Yesus (Lih.: Guthrie, Pengantar Perjanjian Baru, Vol. 1, 3).   
45

 Lektionari: daftar bacaan-bacaan Alkitab untuk digunakan dalam ibadah jemaat (Lih.: 

Hen ten Napel, Kamus Teologi Inggris-Indonesia, 192).   
46

 Midrash artinya penjelasan oleh para Rabi tentang teks PL. (Ibid.,  211)  
47

Guthrie, Pengantar Perjanjian Baru, Vol. 1, 3 
48

 Merrill C. Tenney, Survei Perjanjian Baru (Malang: Gandum Mas, 2009), 160-161  
49

 Tenney, Survei Perjanjian Baru, 194-195  
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Jadi dari penjelasan di atas menunjukkan tidak ada indikasi kuat yang 

menyatakan genre Injil Matius menujuk kepada konsep aretologi Yunani maupun 

konsep biografi yang berhubungan dengan mitologi Yunani. Maka dapat 

disimpulkan bahwa genre sastra Injil Matius  memiliki sifat pengajaran (didaktis), 

historis dan leksionari. 

 

2. Struktur 

Struktur yang dimaksud ialah susunan teks dalam Injil Matius.
50

Philip 

Johnston menyatakan bahwa Injil Matius memiliki dua bagian struktur, hal 

tersebut dijelaskan dari para pengikut-pengikut Yesus dalam Injil Matius yang 

akhirnya mengetahui bahwa Dia adalah Sang Mesias. Ia juga menjelaskan bahwa 

Injil Matius lebih banyak memuat perkataan dan pengajaran Yesus dari pada Injil 

Markus.
51

 

Pernyataan Johston tersebut semakin jelas ketika mengamati penjelasan 

Ola Tulluan. Ia memberikan komentar mengenai susunan dalam Injil Matius 

sebagai berikut: 

Injil Matius disusun di sekitar 5 khotbah besar. Kelima khotbah itu ialah: 

1). Khotbah di Bukit (5:1 – 7:27), 2). Pengutusan kedua belas rasul (10:1 - 

42), 3). Perumpaan-perumpamaan (13:1 - 52), 4). Khotbah tentang jemaat 

Allah (18:1 - 53) dan 5). Khotbah tentang akhir zaman.
52

 

 

Jadi struktur yang terbentuk dalam Injil Matius berdasarkan dari 

pengajaran-pengajaran Yesus Kristus. Namun fokus berbeda diberikan John 

Drane dalam menuliskan struktur Injil Matius:  

                                                           
50

 Kritik sastra berguna untuk menentukan jenis-jenis pertanyaan yang dapat diajukan 

terhadap teks. Bagaimanakah suatu dokumen dapat dipecah menjadi bagian demi bagian? Makna 

apakah yang dapat dikenakan pada keseluruhan dan makna apakah yang dapat dikenakan pada 

setiap bagian? Bagaimanakah kita menjelaskan tatanan dari bagian-bagian itu? (Lih.: Guthrie, 

Pengantar Perjanjian Baru, Vol I, 5)  
51

 Philip Johnston,  IVP Introduction to the Bible, (Bandung: Kalam Hidup, 2011), 302. 
52

 Tulluan, Introduksi Perjanjian Baru , 38-39  
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Perhatian utama Matius adalah untuk menunjukkan Yesus adalah Anak 

Allah dan Mesias, dan bahawa Kitab Injil disusun menurut pokok 

sekeliling tema itu: 1). Pribadi Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah 

(Mat. 1:1-4:16). 2). Pemberitaan berita Yesus (Mat. 4:17 – 16:20). 3). 

Penderitaan, kematian dan kebangkitan Mesias dan Anak Allah (Mat. 

16:21 – 28:20)
53

 

 

Jadi dengan demikian struktur Injil Matius tidak disusun menurut urutan 

waktu karena penekanan kepada pengajaran (khotbah) dan terfokus menunjukkan 

Yesus adalah Anak Allah dan Mesias. 

 

3. Ringkasan Injil Matius 

Dalam Injil Matius banyak peristiwa yang terjadi ditulis dengan ringkas. 

Sehingga memudahkan pembaca untuk menemukan inti tulisan dari Injil Matius, 

sehingga dengan demikian Injil ini telah sering dipakai dan dijadikan liturgi 

Gereja mula-mula.
54

 Ola Tulluan menyatakan ringkasan Injil Matius tentang 

Yesus Kristus Raja orang Yahudi diperkenalkan dalam Kitab Injil Matius.
55

 

Dalam Injil Matius juga menuliskan hal-hal yang khusus tentang Yesus 

Kristus yang tidak terdapat dalam Kitab-kitab Injil lainnya.
56

 Selanjutnya Balchim 

                                                           
53

 John Drane, Memahami Perjanjian Baru (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 2011), 217 
54

 ”Dibandingkan dengan Markus, narasi dalam matius umumnya lebih ringkas, misalnya 
catatan kematian Yohanes Pembaptis (Mat. 14:3-12; Mrk. 6:17-29) dan peristiwa penyembuhan 

anak muda yang sakit ayan (Mat. 17:14-21; Mrk. 9:14-29). Selain struktur yang begitu tertata, 

keringkasan inilah yang tampaknya membuat gereja mula-mula banyak memakai Injil Matius demi 

keperluan liturgi. (Lih.: Guthrie, Pengantar Perjanjian Baru, 13)  
55

 Tulluan, Introduksi Perjanjian Baru, 29  
56

 Beberapa peristiwa khusus terdapat dalam Matius. Hal-hal ini tidak termuat dalam 

Kitab-Kitab Injil lainnya: penglihatan Yusuf (1:20-24), kunjungan orang-orang Majus (2:1-12), 

pelarian ke Mesir (2:13-15), pembunuhan bayi-bayi (2:16), mimpi istri Pilatus (27:19), kematian 

Yudas (27:3-10), kebangkitan orang-orang kudus pada waktu kematian Yesus di kayu Salib 

(27:52), pemberian uang suap pada para penjaga (28:12-15), dan amanat pembaptisan (28:19-20). 

Dan kisah-kisah perumpamaan ini pun hanya terdapat dalam Matius: lalang di anatara gandum 

(13:24-30, 36-43), harta yang terpendam (13:44), mutiara (13:45, 46), pukat (13:47), hamba yang 

tidak pengampun (18:23-35), orang-orang upahan di kebun anggur (20:1-16), dua orang anak 

(21:28-32), perjamuan kawin putra raja (22:1-13), sepuluh gadis pengiring mempelai (25:1-13), 

dan talenta (25:14-30). Tiga mukjizat yang hanya terdapat dalam Matius: dua orang buta (9:27-

31), orang bisu yang kerasukan setan (9:32-34), dan mata uang di dalam mulut ikan (17:24-27). 

Penggunaan mukjizat dalam Matius lebih banyak ditujukan utnuk memberi bukti tentang 
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juga menambahkan bahwa ”Injil Matius sangat teratur. Bagian-bagian tentang 

ajaran Yesus disisipkan di antara penjelasan-penjelasan tentang kegiatan-kegiatan-

Nya”.57
Hal tersebut juga ditegaskan oleh Philip Johnston yang menyatakan bahwa 

Matius mengatur laporannya ke dalam lima bagian pengajaran yang dibubuhi 

dengan kisah-kisah penyembuhan Yesus.
58

 

Dari penjelasan di atas maka Injil Matius menuliskan dengan ringkas 

tentang kehidupan, pengajaran dan pelayanan Yesus dengan teratur sehingga 

mudah dimengerti oleh pembaca. Ringkasan Injil Matius juga terlihat dari 

banyaknya ayat-ayat PL yang dikutip tanpa penjelasan yang panjang. 

 

4. Tema Mesianik 

Tema dalam Injil Matius dapat kita pahami berdasarkan dari teks Injil 

tersebut. Stanley D. Toussaint menyatakan bahwa Matius menangkap 

pengharapan Mesianik dan eskspetasi orang Yahudi. Ia memberikan petunjuk 

kepada pembacanya bahwa Mesias sejati, Anak Daud, benar telah datang.
59

 

Senada dengan itu Ola Tulluan menuliskan Injil Matius menekankan tentang 

”Yesus Kristus Raja orang Yahudi”.60
Namun Drane menambahkan: 

Matius menekankan Perjanjian Lama secara khusus. Kehidupan dan 

pengajaran Yesus disajikan sebagai penggenapan janji-janji yang dibuat 

Allah kepada Israel. Hal ini dinyatakan bukan hanya secara umum, Yesus 

adalah ”anak Daud”, tetapi lebih sering dengan rujukan khusus nats-nats 

Perjanjian Lama. Umpamanya, ketika Matius menceritakan tentang 

kembalinya Yesus dari Mesir sebagai seorang anak kecil ke negeri 

asalnya, ia mengutip pernyataan Hosea tentang pengungsian Israel dari 

Mesir: ”Dari Mesir Kupanggil Anak-Ku” (Mat. 2:15; Hos. 11:1).61
 

                                                                                                                                                               

kekuasaan Yesus sebagai Mesias daripada untuk mengembangkan cerita meskipun ia banyak 

mencatat yang sudah termuat dalam Markus dan Lukas. (Lih. : Merrill C. Tenney, Op. Cit.,193)  
57

 Balchim, dkk, Intisari Alkitab Perjanjian Baru.,10.  
58

 Johnston, IVP Introduction to the Bible, 245. 
59

 Stanley D. Toussaint, Behold the King (Portland: Multnomah, 1980), 18-20.  
60

Tulluan, Introduksi Perjanjian Baru, 29.  
61

  Drane, Memahami Perjanjian Baru, 217. 



30 

 

 

Merrill J. Tenney menegaskan konsep yang sama dengan Drane, ia 

menyatakan tema dari Injil Matius dinyatakan pada kata-kata pembukaannya: 

”Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham” (Matius 1:1).62
 Abraham 

Park juga menyoroti bagian silsilah sebagai point penting dalam memahami Injil 

Matius.
63

 Menurut Guthrie wajar jika orang Kristen mula-mula amat tertarik pada 

nubuat-nubuat Perjanjian Lama yang digenapi dalam Yesus Kristus, dan Injil 

Matius cukup banyak mencatat hal tersebut,
64

 sehingga tema mesianik sangat 

kental dalam Injil Matius.  

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa penjelasan tentang Yesus 

sebagai Mesias ditunjukkan baik dalam pelayanan, pengajaran dan kehidupan 

Yesus. Jadi banyak teks dalam Injil Matius diarahkan kepada Yesus Kristus 

sebagai Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa dalam Injil Matius sangat jelas menuliskan tema Mesianik. 

 

5. Partikularitas dan Universalitas 

Istilah Partikulardalam konteks Alkitab sering dipahami sebagai sistem 

yang mengutamakan kepentingan pribadi/kelompok di atas kepentingan umum 

yaitu tekanannya pada bangsa Israel.
65

Partikularisme dalam Injil Matius terlihat 

dari tujuan penulisan Injil tersebut ditujukan kepada orang Yahudi yang percaya. 

Namun isi Injil Matius sendiri menunjukkan sifat universalitasnya
66

 di mana 
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 Tenney, Survei Perjanjian Baru , 185.  
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 Abraham Park, Pelita Perjanjian Yang Tak Terpadamkan Silsilah Yesus Kristus 

Abrham-Daud (Jakarta: Grasindo, 2013), 65.  
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 Guthrie, Pengantar Perjanjian Baru, Vol. I , 13.  
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 Tulluan, Introduksi Perjanjian Baru, 36.  
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dalam Amanat Agung (Mat. 28:18-20) menunjukkan bahwa kabar baik 

diberitakan secara universal kepada semua suku dan bangsa.  

Donal Guthrie menyetujui adanya sifat pertikularisme dan universalisme 

dalam Injil Matius.
67

 Selanjutnya mengenai adanya gambaran partikularisme dan 

universalisme dalam Injil Matius ditegaskan juga oleh John Drane, ia menuliskan: 

Di dalam Matiuslah kita menemukan kecaman yang paling pedas tentang 

kemunafikan orang Farisi (Mat. 23:1-36), dan ada sejumlah indikasi 

bahwa masa Israel sebagai umat Allah telah berlalu (Mat. 8:10-12; 21:43). 

Hal ini diimbangi dengan penekanan yang menonjol terhadap pelayanan 

misioner jemaat. Hal itu menjadi sangat eksplisit dalam amanat misioner 

besar yang diberikan Yesus kepada murid-murid-Nya pada akhir Kitab 

Injil ini (Mat. 28:16-20).
68

 

 

Jadi secara partikularisme konteks Injil yang khusus bagi orang Yahudi 

dan Universalisme menunjukkan bahwa Injil tersebut memiliki sifat yang 

Universal.  

 

6. Aspek Gerejawi 

                                                           
67

 Selain rujukan Perjanjian Lama, perhatian Matius terhadap keyahudian tampak dari 

berbagai hal. Injilnya kerap mencerminkan cara pandangan Yahudi-Kristen yang lebih ketat. Satu 

iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari Hukum Taurat (Mat. 5:18 dst); ahli Taurat dan 

orang Farisi menduduki kursi Musa (23:2 dst); Yesus memerintahkan penggenapan perintah-

perintah Allah (19:17 dst.; 23:23); pajak Bait Allah dibayar (Mat. 17:24 dst.); para murid 

diharapkan untuk berpuasa, memelihara sabat, dan memberikan persembahan dalam tradisi Yahudi 

(6:16 dst.; 24:20; 5:23 dst.); Yesus sendiri berkata bahwa Ia hanya diutus bagi ”domba-domba 

yang hilang dari umat Israel” (15:24); nenek moyang Yesus ditarik dari Abraham dan diatur dalam 
tiga kelompok masing-masing empat belas, yang merupakan ciri khas rabinik (1:1 dst.); dan 

kebudayaan dan frasa-frasa Yahudi dimasukan tanpa penjelasan (di 15:2, ”adat-istiadat nenek 

moyang” muncul dalam perdebatan tentang membasuh tangan; 23:5 menyebutkan tali 
sembahyang; dan 23:27 merujuk kepada kubur yang dilabur putih). Selain itu, tema Yesus sebagai 

Anak Daud terus dimunculkan dan peristiwa masuknya Yesus dengan penuh kemenangan ke 

Yerusalem, berfokus pada orang Kristen Yahudi yang menganggap Yesus sebagai penggenap dari 

pengharapan bangsa mereka. Namun hal penting dalam Injil Matius adalah munculnya 

universalisme bersama-sama dengan pertikularisme ini. KeKristenan dilihat sebagai israel ideal 

juga dilihat sebagai Israel Baru yang tidak terikat oleh lingkungan terbatas dari mana ia muncul. 

Pada yesus lahir, Matius mencatat penghormatan dari bangsa-bangsa lain (2:1 dst.). Dalam 

kesimpulannya, Injil Matius merekam mandat Agung yang menjangkau seluruh bangsa (28:18 

dst.). (Lih.: Guthrie, Pengantar Perjanjian Baru, Vol. 1, 15)  
68

 Drane, Memahami Perjanjian Baru, 218.  
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Dari keempat Injil, hanya Injil Matius yang mencatat pengajaran khusus 

tentang gereja.
69

Paul Enns dalam pembahasannya mengenai ekklesiologi (doktrin 

gereja) menjelaskan Di Kitab Injil istilah ekklesia hanya muncul dua kali di 

matius 16:18 dan 18:17.
70

 Merrli C. Tenney dalam pembahasannya mengenai 

sifat-sifat khusus Injil Matius juga menuliskan bahwa Matius adalah Injil Jemaat. 

Ia menuliskan: 

Injil Matius adalah satu-satunya Injil yang memunculkan kata ”jemaat” 
(16:18; 18:17). Kedua ayat ini diucapkan oleh Yesus, yang menunjukkan 

bahwa Ia mempunyai gagasan yang pasti tentang gereja sebagai suatu 

lembaga yang akan datang.
71

 

 

Mengenai dasar gereja yang dinyatakan dalam Matius 16:18 jelas 

menunjuk kepada Yesus Kristus. Meskipun timbul penafsiran lain yang 

menyatakan bahwa dasar gereja adalah Petrus.
72

 Oleh karena itu aspek gerejawi 

menjadi unik karena Yesus adalah dasarnya. Prinsip tersebut juga ditegaskan oleh 

Donald Guthrie, ia menyatakan bahwa kata Ekklesia (ekklhsia) keluar dari mulut 

Yesus sendiri, serta ungkapan bertemunya dua tiga orang di dalam nama Kristus 

(Mat. 18:20) dan Gereja harus memuridkan segala bangsa dan membaptiskan para 

murid di dalam Nama Tritunggal, mengajarkan semua perintah Yesus serta janji 

penyertaan sampai akhir zaman (Mat. 28:19-20).
73
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 Balchim, dkk, Intisari Alkitab Perjanjian Baru, 10.  
70

 Paul Enns, The Moody Handbook of Theology  (Malang: Literatur SAAT, 2004), 431.  
71

 Tenney, Survei Perjanjian Baru, 195.  
72

 Gereja Katholik Roma mengatakan bahwa Tuhan mendirikan gereja-Nya di atas Petrus, 

dan apa yang diikat oleh Petrus akan diikat di Sorga serta apa yang dilepaskan lehnya aka terlepas 

di Sorga. Penafsiran  semacam ini tentu tidak dapat dibenarkan. Dua alasan yang perlu 

diperhatikan: 1) Tuhan mengeluarkan pernyataan tersebut setelah Petrus menyatakan pengakuan 

imannya. Jadi, poin signifikan yang menyatakan Yesus mengeluarkan pernyataan tersebut adalah 

pengakuan Petrus dan bukan pribadi Petrus. 2). Petrus sendiri adalah anggota tubuh (gereja) 

Kristus dimana tubuh Kristus ditandai oleh adanya pengakuan iman terhadap Yesus Kristus dan 

oleh karenanya Petrus dan pengakuan imannya mewakili seluruh anggota gereja yang tidak 

kelihatan yang juga mengucapkan pengakuan iman yang sama (Lih. : Muriwali Yanto Matalu, 

Dogmatika Kristen Dari Perspektif Reformed (Malang: GKKR, 2017), 811-812). 
73

 Guthrie, Pengantar Perjanjian Baru, Vol. 1, 16.  
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Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa hanya di dalam Injil 

Matius Tuhan Yesus memberikan adanya konsep jemaat atau gereja bagi orang 

yang percaya.  Jadi konsep tentang gereja merupakan ajaran yang unik dalam Injil 

Matius, karena secara literal dan eksplisit hanya terdapat dalam Injil Matius. 

7. Ajaran Yang Eskatologis 

Injil Matius memberikan catatan mengenai hal-hal yang bersifat 

eskatologis. Donald Guthrie menjelaskan: 

Matius tidak membatasi catatan eskatologisnya pada materi pembahasan di 

pasal 24-25, karena unsur-unsur ini muncul di beberapa perumpaan yang 

hanya tercatat dalam Injilnya. Penafsiran akan perumpaan lalang (13:36 

dst.), kesimpulan dari perumpaan sepuluh anak dara (25:13) dan 

perumpaan talenta (25:30), yang begitu berfokus pada akhir zaman, 

menjadi ciri khas Matius.
74

 

 

Philip Johnston juga menuliskan adanya muatan eskatologis dalam ajaran 

Injil Matius, ia menuliskan: 

Cara Yesus memakai perumpamaan untuk melukiskan bagaimana kerajaan 

Allah akan bertumbuh, dan bagaimana hal itu akan berujung pada suatu 

penghukuman terakhir, di mana mereka yang menolak masuk ke dalam 

kerajaan itu tidak mendapat bagian dari berkat-berkatnya dan akan 

menderita kerugian yang tak terkira (pasal 13).
75

 

 

Pernyataan Johnston tersebut juga didukung oleh Tenney, ia menuliskan: 

Mulai dari bagian keempat Injil Matius (11:2 – 13:53) cerita perumpamaan 

banyak dipakai. Tidak semuanya terdapat dalam bagian ini, tetapi kumpulan kisah 

perumpamaan yang terbanyak terdapat dalam pasal ketiga belas ini. Dalam 

gambaran yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, mereka melukiskan sifat 

dan program kerajaan surga, terutama yang berhubungan dengan masa yang akan 

datang.
76
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Berdasarkan penjelasan di atas maka jelaslah bahwa dalam Injil Matius 

banyak membicarakan tentang hal-hal eskatologis yang berkaitan tentang akhir 

zaman dan kedatangan Tuhan Yesus yang banyak disampaikan Yesus melalui 

perumpamaan. 

 

C. Rumusan Inti Berita Injil Matius 

Dalam rumusan inti berita kita akan melihat hal utama (mayor) yang 

menjadi inti pembahasan dalam Injil Matius. Ola Tulluan menuliskan dengan jelas 

mengenai hal tersebut: 

a). Kalimat pertama menjelaskan tentang tujuan si penulis: ”inilah silsilah 
Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham” (Mat. 1:1). Matius mau 
menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam PL. Oleh 

karena itu dikatakan ”anak Daud, anak Abraham”. Seolah-olah Matius 

menekankan bahwa tidak usah lagi orang Yahudi menantikan kedatangan 

Mesias untuk melepaskan mereka dari kesesakan. Di dalam Yesus Kristus, 

Mesias itu sudah datang. Yesus Kristus telah menggenapi segala janji 

Allah mulai dengan Abraham. ”Seluruh Inji Matius menitikberatkan 
bahwa hidup Yesus Kristus tertuju kepada menggenapi Firman Tuhan 

dalam Perjanjian Lama (2:17-18, 3:15, 4:14, 5:17 dst.). Ada lebih 60 

kutipan dari PL. Jumlah ini lebih besar daripada jumlah kutipan dalam 

Kitab-Kitab Injil yang lain. Hal ini dikuatkan mengingat bahwa Matiuslah 

yang paling banyak memakai istilah ”genaplah” (Bd. 1:22, 2:15, 17, 23, 
4:14, 26:54, 56 dst).”  
b). Injil Matius menyatakan Tuhan Yesus sebagai Raja. Oleh sebab itu 

Injil ini mulai dengan ”Kuasa Allah” yang diberikan kepada Yesus. Hal ini 
nampak dalam istilah ”anak Daud”. Dalam pengertian orang Yahudi raja 
daud adalah lambang kekuasaan. Kitab Matius juga diakhiri dengan 

perkataan tentang kuasa Yesus, yaitu Amanat Agung (Mat. 28:18).  

c). Ada tujuan lain, yaitu bahwa Injil Matius ingin membela kebenaran 

Injil terhadap serangan-serangan orang Yahudi. Seluruh Injil ini berbau 

anti agama Yahudi. (Mat. 5:20, 22:1-14, 23:1-36 dst). bahwa pembelaan 

ini adalah terhadap orang-orang Yahudi menjadi jelas dalam beberapa 

istilah yang dipakai.  

i). Kerajaan Surga. Dalam Kitab-kitab Injil yang lain disebut ”Kerajaan 
Allah”. Seorang Yahudi tidak bisa memakai nama Allah (Yahwe). Nama 

Allah itu terlalu suci sifatnya, sehingga tidak boleh disebut. Oleh karena 

itu Matius memakai istilah ”Kerajaan Surga”.  
ii). Hanya Matius yang mengatakan: ”Aku diutus hanya kepada domba-

domba yang hilang dari Umat israel” (Mat. 15:24). Hal inipun 
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menggarisbawahi bahwa latar belakang para pembaca adalah agama 

Yahudi.  

d). Walaupun Inji Matius diwarnai oleh latar belakang Yahudi, hal itu 

tidak berarti bahwa skopusnya sempit. Matiuslah yang menyinggung 

orang-orang Majus dari Timur (2:1 dst), dan yang menyampaikan perintah 

Yesus untuk memberitakan Injil secara Unviersalisme sampai ke ujung 

bumi (Mat. 28:18-20).  

e). Satu-satunya Kitab Injil yang menyebut akan jemaat Kristen secara 

langsung adalah Injil Matius (16:18, 18:17, dst.) Menurut Matius jemaat 

ini akan didirikan atas pekabaran Injil, baptisan dan penggembalaan. (bd. 

28:18-20): ”jadikanlah murid-Ku, baptislah, ajarlah”.77 
 

Jadi inti berita dalam Injil Matius tentang penggenapan Yesus adalah 

Mesias yang dijanjikan dalam PL, Yesus sebagai Raja, apologetika terhadap 

ajaran-ajaran Yudaisme, konteks partikular dan universal dan tentang konsep 

gereja. 

 

D. Keabsahan Teks Injil Matius 

Keabsahan teks Injil Matius perlu untuk dipaparkan, agar memberikan 

keyakinan bahwa apa yang dibahas betul-betul sebuah dokumen yang bukan 

hanya sekedar tulisan historis tetapi juga bernilai teologis sebagai Firman Allah. 

Oleh karena itu pada bagian ini akan membahas mengenai keabsahan teks Injil 

Matius dalam bahasa Yunani dan fakta kanonisasi Injil Matius. 

1. Injil Matius ditulis dalam Bahasa Yunani 

Meskipun banyak padangan yang menyatakan bahwa Injil Matius ditulis 

dalam bahasa Aramik dan Ibrani
78

, mengenai hal tersebut Merrill C. Tenney 

menuliskan: 
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 Tulluan, Introduksi Perjanjian Baru, 38. 
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 Ada dukungan awal yang menyatakan bahwa Matius, sang pemungut cukai, pada 

awalnya menulis dalam Aramik, suatu kesaksian penting untuk keutamaan dari Matius. Kira-kira 

tahun 150 AD, Papias, seorang bishop dari Hierapolis, memberi kesaksian: ”Demikianlah, Matius 
menyusun pernyataan-pernyataan itu dalam bahasa Ibrani, dan setiap orang menafsirkannya 

sebisanya.” Origen (185-254 AD) menyatakan bahwa Matius dipersiapkan untuk ”petobat 
Yudaisme, dan menerbitkan dalam bahasa Ibrani.” Paul Enns, The Moody Handbook of Theology, 

Jilid 2, 96. 
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Tradisi yang mengatakan bahwa aslinya Injil ini tertulis dalam bahasa 

Aram tidak menutup kemungkinan bahwa penulis ini kemudian 

menerbitkannya dalam bahasa Yunani yang segera mengalahkan 

popularitas Kitab yang pertama-tulisan sebelumnya.
79

 

 

Jadi menurut Tenney ada kemungkinan Injil Matius pernah ditulis dalam 

bahasa Ibrani atau Aramik tetapi kemudian digantikan dengan bahasa Yunani oleh 

Matius sendiri. Samuel Benyamin Hakh dalam bukunya Perjanjian Baru: Sejarah, 

Pengantar dan Pokok-Pokok Teologisnya menolak pemahaman dari Tenney, ia 

menuliskan: 

Papias, seorang Bapa Gereja, melaporkan bahwa Injil ini ditulis oleh 

Matius murid Yesus dalam dialek Bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan 

ke dalam Bahasa Yunani. Namun demikian, laporan Papias ini sulit 

diterima. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan. Pertama, tidaklah 

mungkin seorang saksi mata seperti matius, yang mengalami pelayanan 

Yesus, menjadikan tulisan dari Markus, seorang yang bukan saksi mata 

sebagai dasar tulisannya. Kedua, perubahan nama dari Lewi dalam markus 

2:14 menjadi Matius dalam Matius 9:9, secara jelas mencerminkan suatu 

proses penulisan yang bukan berasal dari saksi mata. Perubahan yang sama 

juga dilakukan oleh Matius pada penggatian nama Salome dalam Markus 

15:40 menjadi ibu anak-anak Zebedeus dalam Matius 27:56.
80

 

 

Jadi Injil Matius tetap dituliskan dalam huruf Yunani. Pendapat tersebut 

juga ditegaskan oleh seorang Sekretaris Lembaga Alkitab di Belanda seksi 

penerjemahan bernama M.E. Duyverman menyatakan: 

Kitab Perjanjian Baru – anggapan ini umum diterima sekarang – ditulis 

mula-mula dalam bahasa Yunani... agaknya Yesus juga berbicara bahasa 

Yunani (percakapan dengan Pilatus: Yoh. 18:33, dst.), tetapi bahasa ibu 

mereka zaman itu ialah bahasa Aram. Bekas-bekasnya masih terdapat di 

sana-sini dalam Perjanjian Baru, misalnya: ”Rabuni” (Yoh. 20:16). ”Talita 
kum” (Mrk. 5:41), ”Maranatha” (1Kor. 16:22), ”Abba” (Gal. 4:6).81

 

 

Jadi menurut Duyverman Injil tetap ditulis dalam bahasa Yunani, 

meskipun bahasa Aram menjadi bahasa keseharian dalam kehidupan pelayanan 
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Yesus. Hal tersebut juga diakui oleh tim penerjemah Alkitab Lembaga Alkitab 

Indonesia yang juga menyatakan bahwa meskipun Yesus berbicara dalam bahasa 

Aram, kitab-kitab Injil ditulis dalam bahasa Yunani.
82

 Selanjutnya Adina 

Chapman menyatakan bahwa bahasa Yunani merupakan bahasa universal pada 

saat penulisan Injil dan Yesus juga menggunakan terjemahan Septuaginta (Kitab-

kitab PL dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa 

Yunani).
83

Menegaskan hal tersebut Philip Johnston menyatakan bahwa Kitab-

kitab Injil itu aslinya ditulis dalam bahasa Yunani,
84

 dan bahasa Yunani sebanyak 

dalam Injil Matius sebanyak 18.300 kata.
85

Maka dengan demikian sangat jelas 

bahwa Injil Matius yang pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani. 

 

2. Kanonisasi Injil Matius 

Kanonisasi berasal dari kata kanon yang artinya pengukur.Kanonisasi 

Kitab-kitab Perjanjian Baru tidak lepas dari karya Roh Kudus, seperti yang 

dikatakan oleh F.F. Bruce: 

Biasanya iman Kristen yang historis mengatakan bahwa Roh Kudus yang 

memimpin penulis masing-masing kitab, Dia juga yang memimpin seleksi 

dan pengumpulannya, jadi melanjutkan pemenuhan janji Tuhan bahwa Ia 

akan memimpin murid-murid-Nya dalam segala kebenaran. Bagaimana 

pun juga, ini merupakan sesuatu yang harus disingkapkan oleh penglihatan 

rohani, dan bukan oleh penelitian historis.
86

 

 

Kanonisasi terjadi pada tahun 397 pada konsili Karthago. Pada waktu itu 

ke – 66 Kitab (39 – PL dan 27 - PB) disahkan sebagai totalitas Firman Allah, dan 

pada abad ke 17 ke 66 Kitab ini diakui secara tidak meragukan oleh Sidang Gereja 
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(Konsili) Westminster.
87

 Selanjutnya W. Gary Crampton menuliskan kualifikasi 

dalam kanonisasi Kitab-Kitab Perjanjian Baru sama dengan kualifikasi kanon 

Perjanjian Lama, ia menuliskan: 

Perjanjian Lama diterima karena: 1). Kepenulisannya bersifat kenabian, 2). 

Penerimaan oleh orang/agama Yahudi (secara historis), dan 3) konsistensi 

doktrin dalam keseluruhan Perjanjian Lama. Kriteria untuk Perjanjian 

Baru juga sama: 1) kepenulisannya bersifat kerasulan, 2). Penerimaan oleh 

Gereja mula-mula, dan 3). Konsistensi doktrin dengan keselarasan 

Alkitab.
88

 

 

Mengenai teks Kitab-kitab PB, Philip Johnston juga menuliskan mengenai 

bukti tekstual Alkitab PB: 

Bukti naskah untuk Alkitab PB lebih banyak ketimbang Alkitab PL, yaitu 

meliputi lebih dari 5.000 naskah dalam bahasa Yunani. Kebanyakan 

naskah tersebut berupa fragmen, memuat bagian-bagian dari Alkitab PB 

(misalnya, Kitab-Kitab Injil dan Surat-surat kiriman). Naskah-naskah 

tertua (abad ke – 2 sampai ke - 7) terbuat dari papirus, bahan semacam 

kertas dari alang-alang yang tumbuh di Mesir. Yang masih bertahan 

kurang lebih 100 papirus. Sebagaian besar naskah yang ada terbuat dari 

perkamen atau kulit binatang. Semua naskah itu memiliki dua gaya 

penulisan. Yang lebih tua menggunakan unsial, mirip dengan huruf-huruf 

besar, yang ditulis pada abad ke – 4 sampai ke – 9. Yang belakangan 

menggunakan miniskul, huruf-huruf miring yang mirip dengan huruf kecil, 

yang ditulis pada abad ke – 9 dan seterusnya. Ada sekitar 300 naskah 
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 Berikut penjelasan mengenai kualifikasi kanon tersebut: pertama, Permasalahan 
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dari orang-orang ini kepada mereka yang lain (Ibr. 2:3, 4). Yakobus dan Yudas merupakan sanak 

saudara dari Tuhan Yesus (Mrk. 6:3). Lukas adalah teman dekat Paulus (Kol. 4:14; 2Tim. 4:11). 

Markus adalah anak rohani dari Petrus (1Pet. 5:13). Maka orang-orang ini dianggap memenuhi 

kriteria otoritas/tradisi kerasulan. Kedua, para penyusun kanon memikirkan kriteria dari 

penerimaan suatu kitab oleh Gereja mula-mula (abad pertama dan kedua). Dalam banyak situasi, 

para bapak Gereja mula-mula terbiasa dengan para rasul dan tradisi kerasulan. Waktu mereka 

menerima manuskrip-manuskrip tertentu sebagai bagian dari Alkitab, hal ini memberikan 

pertimbangan yang sangat menentukan kepada para pengkanon. Ketiga, konsistensi ajaran juga 

dipertmbangkan. Bagaimana dokumen-dokumen Perjanjian Baru dibandingkan dengan 

keselarasan Alkitab berkenaan dengan bermacam-macam doktrin. (Lih. : Crampton, Verbum Dei, 

46-47).  
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unsial dan 3.000 naskah miniskul. Selain itu, ada lebih dari 2.000 

lektionar, yaitu buku bacaan jemaat yang terdiri dari bacaan liturgi pilihan 

untuk kalender gerejawi. Lektionar ini ditulis pada abad ke – 9 sampai ke – 

14.
89

 

 

Dari tulisan di atas jelas bahwa keabsahan Kitab-kitab Injil tidak diragukan 

karena banyaknya bukti naskah-naskah kuno ditemukan.Selanjutnya ia juga 

menuliskan uji sejarah untuk kanonisasi PB sebagai berikut: 

1). Rasul-rasul sebagai sumber. Apakah kitab itu menunjukkan bukti 

otoritas ilahi? Yesus memberikan amanat kepada rasul-rasul-Nya untuk 

memberitakan pesan-Nya yang penuh kuasa, Ketika menilai Kitab-kitab 

untuk kanonisasi, gereja mula-mula sangat menekankan pada otoritas 

rasuli, bahkan kitab-kitab yang tidak ditulis langsung oleh seorang rasul 

(misalnya Injil Markus dan Injil Lukas) diakui memiliki otoritas rasuli 

karena para penulisnya mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan 

para rasul.  

2). Konsistensi teologis dengan tulisan Alkitab yang lain: ketetapan iman. 

Karena Allah adalah Tuhan kebenaran, penyataan yang baru tidak 

mungkin bertentangan dengan penyataan sebelumnya, tetapi akan selaras 

dengan bentuk tradisi yang diturunkan oleh komunitas iman yang autentik. 

3). Pengakuan oleh komunitas yang dipenuhi Roh. Meskipun ujian ini 

tidak menolak perbedaan-perbedaan pendapat atau memperdebatkan 

tentang kanonisasi, pada saatnya gereja telah mengakui kehadiran Roh 

Kudus dalam tulisan-tulisan yang benar-benar diilhamkan. 

4). Kuasa yang mengubahkan. Apakah karya itu memperlihatkan kuasa 

Allah yang mengubah kehidupan? Firman Allah dikenal dari 

kemampuannya yang hidup dan dinamis untuk memperbaharui dan 

memulihkan kehidupan orang (Ibr. 4:12)
90

 

 

Dalam 66 Kitab yang telah disahkan dalam kanon, Kitab Injil Matius 

jarang mendapatkan kesangsian. Banyak Theolog tidak membuat kesangsian 

terhadap Kitab Injil Matius begitu juga para Reformartor baik Marthin Luther dan 

Calvin tidak memberikan keberatan terhadap Kitab Injil Matius dalam Perjanjian 

Baru.
91
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Jadi dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teks Injil Matius 

tidak diragukan keabsahannya dalam tulisan-tulisan kanonik. Dengan demikian 

tidak ada keraguan untuk memegang teguh pesan-pesan dalam Kitab Injil Matius.  

 

E. Garis Besar Injil Matius 

Garis besar Injil Matius diperlukan untuk memudahkan memahami 

pembahasan keseluruhan dalam Injil Matius. Mengenai hal tersebut Donald 

Guthrie menuliskan: 

I. KISAH KELAHIRAN TUHAN YESUS (1:1-2:23) 

a. Silsilah (1:1-17) 

b. Kelahiran Yesus (1:18-25) 

c. Kunjungan orang Majus (2:1-12) 

d. Penyingkiran dan kembalinya keluarga Yesus dari Mesir (2:13-23) 

II. PERSIAPAN UNTUK PELAYANAN (3:1-4:11) 

a. Misi Yohanes Pembaptis (3:1-12) 

b. Baptisan Yesus (3:13-17) 

c. Pencobaan di padang gurun (4:1-11) 

III. PELAYANAN DI GALILEA (2:12-25) 

a. Permulaan pelayanan (4:12-17) 

b. Pemanggilan murid-murid pertama (4:18-22) 

c. Perjalanan pengajaran di Galilea (4:23-25) 

IV. BAGIAN DISKURSUS I: KHOTBAH DI BUKIT (5:1-7:29) 

a. Pengantar (5:1-2) 

b. Ucapan Bahagia (5:3-23) 

c. Garam dan terang dunia (5:13-16) 

d. Sikap Yesus terhadap Hukum Taurat (5:17-48) 

e. Pengajaran akan praktik agamawi (6:1-7:27) 

f. Reaksi pendengar (7:28-29) 

V. NARASI (8:1-9:34) 

a. Penyembuhan orang kusta, hamba seorang perwira, ibu mertua 

Petrus dan banyak orang lain (8:1-17) 

b. Ujian bagi dua orang murid (8:18-22) 

c. Peredaan badai (8:23-27) 

d. Penyembuhan orang kerasukan dan orang lumpuh (8:28-9:8) 

e. Matius dipanggil (9:9-13) 

f. Hal berpuasa (9:14-17) 

g. Penyembuhan anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit 

pendarahan, dua orang buta, dan seorang bisu yang kerasukan 

setan (9:18-34) 

VI. BAGIAN DISKURSUS II: DISKURSUS PENGUTUSAN (9:35-

10:42) 
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a. Belas kasihan Yesus (9:35-38) 

b. Para murid dipanggil (10:1-15) 

c. Peringatan terhadap aniaya yang akan datang (10:16-25) 

d. Dorongan agar tidak takut (10:26-33) 

e. Peringatan tentang pemisahan dalam rumah tangga (10:34-39) 

f. Janji pemberian upah (10:40-42)  

VII. NARASI (11:1-12:50) 

a. Yesus mengajar di Galilea (11:1) 

b. Pertanyaan Yohanes Pembaptis (11:2-6) 

c. Kesaksian Yesus tentang Yohanes (11:7-15) 

d. Penilaian Yesus akan generasi-Nya (11:16-19) 

e. Yesus mengecam beberapa kota (11:20-24) 

f. Yesus mengucap syukur kepada Allah (11:25-27) dan mengundang 

yang lesu dan berbeban berat (11:28-30) 

g. Sabat di ladang gandum (12:1-8) 

h. Penyembuhan di Sinagoge (12:9-14) 

i. Penyembuhan orang banyak (12:15-21) 

j. Kritik orang Farisi dan jawaban Yesus (12:22-37) 

k. Pencari tanda dan tanda Yunus (12:38-42) 

l. Kembalinya roh jahat (12:43-45) 

m. Sanak saudara Yesus yang sejati (12:46-50) 

VIII. BAGIAN DISKURSUS III: PERUMPAMAAN-PERUMPAMAAN 

KERAJAAN ALLAH (13:1-52) 

a. Penabur dan benih (13:1-52) 

b. Alasan bagi pemakaian perumpaan (13:10-15) dan posisi istimewa 

para murid (13:16-17) 

c. Penjelasan perumpamaan pertama (13:18-23) 

d. Lalang dan gandum (13:24-30) 

e. Biji sesawi dan ragi (13:31-33) 

f. Dukungan Perjanjian Lama bagi pemakaian perumpaan (13:34-35) 

g. Penjelasan perumpamaan lalang dan gandum (13:36-43) 

h. Harta terpendam, mutiara berharga, dan pukat (13:44-51) 

i. Ahli Taurat yang mengetahui tentang Kerajaan (13:52) 

IX. NARASI (13:53-17:27) 

a. Yesus ditolak di Nazaret (13:53-58) 

b. Kematian Yohanes Pembaptis (14:1-12) 

c. Mujizat: lima ribu orang diberi makan; berjalan di atas air; 

penyembuhan di Genesaret (14:13-36) 

d. Adat istiadat para tua-tua (15:1-20) 

e. Mujizat lain: orang yang kerasukan setan di daerah Tirus dan 

Sidon; penyembuhan orang banyak; empat ribu orang diberi makan 

(15:21-39) 

f. Orang Farisi menuntut tanda (16:1-4) 

g. Diskursus tentang ragi (16:5-12) 

h. Pengakuan Petrus di Kaisarea Filipi (16:13-20) 

i. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus (16:21-23) dan 

pemberitahuan tentang penderitaan para murid (16:24-28) 

j. Pemuliaan dan ucapan tentang Elia (17:1-13) 
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k. Penyembuhan anak muda yang sakit ayan (17:22-23) 

l. Pembicaraan tentang bea Bait Allah (17:24-27)  

X. BAGIAN DISKURSUS IV: BERBAGAI-BAGAI UCAPAN (18:1-35) 

a. Pertanyaan tebntang siapa yang terbesar (18:1-5) 

b. Tanggung jawab karena membuat orang lain tersandung (18:6-10) 

c. Contoh domba yang hilang (18:11-14) 

d. Teguran dan rekonsiliasi (18:15-22) 

e. Perumpamaan hamba yang tidak berbelaskasihan (18:23-35) 

XI. NARASI : PERIODE YUDEA (19:1-22:46) 

a. Yesus pergi ke Yudea (19:1-2) 

b. Soal pernikahan dan perceraian (19:3-12) 

c. Yesus memberkati anak-anak (19:13-15) 

d. Anak muda yang kaya datang kepada Yesus (19:16-22) 

e. Komentar Yesus tentang kekayaan dan upah (19:23-30) 

f. Perumpamaan tentang para pekerja di Kebun Anggur (20:1-16) 

g. Pemberitahuan tentang penderitaan Yesus (20:17-19) 

h. Istri Zebedeus meminta tempat terhormat bagi kedua anaknya 

(20:20-28) 

i. Penyembuhan dua orang buta (20:29-34) 

j. Masuk ke Yerusalem (21:1-11) 

k. Penyucian Bait Allah (21:12-17) 

l. Kontroversi di pelataran Bait Allah (21:23-22:46) 

XII. BAGIAN DISKURSUS V: PENGAJARAN ESKATOLOGI (23:1-

25:46) 

a. Kecaman kepada orang Farisi (23:1-36) 

b. Ratapan terhadap Yerusalem (23:37-39) 

c. Diskursus apokaliptik (24:1-25:46) 

XIII. NARASI PENDERITAAN DAN KEBANGKITAN (26:1-28:20) 

a. Persiapan (26:1-19) 

b. Pemberitahuan tentang pengkhianatan (26:20-25) 

c. Perjamuan terakhir (26:26-29) 

d. Pemberitahuan tentang penyangkalan Petrus (26:30-35) 

e. Di getsemani (26:36-46) 

f. Penahanan, peradilan, dan penyaliban (26:47-27:56) 

g. Penguburan (27:57-66) 

h. Kebangkitan, pemunculan, dan mandat perpisahan (28:1-20)
92

 

 

Jadi Guthrie menyusun garis besar berdasarkan diskursus dan narasi dalam 

Injil Matius. Selanjutnya Ola Tulluan memberikan konsep yang berbeda mengenai 

garis besar Injil Matius, ia menuliskan: 

PENDAHULUAN 

a. Silsilah (1:1-17) 

b. Kelahiran (1:18-2:23) 
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c. Baptisan (3:1-17) 

d. Pencobaan (4:1-11) 

I. PELAYANAN TUHAN YESUS DI GALILEA 

a. Pendahuluan (4:12-25) 

b. Pengajaran: Khotbah di Bukit (5:1-7:27) 

c. Pekerjaan: 10 macam tanda mujizat (8:1-9:38) 

d. Pengajaran: Khotbah pengutusan (10:1-42) 

e. Berita pelayanan Tuhan Yesus (11:1-12:50) 

f. Pengajaran: perumpamaan-perumpamaan (13:1-52) 

g. Berita pelayanan Tuhan Yesus (13:53-17:27) 

h. Pengajaran: Tentang jemaat Allah (18:1-35) 

II. PELAYANAN TUHAN YESUS DI YUDEA  

a. Berita pelayanan Tuhan Yesus (19:1-22:46) 

b. Pengajaran: tentang akhir zaman (23:1-25:46) 

c. Penyaliban Yesus (26:1-27:66) 

d. Kebangkitan Yesus (28:1-15) 

e. Perintah untuk memberitakan Injil (28:16-20)
93

 

 

Jadi Tulluan merumuskan garis besarnya dengan berfokus pada konteks 

pelayanan Tuhan Yesus. Hal serupa juga ditulisakn oleh Homer A. Kent, namun 

ia membuat pemisahan tersendiri antara kesengsaraan Yesus dan Kebangkitan-

Nya. Berikut susunan garis besarnya: 

I. Kelahiran dan Masa Kecil Yesus Kristus (1:1-2:23) 

A. Silsilah Kristus (1:1-17) 

B. Kelahiran Kristus (1:18-25) 

C. Kunjungan Orang Majus (2:1-12) 

D. Penyingkiran ke Mesir dan Pembunuhan Anak-anak (2:13-18) 

E. Tinggal di Nazaret (2:19-23) 

II. Awal Pelayanan Yesus Kristus (3:1-4:11) 

A. Pendahulu Kristus (3:1-12) 

B. Baptisan Kristus (3:12-17) 

C. Pencobaan yang dialami Kristus (4:1-11) 

III. Pelayanan Yesus Kristus (4:12-25:46) 

A. Di Galilea (4:12-18:35) 

1. Penetapan untuk tinggal di Kapernaum (4:12-17) 

2. Panggilan Atas Empat Murid (4:18-22) 

3. Ulasan Umum Mengenai Pelayanan di Galilea (4:23-25) 

4. Khotbah di Bukit (5:1-7:29) 

5. Sepuluh Mukjizat dan Berbagai Peristiwa Terkait (8:1-

9:38) 

6. Misi Kedua Belas Murid (10:1-42) 
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7. Jawaban Yesus kepada Yohanes dan Khotbah yang 

Bertalian 11:1-30 

8. Pertentangan dari Golongan Farisi (12:1-50) 

9. Serangkaian Perumpamaan Tentang Kerajaan Allah (13:1-

58) 

10. Penyingkiran Yesus Setelah Kepala Yohanes Dipenggal 

(14:1-36) 

11. Pertentangan mengenai Adat Istiadat dengan Orang Farisi 

(15:1-20) 

12. Menyingkir ke Fenisia dan Penyembuhan Putri Seorang 

Perempuan Kanaan (15:21-28) 

13. Kembali ke Danau Galilea dan Mengadakan Mukjizat 

(15:29-38) 

14. Pertentangan Baru dengan Orang Farisi dan Saduki (15:39-

16:4) 

15. Kepergian Yesus ke Wilayah Kaisarea, Filipi (16:5-17:23) 

16. Pengajaran kepada Kedua Belas Murid di Kapernaum 

(17:24-18:35) 

B. Daerah Seberang Sungai Yordan (Perea) 19:1-20:16 

1. Pengajaran Tentang Perceraian (19:1-12) 

2. Yesus memberkati Anak-anak (19:13-15) 

3. Wawancara dengan Orang Muda yang Kaya (19:16-30) 

4. Perumpamaan Tentang Para pekerja di Kebun Anggur 

(20:1-16) 

C. Di Yudea (20:17-34) 

1. Pemberitahuan Lain Mengenai Kematian dan Kebangkitan 

Kristus (20:17-19) 

2. Permohonan Ambisius Putra-putra Zebedeus (20:20-28) 

3. Penyembuhan Dua Orang Buta (20:29-34) 

D. Di Yerusalem (21:1-25:46) 

1. Masuk Yerusalem dengan Penuh Kemenangan (21:1-11) 

2. Penyucian Bait Allah (21:12-17) 

3. Pengutukan Pohon Ara (21:18-22) 

4. Mempersoalkan Kuasa Yesus dan Jawaban-Nya yang 

Bersifat Perumpamaan (21:23-22:14) 

5. Beberapa Kelompok Mempersoalkan Yesus (22:15-46) 

6. Kecaman Yesus Terhadap Orang Farisi di Depan Umum 

(23:1-39) 

7. Khotbah di Bukit Zaitun (24:1-25:46) 

IV. Kesengsaraan Yesus Kristus (26:1-27:66) 

A. Komplotan Menentang Yesus (26:1-16) 

B. Perjamuan terakhir (26:17-30) 

C. Nubuat Tentang penyangkalan Petrus (26:31-35) 

D. Rangkaian Peristiwa di Getsemani (26:36-56) 

E. Rangkaian Peristiwa di Pengadilan Yahudi (26:57-27:2) 

F. Penyesalan yang Mendalam oleh Yudas (27:3-10) 

G. Rangkaian Peristiwa di Pengadilan Romawi (27:11-31) 

H. Penyaliban (27:32-56) 
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I. Penguburan (27:57-66) 

V. Kebangkitan Yesus Kristus (28:1-20) 

A. Penemuan Kubur yang Kosong (28:1-18) 

B. Penampakan Yesus (28:9-10) 

C. Laporan Para Penjaga (28:11-15) 

D. Amanat Agung (28:16-20)
94

 

 

Jadi dari ketiga susunan garis besar Injil Matius maka dapat disimpulkan, 

semua teks dalam Injil Matius merupakan satu kesatuan karena dari ketiga contoh 

tersebut tidak menunjukkan adanya penolakan terhadap bagian teks dalam Injil 

Matiusterutama Matius 19:1-12. Lalu perbedaan perumusan garis besar hanya 

berdasarkan dari fokus terhadap Injil Matius, jika memfokuskan pada bentuk 

sastra maka dapat mengikuti garis besar dari Donald Guthrie, dan jika fokus pada 

konteks pelayanan bisa mengikuti garis besar dari Ola Tulluan dan jika ingin 

fokus pada konteks dan karya Kristus dapat mengikuti susunan dari Homer A. 

Kent.  Oleh karena itu sesuai kebutuhan dalam tulisan ini maka penulis akan 

mengikuti susunan dari Homer A. Kent, karena menyinggung langsung ajaran 

Yesus tentang Perceraian. 

 

F. Konsep Ajaran Yesus Dalam Injil Matius 

Pengajaran Yesus dalam Injil Matius berpusat kepada pemberitaan tentang 

Kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus merupakan 

hal yang bersifat spiritual. Sehingga ajaran tersebut juga mempengaruhi moralitas 

orang yang mendengar. Glen H. Stassen dan David P. Gushee menuliskan: 

Yesus datang memberitakan dan menginkarnasikan Kerajaan Allah yang 

telah lama dijanjikan dan telah sangat didambakan. Kami memilih 

untukmendasarkan diskusi kami tentang kehidupan moral Kristen di sini, 
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yaitu pada pemerintahan Allah, sebagaimana yang diberitakan oleh 

Yesus.
95

 

 

Pengajaran tentang perceraian juga dimaknai oleh Yesus dalam perspektif 

etika Kerajaan Allah. Dengan demikian Yesus Kristus akan menunjukan konsep 

perceraian yang berbeda dari etika yang muncul pada konteks Yahudi saat 

itu.Browning menjelaskan bahwa ada dua pandangan yang berkembang dalam 

konteks penafsiran Alkitab tentang keabsahan sebuah perceraian, yaitu kelompok 

Shammai dan Hillel. Kelompok Shammai menetapkan dasar-dasar perceraian 

dalam zaman PB dipahami secara ketat.Lalu kelompok Hillel yang menerapkan  

pandangan liberal menerima perceraian untuk pelanggaran-pelanggaran yang 

terhitung remeh dari pihak istri.
96

 John Stott menuliskan Shammai was strict and 

understood ‘something indencent’ (whose Hebrew root alludes to ’nekedness’ or 

’exposure’) as a sexual offence of some kind which, though left undefined, fell 

short of adultery or promiscuity.
97

 Berdasarkan pendapat Stott kelompok 

Shammai memerintahkan perceraian hanya karena masalah, ketelanjangan belum 

mencapai perzinahan. 

Dengan demikian memperlihatkan bagaimana sikap Yesus terhadap 

konsep penafsiran PL tentang perceraian?, apakah Yesus mengikuti kedua prinsip 

tersebut, atau menolak kedua prinsip tersebut, atau memilih salah satu prinsip 

tersebut, atau ada prinsip baru yang Yesus ajarkan. Bagaimana Yesus memberikan 

jawaban sesuai dengan perspektif ajaran yang berdasarkan kerajaan Allah. 
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G. Rangkuman 

Injil Matius dituliskan langsung oleh Rasul Matius, ia adalah salah satu  

murid Tuhan Yesus. Ia memiliki latar belakang sebagai pemungut cukai, sehingga 

ia memiliki keahlian dalam mencatat peristiwa historis tentang Yesus Kristus. 

Injil Matius dialamatkan kepada orang Kristen Yahudi. Injil ini ditulis pada tahun 

60-65 M. Injil ini ditulis untuk menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias 

yang dinubuatkan dalam Kitab-Kitab PL. 

Injil Matius memiliki karateristik yang unik, karakteristik yang 

ditampilkan oleh Injil Matius terlihat dalam tema mesianik yang terus dinyatakan, 

hal tersebut dapat ditemukan dari istilah ‟telah digenapi‟ yang sering dituliskan 

dalam Injil Matius, saat istilah itu dituliskan selalu saja menuju kepada Yesus 

Kristus. Meskipun Injil ini ditujukan kepada orang Yahudi tetapi Injil ini memiliki 

jangkauan yang bersifat universal. Injil Matius diakui secara sah dalam kanon 

Alkitab, karena Injil ini sudah biasa dipakai dalam ibadah-ibadah jemaat mula-

mula. Bahkan Injil Matius ini meskipun menuliskan historisitas Yesus namun juga 

memberikan pemahaman tentang ajaran Eskatologi. 

Dalam Injil Matius Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang 

kedatangan kerajaan Allah. Sehingga pusat ajaran yang ditunjukkan oleh Tuhan 

Yesus ialah memaknai segala prinsip dalam konteks kerajaan Allah. Dengan 

demikian baik pemahaman teologis dan etis, merujuk kepada konsep kerajaan 

Allah. Injil Matius menunjukkan bahwa Yesus memiliki pemahaman yang tepat 

terhadap hukum Taurat. Sehingga Injil Matius benar-benar memberikan 

pemahaman yang sangat unik tentang ajaran Hukum Taurat. 

Perkembangan pengajaran klompok Rabi Hillel dan Shammai, mewaranai 

penafsiran tentang hukum Taurat, salah satunya ialah mengenai perceraian. Hillel 

dengan mudah memerintahkan perceraian terhadap masalah rumah tangga yang 

sifatnya sepele. Tetapi Shammai memberikan perintah cerai pada hal-hal yang 

tidak senonoh, yaitu ketelanjangan dan menampakkan aurat. Konteks tersebut 

memberikan tantangan bagi Yesus dalam memberikan jawaban dalam prinsip 

perceraian dalam problematika keluarga. 
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II. ANALISIS LATAR BELAKANG  

SEJARAH KRISTEN ERA REFORMASI 

 

Dalam bagian kedua Bab II akan membahas tentang latar belakang sejarah 

Kristen Era Reformasi. Dalam pembahasan ini akan menuliskan tentang penyebab 

terjadinya Reformasi Gereja pada abad ke XVI, yang dibagi dalam dua bagian 

besar yaitu penyimpangan doktrinal dan penyimpangan moral. Faktor pendukung 

terjadinya peristiwa reformasi Gereja, yang akan ditinjau berdasarkan faktor 

sosial, politik dan science. Dan secara khusus akan menyoroti peristiwa reformasi 

gereja di Jenewa Swiss dan penetapan hukum di Jenewa Swiss. 

H. Pengertian Tentang Reformasi Gereja 

Kata Reformasi secara singkat diartikan Soedarmo adalah kembali ke 

bentuk lama.
98

 Selanjutnya Henk Ten Napel menjelaskan arti reformation yaitu: 1. 

Perbaikan dengan mengubah bentuknya. 2. Reformasi: Gerakan keagamaan pada 

abad ke 16 yang dicirikan penolakan serta kebiasaan Katolik Roma dan yang 

menghasilkan pendirian Gereja-gereja Reformasi.
99

 Hal senada juga dituliskan 

Dietrich Kuhl : 

Ahli-ahli gereja protestan menilai Reformasi sebagai usaha untuk 

mengembalikan gereja kepada pola gereja mula-mula. Zaman reformasi 

mulai dengan pemakuan ke 95 dalil Marthin Luther pada pintu gereja 

istana di Witten berg pada 31 Oktober 1517 dan berakhir dengan 

berakhirnya Konsili di Trente (Tredentinum: 1545 - 1563).
100
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 Dengan demikian, istilah Reformasi menunjuk kepada peristiwa di abad ke 

16 yang merupakan gerakan pembaharuan terhadap Gereja Katolik Roma, yang 

memberi dorongan lahirnya Gereja Protestan
101

. 

 

I. Penyebab Terjadinya Reformasi Gereja Abad ke XVI 

 

Reformasi Gereja pada abad ke XVI, secara garis besar disebabkan oleh 

penyimpangan doktrinal dan kemerosotan moral. Witchan Ritnimit menyatakan: 

”The theological level is the level where we must either begin or end. By allmeans 

it is a level that cannot be ignored”.102
 Maka dalam penyebab utama perlunya 

terjadi reformasi Gereja karena penyimpangan doktrinal dan kemerosotan moral 

para pemimpin Gereja.  

 

3. Penyimpangan Doktrinal 

 

Penyimpangan doktrinal Gereja pada abad ke XVI menunjuk kepada 

penyimpangan doktrinal dalam Gereja Katolik Roma. Penyimpangan doktrinal 

tersebut juga sampai kepada praktik-praktik keagamaan yang tidak sesuai 

Alkitab.
103

 Martin Luther memberikan kritik terhadap penyimpangan doktrinal 

Gereja Katolik Roma. Stephen Tong menuliskan: 
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Martin Luther memiliki penglihatan yang sangat berbeda. Ia tidak hanya 

melihat gejalanya saja tetapi akar masalahnya, yaitu aspek doktrin. Aspek 

doktrin menjadi dasar bagi kehidupan gereja oleh karena dari situ 

mempengaruhi seluruh aspek kehidupan.
104

 

 

Dorongan yang kuat dari seorang manusia Allah (the man of God) adalah 

dorongan pembaharuan berdasarkan kebenaran Alkitab (Bdg. Yoh. 16:8). 

Penyimpangan doktrinlah yang membuat para tokoh Reformator Gereja berbicara 

dan menegakkan prinsip sola Scriptura. 

4. Kemerosotan Moral 

 

Dalam segi moral terjadi kemerosotan, para klerus melakukan kehidupan 

moral yang bobrok. Banyak para pemimpin gereja memakai agama sebagai 

tameng dan alat untuk menutupi kebobrokan moral dan karakter mereka.
105

 

Selanjutnya Ramly Lumintang juga menuliskan: 

Kekuasaan Paus begitu besar pada waktu itu, mencakup gereja dan negara, 

maka dengan kekuasaannya yang besar mereka gampang sekali 

menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi, dampaknya adalah 

pemimpin gereja semakin kaya, hidup berfoya-foya dan bergelimang harta, 

sedangkan jemaat atau rakyat semakin miskin dan menderita.
106

 

 

Kekuasaan Paus yang meningkat telah membawa para pemimpin gereja 

jatuh ke dalam kemerosotan moral dalam hal keuangan. Selanjutnya Dietrich 

Kuhl menambahkan bahwa para pemimpin gereja juga jatuh dalam dosa 

percabulan.
107

 Jadi kemerosotan moralitas para pemimpin Gereja telah sampai 

                                                                                                                                                               

menganggap kekuatan magis dari relikwi-relikwi ini; gambar-gambar, patung-patung dan mezbah 
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pada kondisi yang sangat parah. Hal tersebut telah menyebabkan munculnya 

kemarahan warga Gereja, sehingga seruan untuk reformasi terus 

dikumandangkan.  

 

J. Faktor Pendukung Terjadinya Peristiwa Reformasi 

Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan peristiwa Reformasi 

Gereja pada abad ke XVI, yaitu karena faktor sosial, politik dan perkembangan 

Science. Namun secara prinsip keberhasilan peristiwa Reformasi adalah karena 

adanya The Man of God dan The time of God.  Untuk dapat mengerti  the time of 

God kita perlu melihat situasi zaman saat itu, sehingga gerakan reformasi Gereja 

dapat terjadi meskipun dalam tekanan yang berat. 

 

3. The Man of God 

Faktor penting yang mewujudkan berhasilnya Reformasi adalah orang-

orang yang memang dipilih Tuhan untuk melakukan perubahan. Martin Luther 

bukanlah orang pertama yang mencanangkan reformasi gereja di Eropa. 

Sebelumnya sudah ada beberapa perintis Reformasi, antara lain John Wycliffe 

(±1329-1384) di Inggris, Johannes Hus (1373-1415) di Bohemia (kini Cheko).
108

 

Mengenai manusia Allah dalam reformasi, Stephen Tong menuliskan: 

Teologi Reformasi meletus di abad ke 16 dan letusannya terjadi 

dibeberapa tempat yang berbeda. Pertama-tama terjadi di Jerman dengan 

Martin Luther sebagai pelopornya. Sedangkan yang terjadi di Switzerland 

dan Perancis dipelopori oleh Yohanes Calvin, dan Zwingli khususnya di 

Switzerland. Selain itu terjadi juga dibeberapa tempat yang lain seperti 

Inggris. Sebelum terjadinya reformasi oleh Marthin Luther dan Calvin 
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common among the clergy, that it has given rise to the view that simple fornication is not a mortal 
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yang merupakan suatu peristiwa yang teramat penting, telah terjadi banyak 

ketidakpuasaan terhadap gereja-gereja yang telah menyeleweng atau tidak 

lagi sesuai dengan Alkitab. Ketidakpuasaan ini terjadi di Bohemia, Inggris 

dan tempat-tempat yang lain, hingga terjadinya Reformasi yang dimulai 

oleh Marthin Luther di Wittenberg, Jerman, barulah gerekan ini menjadi 

suatu gerakan yang bersifat global dan bersifat memisahkan sejarah 

menjadi dua era.
109

 

 

Allah bukan saja memakai orang-orang dalam konteks rohaniawan, 

Seorang humanis Kristen bernama Desiderius Erasmus. G. Sudarmanto 

menuliskan: 

Seorang humanis Kristen bernama Desiderius Erasmus terobsesi untuk 

melakukan pembaruan gereja melalui pendidikan yang baik, meneyelidiki 

Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani, serta mempelajari kembali 

tulisan Bapa-bapa Gereja. Dengan demikian Erasmus sebenarnya telah 

meletakkan dasar bagi Reformasi Protestan yang dikerjakan Luther 

kemudian. Karena itu ada yang mengatakan, ”Erasmus menelorkannya dan 
Luther menetaskannya.”110

 

  

Dengan demikian Allah juga memakai orang-orang dalam bidang ilmu lain 

untuk kembali memunculkan semangat pembaharuan. Menurut Stephen Tong 

Martin Luther menyadari kerusakan gereja hanya dapat diperbaiki jikalau doktrin 

dikembalikan kepada Alkitab, sebaliknya Desiderius Erasmus, seorang humanis, 

berpendapat bahwa perbaikan hanya perlu dalam hal moral tanpa perlu 

mengganggu gugat doktrin.
111

 Jadi the man of God adalah orang-orang yang 

memang Tuhan pilih dan diberikan hikmat untuk bisa melihat permasalahan 

gereja bukan hanya kulit luar, tetapi akar permasalahannya. Martin Luther dan 

John Calvin melakukan reformasi langsung ke akar masalah gereja yaitu masalah 

doktrinal. 
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4. The Time of God 

Faktor yang menentukan keberhasilan dari sebuah reformasi bukan hanya 

karena adanya manusia Tuhan (the man of God) tetapi karena sudah waktunya 

Tuhan (the time of God). Sebelum Martin Luther sudah ada pendahulu yang 

mencoba untuk melakukan reformasi, dengan mengkritik doktrin dan 

pemerintahan Gereja Roma, yaitu John Wycliffe dan John Huss.
112

 Namun usaha 

mereka belum membuahkan hasil yang besar seperti yang dilakukan oleh Martin 

Luther di Jerman. Karena itu keberhasilan Luther dalam mereformasi karena 

memang sudah waktunya Tuhan dan Tuhan memakai banyak faktor untuk 

akhirnya reformasi berkembang.   

a. Faktor Sosial 

Faktor sosial berbicara mengenai kondisi kehidupan sosial masyarakat 

pada konteks abad ke XVI di Jerman. Muncul masyarakat kelas menengah yang 

menolak aliran uang ke Roma.
113

 Lebih jelas Dietrich Kuhl menuliskan: 

1. Kesadaran dan identitas nasional bangsa-bangsa membesar; kepentingan 

nasional diperjuangankan. Paus tidak hanya dilihat sebagai kepala gereja 

melainkan juga sebagai orang Italia yang memeras uang banyak dari 

bangsa-bangsa lain. Yohanes Hus dan Marthin Luther dijunjung tinggi 

juga sebagai pahlawan nasional yang memperjuangakan kepentingan 

nasional. 2. Peralihan dari pola kemasyarakatan tani (‟rural society‟) 
kepada masyarakat kota (urbanisasi; perkembangan ‟middle class‟ yang 
mandiri). Di lain segi masyarakat tani sungguh-sungguh menderita. Abad 

XV dan XVI menyaksikan pemberontakan-pemberontakan kaum tani di 

banyak negara di Eropa. Pemberontakan yang paling besar di Jerman 

terjadi pada waktu Reformasi (1524/25). 3. Perkembangan pertukangan 

dan perdagangan, baik perdagangan lokal, nasional maupun perdagangan 

Internasional. Masyarakat kota yang otonom, terdidik dan realistis 

memainkan peranan yang semakin besar. 4. Penekanan baru kepada 

identitas dan hak-hak individu.
114
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Jadi kondisi sosial yang berubah dalam segi nasionalisme, pola 

kemasyarakatan, ekonomi dan tuntutan hak individu. Menjadi faktor yang kuat 

untuk mendorong reformasi Gereja abad ke XVI. 

 

b. Faktor Politik 

Politik berhubungan erat dengan kekuasaan. Faktor pendukung yang 

mempercepat terjadinya reformasi adalah faktor politik. Mengenai situasi politik 

pada abad ke XVI Dietrich Kuhl menuliskan: 

1. Jerman terbagi atas lebih dari 200 Kerajaan Kecil yang menuntut dan 

memperjuangkan otonomi mereka terhadap kekaisaran Romawi Suci 

(kuasa sentral) yang memerintah secara formal di Jerman. Kaisar adalah 

sekutu Paus. Memihak atau melawan pihak Protestan seringkali berkaitan 

dengan masalah politik. Pada tahun 1519, yaitu 2 tahun sesudah Marthin 

Luther memaku ke 95-dalilnya pada pintu gereja istana di Wittenberg, 

Kaisar Karel V naik takhta. Beliau seorang Spanyol yang karena hubungan 

kekeluargaannya dipilih sebagai kaisar di Jerman. Dia berkuasa di 

Spanyol, Jerman, Austria, Belanda, Belgia, Italia Selatan dan daerah-

daerah penjajahan Spanyol di Amerika Latin dan Amerika Tengah. 

Luasnya jangkauan kuasanya tidak mengijinkan dia untuk mencurahkan 

segala perhatiannya kepada kejadian-kejadian Reformasi di Jerman. Justru 

pada saat-saat menentukan ia harus memberikan segala perhatiannya 

kepada kedua lawan utamanya, raja Perancis dan Raja Turki. 2. Pada tahun 

1453 bangsa Turki telah mengalahkan dan melenyapkan Kekaisaran 

Romawi-Timur (Konstantinnopel). Konstantinnopel menjadi Istambul. 

Gereja Hgia Sophia menjadi Masjid. Pada waktu Reformasi bangsa Turki 

semakin memasuki dan mengancam pusat Eropa. Pada tahun 1526 tentara-

tentara Turki mengalahkan bangsa Hungaria di Mohacz. Pada tahun 1529 

tentara-tentara Turki mengepung kota Wina di tengah-tengah Eropa. 

Bangsa Turki dianggap cambuk Allah bagi Eropa. Demi untuk tidak 

melemahkan dan membahayakan situasi di Eropa, kaisar Karel 

membiarkan Reformasi dan tidak dapat bertindak dengan tegas. 

Keterikatan tangan Kaisar Karel V memberikan ruang gerak untuk 

perkembangan Reformasi.
115

 

 

Dengan demikian Situasi politik pada tahun 1517 dan 1530 banyak 

menguntungkan pihak protestan. Para penguasa saat itu tidak menjadikan 
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Reformasi sebagai fokus masalah utama, sehingga pergerakan Reformasi dapat 

diteruskan. 

 

c. Faktor Teknologi 

Faktor perkembangan teknologi ditunjukkan dengan perkembangan ilmu 

percetakan, dengan ditemukan mesin percetakan yang menggunakan huruf-huruf 

besi yang dapat digerakkan (movable letters) oleh John Gutenberg pada tahun 

1450. Penemuan ini terjadi 67 tahun sebelum reformasi, dan ini merupakan 

persiapan penting untuk dapat memperbanyak dan memperluas ide-ide tentang 

reformasi yang pernah dituliskan oleh Marthin Luther pada tahun 1517 M, kepada 

masyarakat Jerman.
116

 

Perkembangan ilmu pengetahuan juga tak lepas dari mulaimunculnyasikap 

kritis terhadap tradisi gereja dan mempertanyakan apa yang berlaku saat itu.
117

 

Jadi kemajuan ilmu pengetahuan tersebut menjadi faktor penting yang membuka 

jalan bagi reformasi gereja pada abad ke XVI. Melalui penemuan-penemuan baru 

akhirnya membuka wawasan masyarakat tentang konsep dunia dan melalui alat 

percetakan ide-ide reformasi yang tertulis tidak hilang begitu saja, tetapi terus 

bertahan. 

 

d. Faktor Pendidikan 

Perkembangan science pada abad ke XVI adalah terlihat dalam dimulainya 

penjelajahan ke benua baru yaitu benua Amerika yang ditemukan oleh 

Christopher Columbus. Penemuan ini telah mematahkan konsep tentang dunia 
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yang dipandang sebagai potamos (the greek word for river), bahwa dunia 

dihubungkan dengan sungai-sungai, menjadi thalassic bahwa dunia dihubungkan 

oleh luar.
118

 Gereja Katolik Roma beberapa waktu lamanya memegang konsep 

Potamos oleh karena itu dengan penemuan ini mulai muncul sikap skeptis 

terhadap ajaran Gereja Katolik Roma. 

Konteks Reformasi diwarnai oleh pemikiran renaissance. Selain 

berkembangnya teknologi percetakan, faktor pendidikan juga mendukung 

berhasilnya reformasi Gereja pada abad ke XVI. Paul Enns menyatakan bahwa 

para humanis Kristen ada di garis depan dalam gerakan pendidikan ini, khusunya 

Erasmus, yang menghasilkan PB dalam bahasa aslinya, bukan latin Vulgate.
119

 

 

K. Reformasi Di Jenewa, Swiss 

 

Reformasi Gereja yang dilakukan oleh Martin Luther di Jerman pada abad 

ke XVI terus berkembang ke beberapa tempat, salah satunya di Jenewa, Swiss. 

Setiap tempat yang mengalami reformasi memiliki latar belakang dan tokoh serta 

pemikiran yang berbeda. Oleh karena itu pada bagian ini secara khusus akan 

menuliskan tentang latar belakang, tokoh dan pemikiran reformasi Gereja abad ke 

XVI yang terjadi di Jenewa, Swiss.  

 

4. Latar Belakang 

Kota Jenewa baru mengalami kemerdekaan dari Savoy, para penduduk 

tidak mau lagi mengikuti aturan Gereja Katolik Roma, namun mereka juga masih 

sulit menerima nilai-nilai reformasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Jenewa 
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sudah menerima reformasi secara lahiriah tetapi belum mengalami reformasi 

secara batiniah.
120

 Reformasi di Jenewa dilatar belakangi oleh seorang bernama 

Guillaume Farel yang terkesan dengan tulisan-tulisan dari Calvin. Farel 

membujuk Calvin untuk membantu reformasi di Jenewa. Calvin tidak langsung 

menerima tawaran Farel untuk bergabung dalam reformasi di Jenewa, Kuyper 

menuliskan: 

Akhirnya Calvin menjawab dengan memberikan alasan-alasan untuk 

menolak permintaan Farel, yaitu usianya yang masih muda, dia juga tidak 

berpengalaman dalam dunia politik, secara umum dia merasa tidak cocok 

untuk pekerjaan semacam itu, dan dia masih perlu banyak belajar. Dia 

mengatakan kepada Farel bahwa ini adalah sebagai kata terakhirnya, dan 

dia menganggap pembicaraan sudah selesai, kemudian orang tua itu 

bangkit dari kursinya sambil mengelus-elus jenggotnya yang memenuhi 

dadanya, dia mengarahkan seluruh pandangannya yang tajam kea arah 

orang muda yang ada di hadapannya ini sambil menggertak: ”Kiranya 
Tuhan mengutuk semua studimu jika sekarang waktunya kamu dibutuhkan 

namun kamu menolak untuk memberi bantuamu kepada Gereja-Nya”.121
 

 

Kata-kata gertakan Farel teresebut membuat Calvin gelisah. Tony Lane 

menuliskan respon Calvin terhadap perkataan Farel tersebut: 

Setelah mengetahui bahwa aku sudah berketetapan hati untukl 

mengabdikan diri pada pelajaran pribadi, karena akumau terbebas dari 

kesibukan-kesibukan lain, dan sadar bahwa ia tidak berhasil dengan 

bujukan, ia [Farel] terus mengucapkan agar Allah mengutuk pengunduran 

diriku dan ketentraman pelajaran yang kucari, seandainya aku 

mengundurkan diri dan menolak membantu, padahal kebutuhan atas 

bantuanku begitu perlu. Mendengar kutukan itu aku begitu takut, sehingga 

aku membatalkan perjalananku.
122

 

 

Akhirnya Calvin memutuskan untuk menerima ajakan Farel dalam 

mengembangkan reformasi di Jenewa, Swiss. Farel dan Calvin memiliki tujuan 

dalam reformasi di Jenewa, yaitu untuk membuat Jenewa sebagai Kerajaan Allah 

di atas bumi. Namun konteks saat itu moralitas warga Jenewa dikenal bejat, 
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sehingga mereka menentang adanya reformasi.
123

 Pada saat melakukan reformasi 

pada tahun 1538 secara politik Calvin dan Farel mengalami penolakkan, usulan 

yang diberikan untuk reformasi di Jenewa ditolak oleh dewan Kota sehingga 

mereka dibuang Farel pergi ke Neuchatel dan Calvin ke Strassburg.
124

 Selanjutnya 

B.K. Kuyper menuliskan bahwa: 

Akan tetapi segala sesuatu berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Partai 

yang telah menjamin pengusiran Calvin telah membuat perjanjian tahun 

1539 di mana isi perjanjian itu menyerahkan kemerdekaan Jenewa kepada 

kota Bern.
125

 

 

Kondisi Jenewa kembali sulit untuk mengembangkan reformasi, tetapi ada 

perubahan besar dalam situasi politik yang sulit tersebut. Kuyper menuliskan: 

Dalam pemilihan tahun berikutnya, partai ini [penolak Calvin] dikalahkan 

dan orang-orang yang merundingkan perjanjian dengan Bern dikutuk 

sebagai pengkhianat. Partai yang ramah terhadap Calvin kembali berkuasa, 

Jenewa meminta Calvin untuk kembali.
126

 

 

Kembalinya Calvin ke Jenewa tidak serta merta reformasi berjalan baik, 

sekalipun dapat dukungan dewan kota, namun warga kota Jenewa banyak yang 

memiliki kondisi moralitas yang rusak.
127

 Calvin melihat semangat duniawi yang 
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liturgi dari Bern karena bentuk liturgi itu sedang dipaksakan di Jenewa oleh pemerintahan sipil 

tanpa konsultasi dengan pejabat gereja. Mereka memandang ini sebagai pembatasan yang tidak 

benar terhadap kemerdekaan dan kebebasan gereja, yang dilakukan oleh negara. Karena mereka 

tidak mengalah, mereka dibuang dari kota itu. Pembuangan mereka terjadi pada tanggal 23 April 

1538. (Lih. : Kuyper, The Church in History, 204). 
125

 Kuyper, The Church in History, 205. 
126

 Kuyper, The Church in History, 205. 
127

 Pada satu kesempatan, warga Jenewa tertentu yang telah dikucilkan oleh konsistori 

masuk ke Gereja dengan bersenjata. Rencana mereka untuk memaksa ikut serta pada meja 

perjamuan. Mereka mengancam Calvin jika dia menolak melayani sakramen terhadap mereka. 

Untuk mempertahankannya, Calvin mengulurkan tanganya ke atas roti dan anggur, dan 



59 

 

merajalela di Jenewa, sehingga Calvin melakukan serangan terhadap percabulan 

dan keduniawiaan di Jenewa.
128

 Alister E. McGrath menuliskan: 

Kota itu baru saja memperoleh kemerdekaannya dari Savoy pada tahun 

1536 dan terus berjuang untuk tetap mempertahankan kemerdekaan itu, 

karena ada usaha-usaha dari Bern untuk menguasainya. Jenewa tidak mau 

di dikte oleh siapa pun kecuali kota itu mengalami tekanan ekonomis dan 

agresi militer. Sebagai akibatnya, beberapa pembatasan keras dikenakan 

terhadap kegiatan-kegiatan Calvin. Ia adalah seseorang yang kehendak-

kehendaknya dibatasi secara keras. Pengusiran Calvin dari Jenewa pada 

tahun 1538 memperlihatkan bahwa kekuasan politik tetap dengan kuat 

berada di tangan dewan kota. Pernyataan bahwa Calvin seorang ‟diktator 

dari Jenewa‟ sama sekali tidak mempunyai dasar, dan selama 
pengasingannya itu dewan kota justru tidak mampu mengatasi keadaan 

keagaaman yang semakin memburuk. Dalam suatu tindakan yang di luar 

dugaan berkenaan dengan pragmatisme sosial dan realisme keagaaman, 

dewan kota memanggil kembali dan memperkenankannya melanjutkan 

pekerjaan pembaharuannya. Jenewa memerlukan Calvin sebagaimana 

Calvin juga memerlukan Jenewa.
129

 

 

Jadi berkembangnya gerakan reformasi di Jenewa, Swiss, tidak berjalan 

dengan mudah, para reformator harus berhadapan dengan dewan kota. Calvin 

pernah mengalami penolakan, tetapi dia tidak menyerah untuk menyuarakan 

reformasi di Jenewa. Dan pada akhirnya Jenewa memerlukan seseorang yang 

mampu mengatasi masalah keagamaan yang memburuk, dan Calvin siap untuk 

mengatasinya. Reformasi di jenewa kembali berkembang, kesempatan yang 

terbuka secara politik tersebut tidak lepas dari waktu Tuhan (the time of God) bagi 

Jenewa dan adanya manusia Allah (the man of God) yaitu John Calvin. 

 

5. Tokoh 

                                                                                                                                                               

menyatakan bahwa mereka dapat mengambilnya hanya di atas tubuhnya yang sudah mati. 

(Kuyper, The Church in History, 207). 
128

H. Berkhof dan I.H. Enklaar, Sejarah Gereja, 164. 
129

 Alister E. McGrath, Sejarah Pemikiran Reformasi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2016), 23-24.  
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Dalam konteks Reformasi di Jenewa, ada dua tokoh yang berperan, 

Guillaume Farel dan John Calvin. Namun pada tahun 1538 saat terjadi 

perselisihan dengan dewan kota mereka berdua dibuang, Farel di buang Bern dan 

Zurich serta Calvin di buang ke Basel dan menjadi gembala di Strasburg. Setelah 

tiga tahun Calvin diminta kembali ke Jenewa.
130

 Dengan demikian tokoh yang 

berperan penting dalam Reformasi di Jenewa adalah Calvin.  

Calvin lahir di Noyon, Perancis Utara pada tahun 1509. Ia belajar di 

universitas Paris dalam bidang hukum, kemudian akhir tahun 1533 atau awal 

tahun 1534, dan akhirnya mengalami pertobatan dan mulai belajar tentang 

teologi.
131

 Ia diangkat menjadi pendeta pada tahun 1536.
132

 Sebagai seorang 

Reformator Calvin juga banyak menerbitkan tulisan-tulisan mengenai iman 

Kristen. Calvin menulis buku Institutio, edisi pertama pada tahun 1535, edisi ke 

dua 1539. Calvin juga banyak menuliskan penafsiran Alkitab. Ia menikah dengan 

seorang janda yang ditinggal mati suaminya bernama Idelette de Bure pada tahun 

1540.
133

 Calvin meninggal pada tanggal 27 Mei 1564 di Jenewa.
134

 Dengan 
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 Kuhl, Sejarah Gereja Antara Iman dan Rasio, Jilid 3, 69.  
131

 Pada umumnya disepakati bahwa Calvin pindah dari program pembaruan yang agak 

bersifat humanis ke suatu program gerekan yang lebih radikal, akhir tahun 1533 atau awal 1534. 

Tetapi kita tidak mengetahui mengapa. Calvin tampak menjelaskan perpindahannya dalam dua 

pokok di dalam tulisan-tulisannya yang belakangan. Namun, jelaslah bahwa Calvin memahami 

perpindahannya oleh karena pemeliharaan Ilahi. Ia menyatakan bahwa ia telah sedemikian 

mendalam mengabdikan diri pada ”takhyul-takhyul kepausan” sehingga tidak lain dari tindakan 
Allah sajalah yang dapat membebaskan dirinya. Ia menyatakan bahwa Allah ”telah melunakkan 
hatinya dan menundukkannya pada ketaatan.” (McGrath, Sejarah Pemikiran Reformasi,161).  

132
 Sudarmanto, Be A Good Minister of Christ,195. 

133
 Pada tahun 1540 di musim semi, Jean Stordeur diserang oleh penyakit pes dan tiba-

tiba meninggal. Idelleta menangisi kematian suaminya, John Calvin merasa sedih karena 

kehilangan seorang teman. Pada saat John Calvin sudah menyerah mengenai rencana pernikahan 

oleh karena kegagalan-kegagalan sebelumnya pada saat itulah teman- temannya, pendeta Martin 

Bucer menganjurkan kepada Calvin, "Mengapa tidak mempertimbangkan Ideletta sebagai calon 

istrimu?". William Farel melangsungkan upacara pernikahan tersebut pada bulan Agustus. Penulis 

biografi Calvin menyimpulkan bahwa Idelette adalah seorang wanita yang kuat dan berpribadi; 

dan John Calvin sendiri menggambarkan dia sebagai seorang penolong yang setia darinya, serta 

merupakan seorang teman hidup yang paling menyenangkan. John Calvin pastilah tidak kecewa 

dengan pernikahannya tersebut. John Calvin dipanggil kembali untuk menghadiri suatu konprensi. 

Dia dan Idelette terpisah selama 32 minggu dari 45 minggu pertama semenjak hari pernikahan 
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demikian Calvin adalah tokoh utama yang mengembangkan pemikiran reformasi 

di Jenewa.  

 

6. Pemikiran 

Pada bagian ini menuliskan tentang pemikiran tokoh reformasi di Jenewa. 

Seperti kita telah ketahui bahwa Calvinlah yang menjadi tokoh utama dalam 

mengembangkan pemikiran Reformasi di Jenewa, sehingga dalam bagian ini 

hanya memfokuskan tentang dasar-dasar pemikiran Calvin dalam membangun 

Reformasi di Jenewa. 

Pemikiran Calvin dapat kita mengerti dalam tiga aspek, yaitu filosofis, 

Teologis dan etis. Dari segi filosofis Calvin juga mengikuti pemikiran humanis 

dari Erasmus, sehingga Calvin tertarik belajar tentang hukum.
135

 Setelah 

pertobatannya ia memadukan pemikirannya tentang hukum dan hasil studi 

teologinya.
136

 

                                                                                                                                                               

mereka.  Tetapi pada bulan September, tahun 1541. John Calvin menuju Geneva Idelette pergi 

juga menuju Geneva. Dan setelah dia mulai menetap di rumah baru mereka di Rue de Chanoines 

No. 11, dia merasa bahagia. Pada musim panas mereka yang pertama di Geneva, Idelette 

melahirkan seorang bayi laki-laki prematur. Si kecil Jacques meninggal dunia pada usia 2 minggu. 

Tiga tahun kemudian, putri mereka juga meninggal pada saat dilahirkan, dan dua tahun kemudian, 

ketika John dan Idelette menginjak usia 39 tahun, lahirlah anak ketiga yang prematur, yang juga 

meninggal kemudiannya. Idelette masih berusia 30 tahunan ketika dia diserang oleh penyakit, 

kemungkinan tuberkulosa (TBC). Idelette hanya baru menikah dengan John untuk 9 tahun, pada 

saat dia terbaring sakit. Pada hari kematiannya, John berdoa disampingnya. Tidak lama kemudian, 

dia secara perlahan-lahan menghembuskan nafasnya yang terakhir." John Calvin baru berusia 40 

tahun pada saat Idelette meninggal dunia, tetapi dia tidak pernah menikah lagi. Kehidupan Idelette 

de bure Calvin merupakan suatu kehidupan yang dipenuhi dengan kepedihan, tetapi dia tidak 

pernah merajuk, dia membawa kebahagiaan dan damai di manapun dia berada. (Lih. : William J. 

Petersen, John Calvin Mencari Istri Yang Tepat, Idelette, diakses dari 

http://reformed.sabda.org/book/export/html/25, pada 30 Maret 2019). 
134

 Kuhl, Sejarah Gereja Antara Iman dan Rasio, Jilid 3, 69-70.  
135

 Calvin belajar di Universitas Paris, Orleans, dan Bourges serta menjadi pengagum 

Erasmus dan Humanisme. Ia sendiri mengahasilkan karya ilmiah Humanisme pada tahun 1532 

(suatu uraian mengenai karya filsuf Romawi Seneca berjudul Kemurahan Hati). (Lih. : Lane, 

Runtut Pijar, 149)  
136

 Sesungguhnya, Calvin dapat saja menjadi seorang Nikodemit (pengikut reformasi 

yang bersembunyi, bnd. Yoh. 3:2) atau seorang Kristen gaya Erasmus, yang menghindari 

konfrontasi dan keributan karena yakin bahwa budaya rohani yang baru sendiri sudah akan 

http://reformed.sabda.org/book/export/html/25
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Secara teologis Calvin betul-betul menegakkan prinsip-prinsip Alkitab. 

Calvin memiliki prinsip teologis yang konsisten yaitu kedaulatan Allah.
137

 Secara 

etis Calvin juga menerapkan prinsip moral Kristen berdasarkan hukum Taurat
138

. 

Jadi latar belakang Calvin yang telah mengenyam pendidikan hukum dan juga 

teologi membentuk Calvin memiliki pemikiran yang komprehensif, baik dalam 

bidang hukum dan teologi menolong Calvin untuk dapat merumuskan teologi 

dengan sistematissdan hal tersebut terlihat dari karya tulisnya serta hasil 

reformasinya di Jenewa. 

 

L. Perubahan-Perubahan Yang Terjadi Di Jenewa 

 

Reformasi yang dilakukan Calvin di Jenewa memberikan banyak dampak 

perubahan, bahkan dampak tersebut mempengaruhi dunia modern. Perubahan 

Calvin bagi Jenewa yaitu dalam bidang pendidikan, sosial, etika, politik, ekonomi, 

                                                                                                                                                               

sanggup menghasilkan pembaharuan Gereja. Sebaliknya, Calvin, yang pada tahun itu juga 

(1532/33) menempuh studi hukum di Orleans, tetap berminat pada bidang hukum dan menerapkan 

pengetahuannya di bidang itu ketika ia pindah ke studi teologi. (Lih. : Agustinus M.L. Batlajery 

Dan Th. Van den End, Ecclesia Reformata Semper Reformanda: Dua Belas Tulisan Mengenai 

Calvin Dan Calvinisme (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 11)  
137

 Calvin sangat dipengaruhi oleh Teolog Scholastik yang menonjol dari Skotlandia, 

John Major yang pada waktu itu mengajar di Paris. Major memperkenalkan Calvin pada suatu 

konsepsi baru anti-pelagian dan teologi Scootis dan suatu Augustianisme yang diperbaharui di 

Paris. Melalui pengaruh Major inilah Calvin menjumpai ide-ide dari para penulis seperti 

Augustinus, Thomas Bradwardine dan Gregorius dari Rimini. (Lih. : McGrath, Sejarah Pemikiran 

Reformasi, 106). Calvin menempatkan kemuliaan Allah sebagai tujuan utama dari segalanya. 

Artinya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu demi kemulian-Nya. Manusiapun mempunyai 

tanggung jawab utama untuk memuliakan Allah... Hal ini kemudian terkait dengan ajarannya 

tentang predestinasi. Anugerah Allah ini berasal dari keputusan-Nya yang berdaulat yang memilih 

anak-anak-Nya berdasarkan kasih yang dinyatakan dalam Kristus. (Lih. : Sudarmanto, Be A Good 

Minister of Christ, 196)  
138

 Calvin membedakan hukum-hukum upacara keagungan Israel dan hukum-hukum 

kesusilaan. Oleh kurban Kristus maka yang pertama tidak berlaku lagi bagi kita. Tetapi ketentuan-

ketentuan kesusilaan menurut pandangan Calvin, masih tetap berlaku, biarpun Kristus sudah 

datang. Calvin menganggap hukum-hukum itu sebagai penuntun kepada kehidupan demi untuk 

membesarkan nama-Nya. Calvin menitikberatkan panggilan manusia untuk menghormati Allah 

melalui iman dan penghayatan iman, yaitu ketaatan. (Lih. : Kuhl, Sejarah Gereja Antara Iman dan 

Rasio, Jilid 3,80.)  
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percetakan dan gereja.
139

 Dengan demikian banyak aspek yang telah dirubah 

Calvin dalam kota Jenewa. Selanjutnya W. Andrew Hoffecker menuliskan: 

Pengaruh John Calvin terhadap peradaban dan kebudayaan Barat luar 

biasa besarnya... Calvin meningkatkan pekerjaan misi, bekerja keras untuk 

mempersatukan orang-orang Kristen di seluruh Eropa, dan menulis banyak 

surat kepada para raja, menantang mereka dengan klaim-klaim Injil dan 

membela toleransi Protestan. Pemahamannya tentang kehidupan politik, 

ekonomi, sosial, dan pendidikan, yang sebagian besar berdasarkan pada 

ide-ide Alkitabiah, telah secara siginifikan membentuk dunia Barat.
140

 

 

Prinsip reformasi yang Calvin lakukan berdasarkan pada Alkitab. Secara 

khusus mengenai bidang etika, Calvin betul-betul mengatur hukum-hukum 

perkawinan di Jenewa. Sehingga penduduk Jenewa selain merasakan berkat 

rohani juga secara etika juga berubah. Hal tersebut dikatakan John Knox: 

Sekolah Kristus yang paling sempurna yang pernah ada di atas dunia sejak 

zaman para Rasul. Di tempat-tempat lain, saya akui, memang Kristus 

diberitakan. Tetapi tata krama dan agama yang begitu direformasikan 

dengan tulus ikhlas belum pernah saya lihat di tempat lain. Ini adalah hasil 

dari disiplin Calvin yang begitu ketat.
141

 

 

Hal tersebut menjelaskan bahwa reformasi Calvin di Jenewa, 

menunjukkan nilai-nilai yang lebih dari pada di tempat lain. Selanjutnya masih 

dari segi etika, sejarah Calvin yang berhasil menata moralitas kehidupan warga 

Jenewa, memberikan pengaruh yang masih bertahan hingga saat ini. Mengenai hal 

tersebut Muriwali menuliskan: 

Calvin berpendapat bahwa di samping fungsi pertama hukum Taurat yakni 

fungsi teologis dan pendidikan (usus theologicus dan usus paedagogikus 

atau elenchticus), fungsi kedua yakni fungsi politis dan sipil (usus politicus 

atau civilis), maka dia menambahkan fungsi ketiga yakni sebagai petunjuk 

atau pedoman hidup baru bagi orang percaya (tertius usus legis).
142

 

 

Pembaharuan Calvin secara khusus dalam bidang etika dan moral juga 

mempengaruhi prinsip moralitas gereja lainnya, Valentine Andreae seorang tokoh 

                                                           
139

 David W. Hall, Warisan John Calvin Pengaruh Di Dunia Modern, (Surabaya: 

Momentum, 2010), 4-29.  
140

 W. Andrew Hoffecker, Membangun Wawasan Dunia Kristen, Volume 2: Alam 

Semesta dan Etika, (Surabaya: Momentum, 2008), 268.  
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 Lane, Runtut Pijar, 151. 
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 Muriwali Yanto Matalu, Dogmatika Kristen Dari Perspektif Reformed (Malang: 

GKKR, 2017), 755. 
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Lutheran setengah abad setelah kematian Calvin memberikan komentar mengenai 

kota Jenewa: 

Institusi yang sempurna dari republik yang sempurna, diperlengkapi 

dengan akutanbilitas moral, orang-orang Jenewa pada dasarnya 

menyingkirkan sifat-sifat buruk yang menjadi ciri dari tempat-tempat lain. 

Andreae mengklaim bahwa, jika bukan karena komitmentnya kepada 

tradisi Lutheran, ia mau selamanya dirantai ditempat itu karena kesesuaian 

moral, dan sejak itu saya mencoba memperkenalkan sesuatu yang seperti 

itu ke dalam gereja-gereja kami.
143

 

 

Moralitas Jenewa yang diubahkan Calvin telah menginspirasi gereja-gereja 

Reformasi lainnya untuk mengikuti teladan tersebut. Banyak tempat fokus 

melakukan reformasi dari segi spiritualitas, tetapi Calvin memberikan jangakuan 

yang luas dalam reformasinya di Jenewa. 

Jadi reformasi Calvin di Jenewa memberikan dampak tidak hanya lokal 

tetapi sampai dalam konteks Internasional. Calvin dalam melakukan reformasi 

bukanlah seorang diktator.
144

 Ia adalah reformator yang rendah hati dan saleh 

serta disiplin. Oleh karena itu penduduk dan dewan kota Jenewa tidak dapat 

menolak reformasi yang dilakukan Calvin karena, ia telah menunjukkan 

karekteristik orang yang telah mengalami pembaruan. 

 

M. Perkembangan Ajaran Reformasi Calvin 

Prinsip-prinsip ajaran Calvin yang diterapkan dalam peraturan kota 

Jenewa tidak hanya memberi pengaruh sementara, tetapi memberi pengaruh 

permanen dalam kehidupan modern di Eropa. David W. Hall menuliskan: 

Bagi mereka yang hanya mengetahui sedikit atau terutama hanya hal-hal 

negatif mengenai sang Reformator Jenewa, pertanyaan yang pasti adalah 

‟mengapa‟? Karena itu, kami perlu memberikan sebuah tinjauan seingkat 
mengenai sepuluh segi dari kultur yang berubah secara permanen karena 

pengaruh Calvin dan rekan-rekannya. Suka atau tidak suka, Calvin tetap 

adalah seorang pelaku perubahan dan seorang yang mempunyai pengaruh 

untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Terang yang calvin 

bawa ke dalam mansyarakat menjadikan dunia ini tempat berbeda secara 

fundamental setelah karya hidupnya mulai dinyatakan.
145
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 Hall, Warisan John Calvin Pengaruh Di Dunia Modern, 121.  
144

 Calvin bukanlah diktator Jenewa yang memerintah rakyat dengan pentungan besi. Ia 

bahkan bukan merupakan seorang warga kota Jenewa selama keberadaannya di sana dan dengan 

demikian ditolak aksesnya untuk masuk ke dalam kekuasaan politis. (Lih. : MacGrath, Sejarah 

Pemikiran Reformasi, 283). 
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 Hall, Warisan John Calvin Pengaruh Di Dunia Modern, 1  
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Pada konteks era Reformasi dewan kota Jenewa meminta Calvin kembali 

ke Jenewa dan meminta tolong Calvin mengatur situasi keagaamaan di Jenewa. 

Berbekal pengalaman belajar dari Bucer di Strasburg, Calvin memperbaiki 

tulisannya tentang Ordonances Ecclesiastques.
146

 Banyak hal yang telah 

ditetapkan Calvin baik dalam prinsip teologis maupun praktis. Mengenai hal 

tersebut Charles Spurgeon mengatakan: ”Kalian dapat melangkah dari Paulus ke 

Agustinus, lalu dari Augustinus kepada Calvin, dan kemudian–kalian dapat 

menahan kaki kalian sebentar sebelum kalian menemukan yang lain”.147
 Jadi 

secara teologis prinsip Calvin masih dipegang teguh hingga saat ini dan pemikiran 

Calvin disebut sebagai Teologi Reformed.
148

 Mengenai teologi Reformed Paul 

Enns menjelaskan: 

Sebutan Reformed adalah membedakan doktrin Calvinistik dari Teologi 

Lutheran atau Anabaptis. Fondasi dari teologi Reformed ditemukan di 

Institutes if the Christian Religion dari John Calvin, meskipun memang 

ada keragaman yang cukup banyak di antara para pengikut tradisi 

Reformed.
149

 

 

Dengan demikian menurut Paul Enns dalam perkembangan terhadap 

pemikiran Calvin mengalami perkembangan. Salah satu perkembangan yang 

dapat dilihat ialah dalam hal pemahaman tentang perceraian. Pemikiran Calvin 

yang menjadi dasar dalam menyusun Westminster Confession of Faith tentang 

Perceraian, menyatakan bahwa  

Dalam peristiwa perzinahan sesudah pernikahan, pihak yang tidak bersalah boleh 

meenuntut cerai dan sesudah perceraian menikah dengan seorang lain seolah-olah 
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 Dasar dari bentuk pemerintahan Gereja yang dibuat Calvin adalah jabatan penatua. 

Para Penatua dipilih dari anggota-anggota Gereja. Bersama Pendeta atau gembala mereka 

membentuk konsistori (persidangan). Tugas para Penatua adalah mengawasi kemurnian doktrin 

dan kehidupan anggota-anggota Gereja, mengawasi kemurnian doktrin dan kehidupan masing-

masing penatua dan kehidupan Pendeta. Kepada konsistori itu, Calvin memberikan hak untuk 

menertibkan para anggota Gereja sampai pada tingkat pengucilan. Jika sebuah kasus menuntut 

suatu hukuman lebih lanjut, maka hak itu dialihkan kepada magistrat sipil (pengadilan sipil).  

(Kuiper, The Church in History, 206). 
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 Hall, Warisan John Calvin Pengaruh Di Dunia Modern, 93.  
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Semua teologi gereja-gereja protestan di dunia bermula dari Teologi Reformasi, karena 

itu adalah sangat penting untuk mempelajari induk teologi. (Lih. : Stevri Indra Lumintang, 

Teologia Abu-Abu, Pluralisme Agama (Malang: Gandum Mas, 2009), 614).  
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 Enns, The Moody Handbook of Theology, Jilid 2, 91.  



66 

 

pihak yang bersalah itu sudah meninggal (Mat. 1:18-20, 5:31-32, 19:9; Rm. 7:2-

3)”150
 

 

Pandangan tersebut diterima oleh Seorang ahli etika dalam tradisi 

Reformed Lewis Benedictus Smedes.
151

 Namun beberapa teolog non reformed 

juga menerima pandangan tersebut seperti Joe Trull, Stanley J. Grenz, Craig S. 

Kenner, Norman L. Geisler.
152

. Namun tetap ada teolog yang tidak menyetujui 

pandangan tersebut, Pertama, ada yang menyetujui perceraian tetapi tidak 

menyetujui pernikahan kembali pandangan ini pegang oleh Wiliam Heth dan 

Gordon Wenham.
153

. Kedua, ada yang tidak menyetujui perceraian dan 

pernikahan kembali pandangan ini dipegang oleh David Stoop dan Jan Stoop, 

John Feinberg dan Paul David Feinberg.
154

 Jadi ada tiga pandangan terhadap 

Perceraian dan Pernikahan kembali: Ada yang menyetujui perceraian tetapi tidak 
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 End, Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme, 130. 
151

 Kelonggaran terjadinya perceraian adalah sah secara hukum dan secara moral apabila 

sebuah pernikahan telah mati dan tidak dapat dipertahankan lagi. (Lih. : Lewis B. Smedes, Mere 

Morality: What God Expects from Ordinary People (Michigan: Eerdmans, 1983), 178-182  
152

Profesor Etika Kristen di New Orleans Baptist Theological Seminary bernama Joe 

Trull menyatakan perceraian dan pernikahan kembali berdasarkan perzinahan diperbolehkan, 

termasuk yang ditinggalkan oleh pasangan yang tidak beriman (Lih. : Joe Trull, Walking in The 

Way (Nashville: Broadman & Holman, 1997), 313-314), Bdg. Teolog dan ahli Etika dari Amerika 

Stanley J. Grenz menyatakan perceraian dan pernikahan kembali diizinkan apabila maksud Allah 

bagi pernikahan telah dirusakkan oleh dosa dan kegagalan (Lih. : Stanley J. Grenz, Sexual Ethics 

(Nazhville: Word, 1990), 109), Seorang Profesor Perjanjian Baru di Asbury Theological Seminary 

Amerika Utara Craig S. Kenner menyatakan perzinahan, perpisahan, penganiayaan fisik, dan 

berbagai bentuk imoralitas yang berat memperbolehkan perceraian dan pernikahan kembali (Craig 

S. Keener, And Marries Another (Peabody Mass: Hendrickson, 1991), 104-110), Norman L. 

Geisler dalam bukunya Christian Ethics menyatakan bahwa perceraian tidak dapat dibenarkan 

secara moral, tetapi pernikahan kembali diperbolehkan apabila telah ada pertobatan yang patut dan 

telah diakui (Lih. : Norman L. Geisler, Christian Ethics (Michigan: Grand Rapids Baker Books, 

1999), 287, 291). 
153

 Profesor Biblika dari Inggris Wiliam Heth dan Gordon Wenham berpendapat bahwa 

secara moral, perpisahan atau perceraian diperbolehkan berdasarkan perzinahan bagi pihak yang 

benar, tetapi secara moral, pernikahan kembali tidak diperbolehkan (Lih. : Wiliam A. Heth dan 

Gordon J. Wenham, Jesus and Divorce (Nashville: Thomas Nelson, 1994), 52. 
154

. David Stoop dan Jan Stoop dalam bukunya A to Z Pernikahan menyarankan agar 

menghindari perceraian (Lih. : David Stoop dan Jan Stoop, A to Z Pernikahan (Yogyakarta: 

ANDI, 2008), 145), Profesor Systemtic theology John Feinberg dan Paul David Feinberg sama 

sekali tidak mengakui adanya perceraian dan pernikahan kembali (Lih. : John S. Feinberg dan Paul 

D. Feinberg, Ethics for a Brave New Wolrd (Wheaton, III.; Crossway, 1993), 306)  
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menyetujui pernikahan  kembali, ada yang menyetujui perceraian dan pernikahan 

kembali, ada yang tidak menyetujui perceraian dan pernikahan kembali.
155

 

Perbedaan pandangan tersebut juga terjadi di Gereja-gereja 

Indonesia.
156

Bahkan dalam Gereja-gereja Reformed di Indonesia juga terjadi 

perbedaan pendapat mengenai pemikiran teologis Kristen era Reformasi tentang 

perceraian. Pertama, pandangan yang menyetujui perceraian tetapi tidak 

menyetujui pernikahan  kembali, yaitu Herman Hamko
157

, Kedua, beberapa teolog 

Reformed di Indonesia yang menerima pandangan yang menyetujui perceraian 

dan pernikahan kembali yaitu Budi Asali,
158

 Muriwali Yanto Matalu,
159

 dan Jan 

A. Boersma.
160

 Dan ketiga, pandangan yang tidak menyetujui perceraian dan 

pernikahan kembali, yaitu Stevri Indra Lumintang,
161

 Yakub Tri Handoko,
162

 

Stephen Tong
163

 dan Chandra Gunawan.
164
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Peniel C.D. Maiaweng, Perceraian dan Pernikahan Kembali, Jurnal Jaffray, Vol. 15, 

No. 1 (April 2017), 98. 
156

Bagi masyarakat Kristen di Indoensia pandangan tentang perceraian dan pernikahan 

kembali terbagi ke dalam dua kelompok yang berbeda yaitu ada menerima dan ada yang menolak. 

Bagi mereka yang sudah menerima, perceraian dan pernikahan kembali tidak lagi dianggap 

sebagai dosa publik (berat). Adapun alasannya adalah bahwa kepada setiap orang berdosa diberi 

kesempatan baru untuk memperbaiki kesalahan dan dapat menerima pengampunan dosa. Menurut 

pandangan ini perceraian memang tidak dapat dibenarkan namun jika sudah terjadi menjadi 

kenyataan, manusia yang berdosa itu tidak boleh diikat masa lalunya. Pernikahan kedua boleh 

diterima dan diberkati di gereja asalkan ada pertobatan. Sebaliknya bagi mereka yang menolak, 

perceraian dan pernikahan kembali dianggap masih sebagai dosa publik (dosa berat). Orang yang 

telah bercerai dan menikah kembali tidak diijinkan untuk menduduki jabatan pelayanan dalam 

gereja dan harus mendapat hukuman dari gereja berupa tidak diijinkan untuk mengikuti sakramen, 

dll(Lih. : Marulak Pasaribu,  Pernikahan dan Keluarga Kristen (Batu: Departemen Literatur 

YPPII), 162. 
157

 Beliau adalah seorang gembala di Protestan Reformed Church (Lih. : Herman Hamko, 

Matius 19:9 Dalam Perceraian Dan Pernikahan Kembali, diakses dari  

http://www.cprf.co.uk/languages/indonesian_matt19v9.html#.XJ-KQmgxXIU, pada 30 Maret 

2019 
158

  Budi Asali, Eksposisi Injil Matius 19:1-12, diakses dari http://www.golgothaministry  

.org/matius/matius-19_1-12.htm, pada 30 Maret 2019 
159

 Matalu, Dogmatika Kristen Dari Perspektif Reformed, 369-370. 
160

 Jan A. Boersma, Etika Kristen Sebuah Pengantar (Jakarta: DELIMA, 2014), 104. 
161

Teolog Reformed Stevri  menuliskan 17 alasan yang tidak teologis dalam bercerai, 

yaitu: tidak cocok lagi, tidak seiman lagi, tidak perawan lagi, tidak mampu menafkahi lagi, tidak 

adapat memberikan keturunan, tidak dapat melakukan hubungan intim, tidak sesuai dengan tradisi 

suku, tidak sesuai dengan harapan, desakan orang tua yang sejak awal tidak menyetujui, petunjuk 

orang pintar, jatuh miskin, jatuh sakit cacat seumur hidup, jatuh hati lagi dengan yang lain, 

http://www.cprf.co.uk/languages/indonesian_matt19v9.html#.XJ-KQmgxXIU
http://www.golgothaministry.org/matius/matius-19_1-12.htm
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N. Rangkuman 

Reformasi merupakan karya Allah yang memberikan orang pilihan-Nya 

(the man of God) dan waktu Allah (the time of God). Ledakan gerakan reformasi 

pertama oleh Martin Luther yang memaku 95 dalil di depan pintu gerbang 

Wittenberg, Jerman, pada tanggal 31 Oktober 1517. Ledakan tersebut akhirnya 

sampai ke Jenewa, Swiss, yang akhirnya melibatkan seorang pakar 

hukumbernama John Calvin untuk memberikan kontribusi pemikirannya dalam 

gerakan reformasi abad ke – XVI. 

Reformasi yang dilakukan Calvin menjadi gerekan yang dikenal sampai 

seluruh eropa, karena pemikiran-pemikiran Calvin yang mengubah kota Jenewa 

menjadi lebih baik, dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun Calvin tidak 

memiliki status kewarganegaraan Jenewa
165

 pada saat melakukan reformasi di 

Jenewa  hingga tahun 1559. Perubahan kota Jenewa memberikan dampak yang 

luas, sehingga pemikiran-pemikiran Calvin dituangkan menjadi rumusan dalam 

pengakuan iman Gereja Kristen era reformasi. 

Dalam perkembangannya Calvin memberikan perubahan dalam berbagai 

aspek kehidupan, salah satunya ialah aspek moral. Calvin memberikan pengajaran 

tentang diijinkannya perceraian jika terjadi perzinahan dan pihak yang bersalah 

                                                                                                                                                               

ternyata pelaku kekerasan terhadap pasangan, ternyata pelaku aktif salah satu orientasi seksual 

LGBT, ternayat mengidap penyakit AIDS, ternyata adalah seorang penipu. (Stevri Indra 

Lumintang dan Danik Astusti Lumintang, Theologia Pernikahan Kristen Di Tengah Krisis,118-

123).  
162

Yakub Tri Handoko, Jangan Bercerai (Matius 5:31-32), diakses dari 

http://rec.or.id/article_667_Jangan-Bercerai-(Matius-5:31-32), pada 30 Maret 2019. 
163

 Tong, Tahta Kristus Dalam Keluarga, 76-82. 
164

Chandra Gunawan, Etika Paulus Tentang Perceraian: Studi 1 Korintus 7:10-16, 

diakses dari https://www.academia.edu/21894436/ETIKA_PAULUS_TENTANG_PERCERAIAN 

_Studi_1 Korintus_7_10-16, pada 30 Maret 2019 
165

 Calvin baru mendapatkan status kewarganegaraan Jenewa pada tahun 1559 (Lih. : 

Dietrich Kuhl, Sejarah Gereja Antara Iman Dan Rasio, Jilid 3,71)   

http://rec.or.id/article_667_Jangan-Bercerai-(Matius-5:31-32)
https://www.academia.edu/21894436/ETIKA_PAULUS_TENTANG_PERCERAIAN
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dapat menikah kembali. Pemikiran teologis Calvin tentang perceraian justru 

mengalami perkembangan, sehingga muncul keragaman pemahaman tentang 

perceraian. Perbedaan tersebut juga mewarnai prinsip teologis para hamba Tuhan 

dalam konteks Gereja Reformed di Indonesia dalam memahami perceraian. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

ANALISIS PENGAJARAN YESUS TENTANG PERCERAIAN   

DALAM MATIUS 19:1-12 DAN DALAM SEJARAH  

PEMIKIRAN KRISTEN ERA REFORMASI GEREJA 

 

 

 

Penjelasan dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu: 

Pertama,menjelaskan mengenai pengajaran Yesus tentang perceraian berdasarkan 

studi eksegetis teks dalam Matius 19:1-12 dan kedua,pemahaman pengajaran 

tentang perceraian dalam pemahaman pemikiran Kristen era reformasi Gereja. 

 

I.  ANALISIS PENGAJARAN YESUS TENTANG PERCERAIAN DALAM 

MATIUS 19:1-12 DALAM PERSPEKTIF BIBLIKAL 

 

Dalam sejarah kanoninasi tidak ada penolakan terhadap Injil Matius secara 

keseluruhan. Oleh karena itu teks Matius 19:1-12 juga diterima sejak awal. Dalam 

susunan garis besar teks Matius 19:1-12 masuk dalam kelompok narasi Yesus di 
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Yudea dan ayat 3-12 dicatat secara khusus membahas mengenai soal pernikahan 

dan perceraian. 
166

 Selanjutnya R.E Nixon mengabungkan teks Matius 19:1-15 

yang membahas mengenai perkawinan dan anak-anak.
167

 Dengan D.A. Carson 

yang dikutip oleh Frank E. Gaebelein juga mengakui keabsahan teks Matius 19:1-

12, namun ia membagi antara ayat 1-2 tentang Yesus yang akan menuju Yudea 

dan 3-12 tentang perkawinan dan perceraian.
168

 Menurut Blomberg pada dasarnya 

perikop tentang isu perceraian dalam Injil Matius (Mat. 19:1-12) berada paad 

posisi yang sama seperti dalam Injil Markus, yaitu di antara pemberitahuan 

penderitaan yang kedua (17:22-24) dan yang ketiga (20:17-19). Kembali Yesus 

digambarkan berada pada perjalanan dari Galilea (17:22) menuju Yerusalem (Lih. 

20:17.18, 21:1.10).
169

 

Untuk mengerti ajaran Tuhan Yesus tentang perceraian maka perlu 

dilakukan studi eksegetis terhadap teks Matius 19:1-12. Dalam bagian ini akan 

melakukan studi eksegetis dengan melakukan analisis konteks Matius 19:1-12 

baik itu konteks jauh maupun konteks dekat. Selanjutnya akan melakukan analisi 

teks Matius 19:1-12 untuk membuktikan keaslian teks tersebut dalam Injil Matius, 

menuliskan struktur tekas Matius 19:1-12 dalam bahasa Yunani, selanjutnya 

melakukan perbandingan versi dalam terjemahan Alkitab yang lain dan studi 

eksegetis kata-kata penting dalam Matius 19:1-12 serta kesimpulan dari studi 

eksegetis tersebut.Dengan demikian teks Matius 19:1-12 merupakan teks yang 

sudah menjadi pedoman dan pengajaran dari keKristenan abad mula-mula, 

                                                           
166

 Guthrie, Pengantar Perjanjian Baru, Vol. 1, 41.  
167

 R.E. Nixon, Tafsiran Alkitab Masa Kini3 Matius-Wahyu (Jakarta: YKBK, 1994), 62.  
168

 Frank E. Gaebelein,, The Expositor’s Bible Commentary (Michigan: Zondervan 

Publishing House, 1976), 55.  
169

 Craig L. Blomberg, Matthew; The New American Commentary (Nashville:Broadman, 

1992), 287-288.  
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sehingga kita akan menelusuri perkembangan pemahaman terhadap teks Matius 

19:1-12. 

 

A. Analisis Konteks Matius 19:1-12 

Analisa konteks Matius 19:1-12 bertujuan untuk melihat problematika 

yang dituliskan dalam teks tersebut dalam perspektif yang jauh dan dekat. 

Konteks jauh adalah satu kitab atau lebih yang bertalian dengan ayat atau bagian 

yang diselidiki, sedangkan konteks dekat adalah ayat-ayat sebelum dan sesudah 

ayat atau bagian yang kita selidiki.
170

 Jadi prinsip yang digunakan dalam analisis 

konteks ini ialah memberikan analisis secara umum tentang perceraian kemudian 

mengerucut pada prinsip perceraian dalam Matius 19:1-12. 

1. Analisis Konteks Jauh 

Dalam permulaan penciptaan manusia, Allah telah menetapkan lembaga 

keluarga dengan prinsip monogami. Rumusan Alkitabiah tentang perkawinan 

terlihat dalam Kejadian 1:26-28 dan Kejadian 2:24.
171

Lalu setelah manusia jatuh 

ke dalam dosa, manusia berada pada kondisi rusak total. Kerusakan tersebut 

mempengaruhi kehidupan keluarga. Sehingga kondisi manusia dalam membangun 

pernikahan mulai dicemari hal-hal yang tidak ideal. Fakta terjadinya poligami. 

                                                           
170

 Ichwei G. Indra, 8 Prinsip Tafsir Alkitab (Bandung: Kalam Hidup, 2000), 18.   
171

 Berdasarkan ayat ini dapat kita tarik kesimpulan, bahwa bagi Allah perkawinan adalah 

kalau seorang laki-laki memisahkan diri dari orangtuanya untuk menyatu dengan istrinya dan 

menjadi sedaging dengan dia. ‟Memisahkan diri‟ dan ‟menyatu‟ ini termasuk dalam satu ihwal, 

dan harus berlangsung dalam urutan itu. Maknanya adalah penggantian ikatan manusiawi yang 

satu (anak-orangtua) dengan ikatan manusiawi yang lain (suami-istri). Ada beberapa kesamaan 

dalam kedua ikatan itu, sebab kedua relasi itu sama kompleks dan mengandung berbagai unsur. 

Ada unsur fisik (yang satu dalam bentuk dikandung, dilahirkan dan disusui dan yang lain dalam 

bentuk persetubuhan), unsur emosional (bertumbuh selaku proses perkembangan dari hubungan 

ketergantungan semasa kanak-kanak ke hubungan kedewasaan dengan mitra sehidup semati), dan 

sosial (anak-anak mewarisi suatu unit keluarga yang sudah ada, suami istri menciptakan unit yang 

baru). (Lih. : John Stott, Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristen (Jakarta: YKBK, 

1996), 374).  
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Selain berpoligami manusia juga melanggar kudusnya ikatan suami istri yang 

menjurus pada perzinahan dan berdampak terjadinya perceraian.  

Dalam Perjanjian Lama Allah menentang terjadinya perceraian dalam 

kehidupan umat Israel. Namun Allah juga tidak menghendaki umat Israel 

menikah sembarangan. Masalah iman menjadi prioritas utama dalam membangun 

pernikahan. Sehingga dalam kitab Ezra memperlihatkan fakta umat Israel yang 

menikah dengan perempuan asing agar menceraikan pasangannya (Lih. Ezr. 

10bdg. Imamat 21:14). Namun dalam Kitab Imamat 21:7 Allah berfirman agar 

manusia tidak mengambil perempuan yang telah diceraikan suaminya (Im. 21:7, 

bdg. 44:22). Selanjunya dalam Ulangan 24:1 menunjukkan peraturan mengenai 

perceraian yang cenderung merugikan pihak perempuan. Perempuan yang telah 

diceraikan harus diberikan surat cerai. Namun dalam sebuah perumpamaan 

terhadap umat Israel dalam Yeremia 3:1 menunjukkan bahwa perempuan yang 

telah diceraikan dapat menjadi istri dari laki-laki lain. Lalu Allah juga 

menggambarkan hubungannya dengan Israel yang berdosa seperti Suami yang 

telah menceraikan istrinya karena istrinya telah berzinah (Yer. 3:8). Namun pada 

Maleakhi 2:16 Allah menyatakan Ia membenci perceraian. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa secara ideal Allah membenci perceraian tetapi manusia tidak 

mampu memenuhi standar ideal Allah, oleh karena itu manusia bisa terjatuh 

dalam pelanggaran yaitu perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa Allah tidak 

menghendaki perceraian tetapi Allah mengijinkan itu terjadi. 

 Sebelum kitab-kitab Perjanjian Baru dituliskan telah muncul juga ajaran-

ajaran dari Rabi Yahudi yaitu kelompok Hillel dan Shamai, yang membahas 

tentang perceraian. Kelompok Hillel mengajarkan bahwa perceraian diijinkan 
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dengan alasan apa pun. Lalu kelompok Shammai mengajarkan bahwa perceraian 

dapat terjadi jika terjadi hal-hal yang tidak senonoh dalam hal moralitas. Kedua 

penafsiran inilah yang menjadi pedoman kehidupan umat Israel saat itu. 

Dalam Perjanjian Baru Yusuf pernah berniat menceraikan calon istrinya 

Maria, saat itu ia dalam konteks masih bertunangan (Mat. 1:19). Hal tersebut 

memperlihatkan pembatalan pernikahan dapat dilakukan pada masa bertunangan. 

Dalam bagian Perjanjian Baru baik yaitu Injil Markus dan Lukas membahas juga 

mengenai perceraian (Lih. Mar. 10:1-12, Luk. 16:18). 1 Korintus 7:10 ada hal 

yang berbeda dalam peraturan PL yaitu adanya kasus istri menceraikan suaminya, 

dan konsekwensinya sama yaitu istri yang menceraikan suaminya tidak boleh 

menikah dengan suami lain (Lih. 1Kor. 7:11). Lalu dalam tulisan Paulus juga 

membahas mengenai pernikahan yang telah terjadi dengan tidak seiman agar tidak 

menceraikan jika pasangan tersebut masih mau tinggal bersama (1Kor. 7:13). 

Tetapi mengenai perceraian Paulus menyatakan agar jangan mengusahakan 

perceraian (1Kor. 7:27). Jadi dalam perspektif Perjanjian Baru justru permasalah 

pernikahan semakin kompleks, sehingga perceraian sesuatu yang tetap tidak 

diperkenankan oleh Tuhan namun satu bagian lain ada kasus-kasus khusus yang 

dapat mengijinkan hal tersebut terjadi salah satunya perzinahan secara fisik.  

 

2. Analisis Konteks Dekat 

Sebelum Tuhan Yesus mengajarkan tentang perceraian dalam Matius 19:1-

12, dalam pasal 18 Tuhan Yesus mengajarkan tentang kehidupan di tengah-tengah 

umat Allah. Howard Marshall menuliskan: 

Inilah bagian keempat dari ajaran Tuhan Yesus yang dicatat Matius. 

Kerajaan Allah berlangsung dengan standar-standar yang sama sekali 

berbeda dengan standar dunia. Status duniawi tidak penting (1-4). 



74 

 

Demikian pula pendapat bahwa ‟yang paling lemah akan terpojok‟. 
Sebaliknya, orang yang rohaninya lemah menjadi tanggung jawab dari 

orang yang rohaninya kuat (5-14). Dalam kehidupan masyarakat yang baru 

ini, perbuatan salah tidak boleh dibiarkan; harus diusahakan menasihati 

orang yang berdosa agar bertobat (15-20). Orang-orang yang sudah 

diampuni Allah diharapkan mau mengampuni orang lain terus-menerus 

tanpa batas (21-35).
172

 

 

Craig S. Kenner juga memberikan sebuah relasi kuat antara Matius 18 dan 

19, ia menyatakan betapa penting sikap mengampuni dalam hidup bersama 

sebagai sesama hamba Bapa yang di Surga, tetapi itu juga benar dalam hal 

hubungan suami istri.
173

Jadi sebelum Tuhan Yesus mengajarkan tentang 

perceraian ia terlebih dahulu mengajarkan tentang pengampunan. Sehingga 

dengan demikian ada hubungan yang erat yang saling mempengaruhi antara 

pengampunan dan perceraian. 

 

B. Analisa Teks Matius 19:1-12 

Dalam analisa teks ini akan menuliskan tentang perbandingan terjemahan 

teks Matius 19:1-12, variasi teks dengan memberikan tinjauan secara kritis untuk 

membuktikan keontentikan perkataan Yesus tentang pengecualian karena zinah 

dan diakhiri dengan kesimpulan dari analisa teks 

 

1. Perbandingan Terjemahan Teks Matius 19:1-12 

Dalam perbandingan teks ini, akan menggunakan terjemahan bahasa 

Yunani versi Textus Receptus dan Greek New Testament. Selanjutnya 
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 Howard Marshall, (diterj.) Yap Wei Fong, dkk, Hand Book to the Bible (Bandung: 

Yayasan Kalam Hidup, 2002), 545.  
173

 Craig S. Kenner, A Commentary on the Gospel of Matthew (Grand Rapids Cambridge: 

William B. Eerdmans, 1999), 128.  
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menggunakan versi terjemahan bahasa Inggris yaitu King James II Version Fifth 

dan New International serta versi bahasa Indonesia dalam Terjemahan Baru. 

Textus 

Receptus
174

 

Greek New 

Testament, 

Fourth 

Edition
175

 

King James II 

Version Fifth 

Edition
176

 

New 

International 

Version
177

 

Terjemahan 

Baru
178

 

 

9  le,gw de. 
u`mi/n o[ti o]j 
a'n avpolu,sh| 
th.n gunai/ka 
auvtou/( eiv 
mh. evpi. 
pornei,a| kai. 
gamh,sh| 
a;llhn( 
moica/tai\ 
kai. o` 
avpolelume,nh
n gamh,saj 
moica/taiÅ 

9  le,gw de. 
u`mi/n o[ti o]j 
a'n avpolu,sh| 
th.n gunai/ka 
auvtou/ mh. evpi. 
pornei,a| kai. 
gamh,sh| 
a;llhn 
moica/taiÅ  

9
And i say to 

you, Whoever 

shall put away 

his wife, if not 

for fornication, 

and shall 

marry another, 

that one 

commitsaduler

y. And the one 

who marries 

her who was 

put away 

commits 

adultery.  

9
I tell you that 

anyone who 

divorces his 

wife, except 

for marital 

unfaithfulness, 

and marries 

another 

woman 

commits 

adultery."   

9
Tetapi Aku 

berkata 

kepadamu: 

Barangsiapa 

menceraikan 

istrinya, 

kecuali 

karena zinah, 

lalu kawin 

dengan 

perempuan 

lain, ia 

berbuat 

zinah.”  

 

a. Variasi Teks 

1gouj tou,touj( meth/ren avpo. th/j Galilai,aj kai. h=lqen eivj ta. o[ria th/j VIoudai,aj 

pe,ran tou/ VIorda,nouÅ  
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Hak Cipta dan Informasi Sumber: SCR, "Textus Receptus" - The F. H. A. Scrivener 

1894- Theodore Beza 1598 Perjanjian Baru Yunani (SCR), teks tidak beraksen, edisi ASCII Hak 

Cipta © 1994 oleh Online Bible Foundation dan Woodside Fellowship of Ontario, Kanada. Aksen 

ditambahkan oleh BibleWorks. SCR "Textus Receptus", diedit secara kritis dan disiapkan oleh 

F.H.A. Scrivener pada tahun 1894, secara substansial adalah Codex Bezae "jenis teks" Bizantium, 

diedit secara kritis oleh Theodore Beza pada tahun 1598 Scrivener 1894 Perjanjian Baru Yunani 

ini menggantikan Scrivener's Greek NT (disebut "GNS") dalam BibleWorks versi 3.5 dan 

sebelumnya [GNS ASCII edition Copyright © 1992 oleh Dr. Kirk D. DiVietro, Grace Baptist 

Church]. SCR ASCII Hak Cipta © 1998-1999 BibleWorks, LLC. (F.H.A, Scrivener, Scrivener 

Textus Receptus, (Canada: Bible Works, 2006), Bible Works versi 7, DVD-ROM) 
175

Teks bahasa Yunani akan diambil dari Greek New Testament, fourth Revised Edition 

Edited by Barbara Aland, Kurt Aland yang digunakan oleh Hasan Sutanto dalam menuliskan buku 

Perjanjian Baru Interlinear Yunani-Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru (PBIK).Hasan 

Sutanto, Perjanjian Baru Interlinear Yunani – Indonesia dan Konkordansi Perjanjian Baru 

(PBIK) Jilid I (Jakarta: LAI, 2010), 105-107  
176

Jay P. Green, The Interlinear Greek-English New Testament (Indiana: Associated 

Publishers & Authors, INC, 1983), 55-56. 
177

  ......, NIV, (Jakarta: LAI, 2012), 50. 
178

....., Alkitab Perjanjian Baru (Jakarta: LAI, 2009),  24. 
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2kai. hvkolou,qhsan auvtw/| o;cloi polloi,( kai. evqera,peusen auvtou.j evkei/Å  

3Kai. prosh/lqon auvtw/| Farisai/oi peira,zontej auvto.n kai. le,gontej\ eiv e;xestin 

avnqrw,pw| avpolu/sai th.n gunai/ka auvtou/ kata. pa/san aivti,anÈ  

4o` de.avpokriqei.j ei=pen\ ouvk avne,gnwte o[ti ò kti,saj179 avpV avrch/j a;rsen kai. qh/lu 

evpoi,hsen auvtou,jÈ  

5kai. ei=pen\ e[neka tou,tou katalei,yei a;nqrwpoj to.n pate,ra kai. th.n mhte,ra kai. 

kollhqh,setai th/| gunaiki. auvtou/( kai. e;sontai oì du,o eivj sa,rka mi,anÅ  

6w[ste ouvke,ti eivsi.n du,o avlla. sa.rx mi,aÅ o] ou=n o` qeo.j sune,zeuxen a;nqrwpoj mh. 

cwrize,twÅ  

7le,gousin auvtw/|\ ti, ou=n Mwu?sh/j evnetei,lato dou/nai bibli,on avpostasi,ou kai. 

avpolu/sai Îauvth,nÐÈ180 

                                                           
179

 Penggunaan “kti,saj” (Dia telah mencipta / pencipta) ada sedikit keragu-raguan (B), 

dalam teks Paralel di Markus 10:6 ditulis dengan kata “kti,sewj” (penciptaan). Penulisan kata 
“kti,saj” ini terdapat dalam Codex Vaticanus (B) abad ke IV, codex Tiflis: Koridethi (Q) abad ke 

IV, dalam naskah-naskah latin tua, Naskah versi Palestina Syria, Naskah versi Koptik dialek 

Sahidi dan Bohairi,versi Armenia, edisi Pell Platt dari versi Etiopia (B.F.B.S. 1826), versi Georgia 

dan dikutip juga oleh Bapa-bapa Gereja yaitu Origenes (Methodius), Serapion, Anthanasius, 

Clementines. Namun beberapa naskah menggunakan kata ”poih,saj” (Dia telah membuat / yang 
menjadikan). Kata tersebut terdapat  dalam naskah Codex Paris: Ephraemi Rescriptus (C) abad ke 

V, Codex Cambridge: Bezae Cantabrigiensis (D) abad ke V/VI (Dalam naskah Paris Regius 

menuliskan ”epoih,saj” untuk ”o ̀poih,saj”), codex Washington: Freer Gospel (W), Codex Dublin 
(Z) abad ke VI. Codex St. Gall (D) abad ke IX, Naskah Byzantium (BYZ) yaitu Codex Basel (E), 

abad ke VIII, Codex Utrecth (F) abad ke IX, Codex no 011 berisi Injil terdapat di London dan 

Cambridge (G) abad ke IX, Codex no 013 berisi Injil terdapat di Hamburg dan Cmbridge (H) pada 

abad ke IX. Dan terdapat juga dibeberapa Leksionari berbahasa Latin, dan kutipan Bapa-bapa 

Gereja Origenes dan Apostolic Constitutions, Chrysostom, Cyril; Hilary, Ambroster, Jerome, 

Agustine, Speculum. (....., Perjanjian Baru Yunani – Indonesia, (Jakarta: LAI, 2002), 141). Bruce 

M. Metzger memberikan komentar bahwa varian dari “kti,saj” menjadi ”o ̀ poih,saj” merupkan 
kesalahan dalam penyalinan (Lih. Bruce M. Metzger, Textual Comentary on The Greek New 

Testament: A Companion Volume to the United Bible Sicieties’ Greek New Testament Third 

Edition, (Stuttgart: German Bible Society, 1975), 47). Namun kata ”o ̀poih,saj” sama dengan kata 
‟menciptakan‟ dalam Kejadian 1:1 dalam versi LXX. Sehingga kata ”o ̀ poih,saj” lebih tepat 
digunakan. Dengan demikian penulis tetap setuju dengan Textus Receptus.  

180
Kata ’avpolu/sai Îauvth,nÐ’ dinilai memiliki tingkat keraguan cukup besar (C).  Kata 

’avpolu/sai auvth,n’ (menceraikannya) terdapat dalam codex Roma: Vaticanus (B) dengan nomor 03 

yag berisi Kitab Injil (e), Kisah Para Rasul (a) dan Surat-surat Rasul Paulus (p), pada abad ke IV, 

codex Paris: Ephraemi Rescriptus (C) dengan nomor 04, berisi Kitab-kitab Injil (e), Kisah Para 

Rasul (a), Surat-surat Rasul Paulus (p) dan Kitab Wahyu (r), pada abad ke V, codex Washington: 

Freer Gospels (W) khusus kitab Injil (e) pada abad ke V. Codex St. Gall (D) abad ke IX, dan 

terdapat juga dalam beberapa Unsial yang dibuat oleh ”Institut fur neutestamentliche 
Textforschung”, Munster/Westf dengan nomor 078, yang berisi Kitab Injil pada abad ke VI, 
nomor 087. yang berisi tentang Kitab Injil pada abad ke VI, selanjutnya beberapa naskah Yunani 
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8le,gei auvtoi/j o[ti Mwu?sh/j pro.j th.n sklhrokardi,an u`mw/n evpe,treyen u`mi/n 

avpolu/sai ta.j gunai/kaj u`mw/n( avpV avrch/j de. ouv ge,gonen ou[twjÅ  

9le,gw de. u`mi/n o[ti o]j a'n avpolu,sh| th.n gunai/ka auvtou/ mh. evpi. pornei,a| kai. gamh,sh| 

a;llhn moica/taiÅ181 

10Le,gousin auvtw/| oi ̀maqhtai. Îauvtou/Ð\ eiv ou[twj evsti.n h` aivti,a tou/ avnqrw,pou meta. 

th/j gunaiko,j( ouv sumfe,rei gamh/saiÅ  

11o` de.ei=pen auvtoi/j\ ouv pa,ntej cwrou/sin to.n lo,gon Îtou/tonÐ182 avllV oi-j de,dotaiÅ  

                                                                                                                                                               

yaitu codex Roma pada tahun 949 M, codex Munich pada abad ke X, Unsial nomor 180, 205, 565, 

597, 892, 1006, 1010, 1071, 1241, 1243, 1292, 1342, 1424, 1505, beberapa teks Byzantium 

dengan codex (E, F, G, H, N, O, E), lalu beberapa Lectionari yaitu Naskah Latin Tua (it), Naskah 

Syriac (Syr), Naskah Koptik berdialek Bohairi (Cop
bo

), naskah Pell Platt dari Versi Etiopia (eth) 

dan dikutip oleh Chrysostom. Selain itu ada yang menuliskan dengan kata ’avpolu/sai thngunai/ka’ 
terdapat dalam teks latin tua (it), versi Vulgata (vg), versi Syriac (syr) dan dikutip oleh Ireneus, 

Ambrose dan Specullum. Terakhir teks yang dituliskan ‟’avpolu/sai‟ paralel dengan Markus 10:4, 
terdapat dalam codex Sinaiticus (a) abad ke IV, codex Bezae Cantabrigiensis (D) abad ke V/VI, 

codex Regius (L) abad ke VIII, codex Dublin (Z) abad ke VI, codex Koridethi (Q) abad ke IX dan 

dikutip oleh oleh Origenes, Jerome dan Agustinus (..., Perjanjian Baru Yunani – Indonesia, 

(Jakarta: LAI, 2002), 143). Menurut penulis yang tepat adalah ’avpolu/sai auvth,n’ karena dengan 

adanya kata ‟auvth,n‟ obyek yang diceraikan menjadi jelas yaitu menunjuk kepada pihak 
perempuan, maka disini Textus Receptus adalah teks yang tepat. 

181Kalimat ‟mh. evpi. pornei,a|kai.gamh,sh| a;llhn moica/tai‟sedikit diragukan (B), kalimat ini 
terdapat dalam codex Sinaiticus (a) abad ke IV (dalam codex Eprahemi Rescriptus (C) abad ke V 

menuliskan: ‟poiei/ au.th.n moiceuqh/nai‟), kalimat itu juga terdapat dalam Surat-surat Rasuli (C), 

codex Regius pada abad ke VIII, dalam codex Freer Gospels (W) abad ke V menghilangkan kata 

‟kai.‟, selanjutnyaterdapat juga dalam codex Dublin abad ke VI, codex St. Gall (D) abad ke IX, 

codex Koridethi (Q) abad ke IX, dan dibeberapa Unsial dan Minuskul yaitu: 078, 28, 157, 180, 

205, 565, 579, 700, 892, 1006, 1010, 1071, 1241, 1243, 1292, 1342, 1424, 1505. Dan terdapat juga 

dalam naskah-naskah Byzantium (Byz) yaitu: codex Basel (E) abad ke VIII, codex Utrecht (F) 

abad ke IX, codex London and Cmbridge (G) abad ke IX dan codex Rossano (S) abad ke VI. Serta 

terdapat juga dalam berbagai Leksionari Latin Tua (it), Vulgata (vg), dan Leksionari-leksionari 

Syria (Sinaitikum Syria, Peshita Syria, Harclean Syria / Sys
sph

), naskah aramaic (arm), edisi Pell 

Platt dari Versi Etiopia (Eth
pp

), dan dikutip oleh Basil dan Jerome. Penerimaan teks tersebut 

berdasarkan pada Kalimat ‟ parekto.j lo,gou pornei,aj poiei/ auvth.n moiceuqh/nai(‟ (Lih. Mat. 5:32) 
yang terdapat dalam codex Vaticanus (B) abad ke IV, naskah Latin Tua (it), naskah Palestina Syria 

(Syr
pal

), naskah Koptik dialek Bohairi (Cop
bo

), Naskah Etiopia (eth), dalam kutipan Bapa Gereja 

Origenes, dan tulisan Cyril. Kalimat ‟parekto.j lo,gou pornei,aj poiei/ auvth.n moiceuqh/nai(‟ juga 
terdapat dalam codex Claromontanus (D) abad ke IV, dalam fragmen-fragmen Yunani nomor 33 

(597)/184/1016, beberapa naskah Latin Tua, Vulagata, naskah Syria, tulisan-tulisan Origenes, 

Chrysostom, dan Speculum. (..., Perjanjian Baru Yunani – Indonesia, 143). Namun beberapa 

naskah Textus Receptus dalam versi Ste-TR, Scr-TR menuliskan kata ‟eiv mh‟, sehingga kata 
‟kecuali‟ semakin jelas terlihat dalam teks Matius 19:9. Maka penulis juga menrima terjemahan 
Textus Receptus adanya kata ‟eiv mh‟ karena sesuai dengan kata ‟parekto.j‟ dalam Matius 5:32. 

182
 Dalam ayat ke 11 bentuk akusatif dari kata ganti penunjuk ‟tou/ton‟ terdapat dalam 

codex Sinaiticus (a) abad ke IV, sehingga tidak perlu diragukan keasliannya. (..., Perjanjian Baru 

Yunani – Indonesia, 143). 
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12eivsi.n ga.r euvnou/coi oi[tinej evk koili,aj mhtro.j evgennh,qhsan ou[twj( kai. eivsi.n 

euvnou/coi oi[tinej euvnouci,sqhsan u`po. tw/n avnqrw,pwn( kai. eivsi.n euvnou/coi oi[tinej 

euvnou,cisan e`autou.j dia. th.n basilei,an tw/n ouvranw/nÅ o` duna,menoj cwrei/n 

cwrei,twÅ183 

 Naskah Yunani yang digunakan secara umum dalam versi Greek New 

Testament, fourth Revised Edition menuliskan kata-kata yang diragukan, seperti kata 

”kti,saj”(ay. 4), ’avpolu/sai Îauvth,nÐ’ (ay. 7), Kalimat ‟mh. evpi. pornei,a|kai.gamh,sh| 

a;llhn moica/tai‟ (ay. 9) dan kata ‟lo,gon Îtou/tonÐ‟ (ay. 11). Namun kata-kata yang 

diragukan ditulis dengan jelas dalam versi Textus Receptus: 

1Kai. evge,neto o[te evte,lesen o` VIhsou/j tou.j lo,gouj tou,touj( meth/ren avpo. th/j 

Galilai,aj( kai. h=lqen eivj ta. o[ria th/j VIoudai,aj pe,ran tou/ VIorda,nouÅ  

2  kai. hvkolou,qhsan auvtw/| o;cloi polloi,( kai. evqera,peusen auvtou.j evkei/Å  

3  Kai. prosh/lqon auvtw/| oi ̀Farisai/oi peira,zontej auvto.n( kai. le,gontej auvtw/|( Eiv 

e;xestin avnqrw,pw| avpolu/sai th.n gunai/ka auvtou/ kata. pa/san aivti,anÈ  

4  o` de. avpokriqei.j ei=pen auvtoi/j( Ouvk avne,gnwte o[ti ò poih,saj avpV avrch/j a;rsen 

kai. qh/lu evpoi,hsen auvtou,j(  

5  kai. ei=pen( {Eneken tou,tou katalei,yei a;nqrwpoj to.n pate,ra kai. th.n mhte,ra( 

kai. proskollhqh,setai th/| gunaiki. auvtou/( kai. e;sontai oì du,o eivj sa,rka mi,an  

6  w[ste ouvke,ti eivsi. du,o( avlla. sa.rx mi,a\ o] ou=n o` qeo.j sune,zeuxen a;nqrwpoj mh. 

cwrize,twÅ  

7  le,gousin auvtw/|( Ti, ou=n Mwsh/j evnetei,lato dou/nai bibli,on avpostasi,ou( kai. 

avpolu/sai auvth,nÈ  

8  le,gei auvtoi/j o[ti Mwsh/j pro.j th.n sklhrokardi,an u`mw/n evpe,treyen u`mi/n 

avpolu/sai ta.j gunai/kaj u`mw/n\ avpV avrch/j de. ouv ge,gonen ou[twÅ  

                                                           
183

 Sutanto, Perjanjian Baru Interlinear Yunani – Indonesia dan Konkordansi Perjanjian 

Baru (PBIK) Jilid I, 105-107. 
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9  le,gw de. u`mi/n o[ti o]j a'n avpolu,sh| th.n gunai/ka auvtou/( eiv mh. evpi. pornei,a| kai. 

gamh,sh| a;llhn( moica/tai\ kai. o` avpolelume,nhn gamh,saj moica/taiÅ  

10  le,gousin auvtw/| oi` maqhtai. auvtou/( Eiv ou[twj evsti.n h` aivti,a tou/ avnqrw,pou meta. 

th/j gunaiko,j( ouv sumfe,rei gamh/saiÅ  

11  o` de. ei=pen auvtoi/j( Ouv pa,ntej cwrou/si to.n lo,gon tou/ton( avllV oi-j de,dotaiÅ  

12  eivsi. ga.r euvnou/coi( oi[tinej evk koili,aj mhtro.j evgennh,qhsan ou[tw\ kai. eivsi.n 

euvnou/coi( oi[tinej euvnouci,sqhsan u`po. tw/n avnqrw,pwn\ kai. eivsi.n euvnou/coi( 

oi[tinej euvnou,cisan e`autou.j dia. th.n basilei,an tw/n ouvranw/nÅ o` duna,menoj 

cwrei/n cwrei,twÅ184 

 Dalam Textus Receptus penggunaan kata-kata yang diragukan dalam versi 

Greek New Testament, fourth Revised Editionyaitu ”kti,saj”(ay. 4) adalah ‟o` 

poih,saj‟,. Kata ’avpolu/sai Îauvth,nÐ’ (ay. 7) dalam Textus Receptus tidak ada 

keraguan memasukan kata penunjuk ’avpolu/sai auvth,n’.Lalu kalimat 

‟pengecualian‟ yang ditulis ‟mh. evpi. pornei,a|kai.gamh,sh| a;llhn moica/tai‟ (ay. 9), 

lebih mudah dijelaskan dalam versi Textus Receptus yaitu‟eiv mh.‟. dan kata ‟lo,gon 

Îtou/tonÐ‟ (ay. 11).”diterima tanpa ada masalah. 

 

3. Kesimpulan 

Dari perbandingan terjemahan dan variasi teks di atas menunjukkan 

kejelasan penerimaan Textus Receptus. Hal tersebut karena Textus Receptus 

                                                           
184

SCR, "Textus Receptus" - The F. H. A. Scrivener 1894- Theodore Beza 1598 

Perjanjian Baru Yunani (SCR), teks tidak beraksen, edisi ASCII Hak Cipta © 1994 oleh Online 

Bible Foundation dan Woodside Fellowship of Ontario, Kanada. Aksen ditambahkan oleh 

BibleWorks. SCR "Textus Receptus", diedit secara kritis dan disiapkan oleh F.H.A. Scrivener 

pada tahun 1894, secara substansial adalah Codex Bezae "jenis teks" Bizantium, diedit secara 

kritis oleh Theodore Beza pada tahun 1598 Scrivener 1894 Perjanjian Baru Yunani ini 

menggantikan Scrivener's Greek NT (disebut "GNS") dalam BibleWorks versi 3.5 dan sebelumnya 

[GNS ASCII edition Copyright © 1992 oleh Dr. Kirk D. DiVietro, Grace Baptist Church]. SCR 

ASCII Hak Cipta © 1998-1999 BibleWorks, LLC. (Scrivener, Scrivener Textus Receptus, Bible 

Works versi 7, DVD-ROM) 
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adalah teks yang juga digunakan oleh para Reformator tanpa ada keraguan.
185

 

Lebih dari itu D.A. Waite dalam bukunya ”Defending The King James Bible” 

menuliskan ada 37 bukti historis yang mendukung pemakaian Textus 

Receptus(Ing. Received Text) sebagai teks bahasa asli Alkitab PB. Pertama, pada 

masa Rasuli Received Text telah digunakan baik di Gereja Palestina dan Syria di 

Anthiokhia.
186

Kedua, penggunaan Received Text  pada masa periode gereja mula-

mula (100-312 A.D.).
187

Ketiga, penggunaan received Text pada periode Byzantine 

(312-1453 A.D).
188

Keempat, penggunaan Received Text pada periode permulaan 

Modern (1453-1831 A.D).
189

Data di atas menjadi bukti-bukti historis yang 

                                                           
185

Ada dua kelompok editor Alkitab terkenal yang hasil editannya banyak dipakai oleh 

orang Kristen diseluruh dunia saat ini. Mereka adalah Westcott-Hort dan Desiderius Erasmus. 

Westcoot-Hort menerbitkan ”Critical Text” dan Desiderius Erasmus menerbitkan ”Textus 

Receptum”. (Edy Peter Purwanto, Menguji Keorisinilan Alkitab, diakses dari  

http://www.sttip.com/menguji%20keorisinal%20alkitab.htm, pada 11 Maret 2019) 
186

1). Semua gereja Rasuli menggunakan Received Text. 2). Gereja-gereja di Palestina 

menggunakan Received Text. 3). Gereja Syria di Antiokhia menggunakan Received Text. D.A. 

White, Defending The King James Bible, (New Jersey: Old Paths Publication Incorporated, 2008), 

47 
187

4).  The Peshitta Syriac Version (150 A.D,) didasarkan pada Received Text. 5). Papyrus 

# 75 menggunakan Received Text. 6). The Italic Church di Italia Utara (157 A.D.) menggunakan 

Received Text. 7). The Gallic Church of Southern France (177 A.D.) menggunakan Received text. 

8). The Celtic Church  di Great Britain menggunakan Received Text. 9). Church of Scotland & 

Ireland menggunakan Received Text. 10).     The Pre-Waldensian Churches menggunakan 

Received Text. 11). The Waldensian (120 A.D. dst.) Menggunakan Received Text. D.A. White, 

Defending The King James Bible, 47 
188

12). The Gothic Version pada abad ke-4 menggunakan Received Text. 13). Codex W of 

Matthew pada abad ke-4 atau 5 menggunakan Received Text. 14). Codex A pada Injil-injil (abad 

ke-5) menggunakan Received Text. 15. The Vast Majority of Extant New Testament Manuscript 

semua mengguna-kan Received Text, yaitu 99%, atau kira-kira 5.210 dari 5.255 MSS. 16). Gereja 

Orthodoks Yunani menggunakan Received Text. 17.Gereja Yunani yang masih ada sampai 

sekarang ini menggunakan Received Text.D.A. White, Defending The King James Bible, 47 
189

18). Gereja-gereja Reformasi menggunakan Received Text. 19). Kitab P.B. bahasa 

Yunani Erasmus (1516) menggunakan Received text. 20). The Complutensian Polyglot (1522) 

menggunakan Received Text. 21). Martin Luther’s Bible (1522) menggunakan Received Text. 

22). William Tyndale’s Bible (1525) menggunakan Received Text. 23). The French Version of 

Olivetan (1535) menggunakan Received Text. 24). The Coverdale Bible (1535) menggunakan 

Received Text. 25). The Matthews Bible (1537) menggunakan Received Text. 26). The Taverners 

Bible (1539) menggunakan Received Text. 27).  The Great Bible (1539-41) menggunakan Received 

Text. 28).  The Stephanus Greek New Testament (1546-51) menggunakan Received Text. 29). The 

Genevs Bible (1557-60) menggunakan Received Text. 30). The Bishops’ Bible (1568) 

menggunakan Received Text. 31). The Spanish Version (1569) menggunakan Received Text. 32).     

The Beza Greek New Testament (1598) menggunakan Received Text. 33).     The Czech Version 

(1602) menggunakan Received Text. 34).     The Italian Version of Diodati (1607) menggunakan 

Received Text. 35).     The King James Version (1611) menggunakan Received Text. 36). The 

http://www.sttip.com/menguji%20keorisinal%20alkitab.htm
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menunjukkan bahwa sejak masa gereja Rasuli sampai saat ini Textus Receptus 

atau Received Text adalah teks kitab P.B. yang paling berotoritas. 
190

Dengan 

demikian penulis lebih setuju dengan pemakaian terjemahan Yunani versi Textus 

Receptus. 

 

C. Struktur Teks Matius 19:1-12 

Dalam pembahasan tentang struktur teks Matius 19:1-12 penulis akan 

menggunakan pembagian yang telah dibuat oleh Ruth Schafer. Penggunaan dari 

Struktur yang dibuat Schafer karena kedetilan dan kecocokan sesuai dengan 

tujuan pembahasan tentang perceraian. Berikut Struktur teks dari Schafer: 

1-2:  Pendahuluan: Yesus sampai di daerah Yudea di seberang Yordan 

dan menyembuhkan orang banyak. 

1a: Yesus mengakhiri perkataan-Nya 

1b: Yesus datang ke daerah Yudea di seberang Yordan 

2a: Orang banyak mengikuti Dia 

2b: Yesus menyembuhkan mereka 

3-9:  Tanya jawab antara orang Farisi dan Yesus tentang hal izin bercerai 

dengan setiap alasan 

3: pertanyaan orang Farisi apakah diperbolehkan menceraikan istri 

dengan alasan apa saja 

4-6: Larangan absolut Yesus untuk berpisah berdasarkan kehendak 

Sang Pencipta 

4: Pertanyaan retoris mengenai pengetahuan karya cipta 

Allah (yaitu penciptaan manusia sebagai laki-laki dan 

perempuan sejak awal) 

5: Penciptaan yang demikian menyebabkan mereka menjadi 

satu daging 

6a: Akibatnya mereka adalah satu daging 

6b: Larangan untuk berpisah berdasarkan kehendak Sang 

Pencipta 

7: Pertanyaan orang Farisi tentang Hukum Taurat (Musa dikatakan 

memerintahkan memberikan surat cerai dan menceraikan) 

8-9 Larangan relatif Yesus untuk menceraikan istri dan menikah 

lagi (karena itulah zinah) 

                                                                                                                                                               

Elzevir Brother’s Greek New Testament (1624) menggunakan Received Text. 37). The Received 

Text in the New Testament adalah Received Text. D.A. White, Defending The King James Bible, 47. 

   
190

 D. A. White, Defending The King James Bible, 47. 
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8a: kekerasan hati sebagai alasan Musa mengizinkan 

perceraian 

8b: penegasan bahwa sejak awal tidak demikian 

9: perilaku suami, yang menceraikan istrinya dan menikah lagi, 

disebut berzinah 

10-12: Percakapan antara Yesus dan murid-murid-Nya tentang hidup 

secara tidak nikah 

10: pernyataan murid-murid tentang ketidakbermanfaatan kawin 

11-12: jawaban dan penjelasan Yesus atas pernyataan murid-

murid-Nya 

11: Ketidakmengertian tentang perkataan itu 

12a: kelompok sida-sida sejak lahir 

12b: kelompok sida-sida yang dikebiri oleh orang 

12c: kelompok sida-sida yang mengebiri dirinya karena 

Kerajaan Surga 

12d: Imbauan untuk mengerti.
191

 

 

Jadi dalam teks Matius 19:1-12 menunjukkan ayat 1-2 merupakan 

pembukaan dimana Yesus baru memasuki daerah Yudea. Lalu ayat 3-9 

merupakan tanya jawab orang Farisi dan Yesus tentang hal perceraian. Dan ayat 

10-12 Yesus berbicara dengan para muridnya tentang hidup tidak menikah. 

Dengan demikian jelas bahwa Matius 19:1-12 benar-benar sedang membahas 

topik tentang perceraian dalam perkawinan. 

 

D. Eksegese Teks Matius 19:1-12 

Dalam eksegese teks Matius 19:1-12 penulis akan mengikuti alur dari 

struktur teks, sehingga pemgaian point-point yang dieksegese sesuai dengan 

pembagian struktur teks yang ada. 

1. Yesus selesai dengan mengajar (ay. 1) 

Dalam teks Alkitab menuliskan kalimat: ”setelah Yesus selesai dengan 

pengajaran-Nya itu”, dalam bahasa Yunani dituliskan dengan kata ”Kai. evge,neto 

o[te evte,lesen o` VIhsou/j tou.j lo,gouj tou,touj( (kai egeneto ote etelesen ho Iesous 
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(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 138-139.  
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tous logous).
192Kata ”evgevneto” artinyato become, to happen.

193Kata ”selesai” 

ditulis dalam bahasa Yunani ”evtevlesen (etelesen)” kata tersebut ditulis dalam 

bentukverb, singular, aorist active indicative
194

 dari kata dasar ”tele,w (teleo)”, 

kata ini ditulis sebanyak 28 kali dalam teks PB dan secara khusus 7 kali dalam 

Injil Matius.
195

 Kata”tele,w (teleo)” memiliki arti to end, to complete.
196

Kata 

”tele,w (teleo)” memiliki arti 1). Bring to an end, finish, complete. 2). Carry out, 

accomplish, perform, fulfill.
197

 Jadi Yesus telah selesai mengajar orang-orang 

yang mengikuti Dia di Galilea dan apa yang diajarkan tersebut telah selesai 

dengan lengkap dan ajaran tersebut tetap berlaku sampai selamanya. 

2. Berangkat dari Galilea ke Yudea (ay. 1) 

Setelah Yesus selesai mengajar berangkatlah Ia dari Galilea dan tiba di 

daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Dalam bahasa Yunani: ”meth/ren 

avpo. th/j Galilai,aj( kai. h=lqen eivj ta. o[ria th/j VIoudai,aj pe,ran tou/ VIorda,nouÅ”198
 

(meteren apo tes Galilaias kai elthen eis ta oria tes Ioudaias peran tou Iordanou). 

Kata ‟berangkatlah‟ dalam bahasa Yunani dituliskan ‟meth/ren‟ (metheren) kata 

ditulis dalam bentuk verb indicative aorist active 3rd person singular
199

dari 
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810-811.  
198

 Scrivener, Scrivener Textus Receptus, Bible Works versi 7, DVD-ROM 
199

 Sutanto, Perjanjian Baru Interlinear Yunani – Indonesia dan Konkordansi Perjanjian 

Baru (PBIK) Jilid II, 105.  



84 

 

katametai,rw (metairo), yang memiliki arti go away.
200

Alkitab KJV dan NAS 

menuliskan kata departed. Strongs menuliskan 1) to lift up and remove from one 

place to another, to transfer 2) to go away, depart. Jadi Tuhan Yesus sungguh-

sungguh pergi dari Galilea menuju Yudea. Dalam kata tersebut dituliskan kata 

”pe,ran” yang memiliki arti beyond. Namun J.J. De Heer menjelaskan bahwa 

Yesus berada di daerah Perea.
201

Homer A. Kent dalam tafsiran Wycliffe 

menambahkan informasi tentang waktu perjalanan dari Galilea ke Yudea sekitar 

enam bulan.
202

 

 

3. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia (ay. 2) 

Dalam ayat tersebut dituliskan bahwa ”Orang banyak berbondong-

bondong mengikuti Dia”. Istilah ”orang banyak” dalam bahasa Yunanio;cloi 

polloi, (oxloi polloi).
203

 Kata tersebut diterjemahkan dalam KJV dan NAS adalah 

”great multitudes”204
 dan NIV menterjemahkan”Large crowds”.205

 Jadi orang 

banyak itu digambarkan seperti kerumunan orang yang banyak. Kata mengikuti 

dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata ”hvkolou,qhsan” (ekolouthesan) kata 
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tersebut ditulis dalam bentuk Verb indicative aorist active 3rd person plural
206

dari 

kata avkolouqe,w(akoloutheo) ditulis sebanyak 90 kali dalam PB, yang artinya 

mengikuti, menyertai, mengikuti (seseorang sebagai muridnya), menaati.
207

 Jadi 

kerumunan orang yang banyak mereka aktif mengikuti Yesus. Mengenai keadaan 

tersebut R.E. Nixon menuliskan bahwa orang banyak berbondong-bondong 

mungkin mereka sedang dalam perjalanan ke perayaan paskah.
208

 

 

4. Yesus menyembuhkan mereka (ay. 2) 

Dalam Alkitab Terjemahan Baru (ITB) menuliskan ”dan Iapun 

menyembuhkan mereka di sana”. Kata menyembuhkan dalam bahasa Yunani 

”evqera,peusen” (etherapeusen) yang merupakan kata verb Indicative aorist active 

3rd person singular
209

dari kata qerapeu,w(therapeuo) kata ini ditulis sebanyak 43 

kali dalam PB, kata ini memiliki arti melayani, menyembuhkan.
210

KJV, NAS dan 

NIV menterjemhakan dengan kata healed(disembuhkan).
211

Jadi Tuhan Yesus 

sendiri yang aktif melakukan pelayanan dan penyembuhan secara sempurna. 

Dengan demikian Tuhan Yesus tidak hanya melakukan mujizat penyembuhan 

tetapi juga memberikan therapi untuk memulihkan secara total keadaan orang-

orang yang disembuhkan. Penyembuhan yang dilakukan Yesus memiliki makna 

penyataan kerajaan Allah.
212
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5. Datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai Dia (ay. 3) 

Orang Farisi dalam bahasa Yunani ”Farisai/oi” (pharisaioi)
213

mereka 

datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Kata mencobai dalam bahsa Yunani 

”peira,zontej” (peirazontes) kata ini ditulis dalam bentuk ”verb, participle present 

active, nominative masculin plural
214

 dari kata dasar peira,zw (peirazo) yang 

ditulis sebanyak 38 kali dalam PB, kata ini memiliki arti mencoba, menguji, 

mencoba menjebak, menggoda, penggoda.
215

 Jadi orang-orang farisi mereka 

bersama-sama secara aktif mencoba menjebak Tuhan Yesus. Kedatangan orang 

Farisi tidak dimotivasi untuk belajar kebenaran, tetapi untuk menemukan 

kesalahan Tuhan Yesus. Mengenai hal tersebut J.J. de Heer menuliskan: 

 Para rabi pada umumnya setuju dengan pendapat Hillel. Rabi Akiba yang 

terkenal itu (Wafat 135 SM) mengizinkan seorang suami menceraikan 

istrinya jika istri tidak cukup cantik... Maka Ia akan menentang pengikut-

pengikut Hillel dan menentang juga Raja Herodes Antipas, raja Perea, 

yang telah menceraikan istrinya yang pertama, hanya karena ia labih 

menyukai seorang wanita lain, yakni Herodias. Jadi ada pencobaan bagi 

Yesus.
216

 

 

Melihat konteks di mana Yesus sedang berada dan pertanyaan orang Farisi 

maka Yesus sedang dicobai baik secara pengetahuan tentang Hukum Taurat 

maupun politik. 

 

6. Pertanyaan orang Farisi: ”Apakah diperbolehkan orang menceraikan 

istrinya dengan alasan apa saja?” (ay. 3) 

                                                           
213
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Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kepada 

Tuhan Yesus: ”Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan 

apa saja?”. Dalam bahasa Yunani dituliskan ”Eiv e;xestin avnqrw,pw| avpolu/sai th.n 

gunai/ka auvtou/ kata. pa/san aivti,anÈ” (ei ezestin antropo apolusai ten gunaika 

autou paran aitian).Dalam pertanyaan tersebut pokok pertanyaannya ialah tentang 

”menceraikan”. Kata menceraikan dalam bahasa Yunani ”avpolu/sai” kata ini 

ditulis dalam bentukverb, infinitive aorist active
217

 dari kata avpolu,w(apoluo) yang 

ditulis sebanyak 66 kali dalam PB, dan memiliki arti membebaskan, menyuruh 

pergi, menceraikan, dan membubarkan.
218

 Jadi fokus pertanyaan orang Farisi 

betul-betul kepada hal perceraian atau membubarkan ikatan suami istri. Mengenai 

hal tersebut Matthew Henry menjelaskan bahwa orang Farisi sedang menafsirkan 

Ulangan 24:1, ayat inilah yang ditafsirkan secara luas oleh kaum Farisi untuk 

mengajarkan dapat memakai alasan-alasan apa saja untuk mengadakan 

perceraian.
219

 

R.E. Nixon menjelaskan ungkapan ‟dengan alasan apa saja?‟ menunjuk 

kepada perbedaan tafsiran tentang ‟yang tidak senonoh‟ (Ul. 24:1) di kalangan 

aliran-aliran rabi. Aliran Hillel menafsirkan kata-kata itu dengan apa saja yang 

membuat hati suami tidak senang, sedangkan aliran Shammai membatasinya 

dengan perzinahan oleh istri.
220

 Selanjutnya Homer A. Kent memberikan 

komentar: 
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Aliran syamai yang ketat berangapan bahwa perceraian itu sah hanya 

apabila seorang istri bertindak memalukan. Sekalipun demikian, Rabi 

Hillel menafsirkan Ulangan 24:1 secara seluas mungkin sehingga 

perceraian diizinkan untuk alasan apa pun yang mungkin. Karena itu 

Yesus ditanyai, ”setujukah Anda dengan tafsiran yang paling lazim 
(tafsiran Hillel) itu?.

221
 

 

Jadi dengan demikian orang-orang Farisi tersebut memberikan pertanyaan 

kepada Yesus sesuai dengan pemahaman Rabi Hillel yang mendominasi pada saat 

itu, yang mengijinkan perceraian dengan alasan apa saja. 

7. Jawaban Yesus tentang pernikahan (ay. 4-6) 

Dalam ayat 4-6 Tuhan Yesus memberikan jawaban atas pertanyaan orang 

Farisi tentang prinsip pernikahan.
222

Kristus menjawab dengan menguraikan arti 

nikah itu menurut PL sebagai dasar.
223

Tuhan Yesus tidak langsung menjawab 

pertanyaan yang mencobai tersebut, Tuhan Yesus tidak memilih salah satu 

pemahaman dari kelompok Rabi Shammai atau Rabi Hillel.
224

 tetapi Ia terlebih 

dahulu menjelaskan prinsip pernikahanberdasarkan  ajaran penciptaan Adam dan 

Hawa. Dalam bahasa Yunani menuliskan ”Ouvk avne,gnwte o[ti ò poih,saj avpV 

avrch/j a;rsen kai. qh/lu evpoi,hsen auvtou,j(”225. Istilah ”tidakkah kamu baca” ditulis 

dalam bahasa Yunani ”Ouvk avne,gnwte”,226
.Maka arti hurufiah kata tersebut adalah 
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”tidakkah kamu telah membaca”.227
Tuhan Yesus tidak langsung memenuhi 

permintaan mereka, tetapi Ia menjawab pertanyaan mereka dengan cara yang 

berbeda yaitu sekaligus mengajar mereka.
228

Kristus mengajak mereka berpikir 

dan mempertimbangkan pengetahuan mereka akan Kitab Suci dalam Kejadian 

1:27 dan 5:2.
229

 

Kalimat selanjutnya menerangkan adanya kutipan Kitab Kejadian, ”Ia 

yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan 

perempuan?”. Kata menciptakan dari bahasa Yunani ”poih,saj” yang artinya Ia 

telah mencipta.
230Selanjutnya ungkapan ‟sejak semula‟ dalam bahasa Yunani ‟avpV 

avrch/j‟,231kata ini juga dituliskan dalam Yohanes 1:1 yang menunjukkan ‟pada 
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mulanya‟.Selanjutnya pernyataan ‟menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?.‟ 

Dalam tulisan Yunani ‟a;rsen kai. qh/lu evpoi,hsen auvtou,j(‟ KJV, NAS dan NIV 

sama-sama menterjemahkan kalimat itu made them male and female,  yang artinya 

‟membuat mereka laki-laki dan perempuan‟.232
Calvin memberikan komentar 

mengenai maksud jawaban Tuhan Yesus tentang penciptaan laki-laki dan 

perempuan: 

Now the meaning of the words is this: God, who cerated, the human race, 

made them male and female, so that every man might be satisfied with his 

own wife, and might not desire more. For he insists on the number two, as 

the prophet Malachi, (2:15,) when he remonstrates against polygamy, 

employs the same argument, that God, whose Spirit was so abundant 

thatHe had it in His power to create more, yet made but one man, that is, 

such a man as Christhere describes. And thus from the order of creation is 

proved the inviolable union of one husband with one wife. If it be 

objected, that in this way it will not be lawful, after the first wife is dead, 

to take another, the reply is easy, that not only is the bond dissolved by 

death, but the second wife is substituted by God in the room of the first, as 

if she had been one and the same woman.
233

 

 

 Jadi menurut Calvin, Tuhan Yesus mengajarkan hal tersebut untuk prinsip 

pernikahan ialah kepuasan terhadap satu pasangan dan menentang poligami, dan 

dengan demikian dari urutan penciptaan terbukti penyatuan tak terpisahkan dari 

satu suami dengan satu istri.Prinsip senada juga dituliskan oleh Matthew Henry 

bahwa Tuhan menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, satu wanita untuk satu 

laki-laki, supaya Adam tidak dapat menceraikan Hawa. Hal ini juga menyiratkan 

adanya ikatan yang tidak terpisahkan di antara mereka. Hawa diambil dari 

sepotong tulang rusuk Adam sendiri. Sehingga kalau ia menceraikan Hawa, itu 
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berarti ia membuang bagian tubuhnya sendiri dan menentang maksud penciptaan 

Hawa.
234

 Dengan demikian prinsip pernikahan Kristen ialah prinsip monogami, 

sampai kematian memisahkan. 

Selanjutnya dalam ayat ke 5 Tuhan Yesus mengajarkan bahwa laki-laki 

akan meninggalkan ayah dan ibunya. Kata ‟meninggalkan‟ dalam bahasa Yunani 

‟katalei,yei‟235
merupakan kata verb indicative future active 3rd person 

singular
236

dari kata dasar ‟katalei,pw‟ yang artinya to leave.
237

 Selanjutnya Horst 

Balz dan Gerhard Schneider menjelaskan ‟katalei,pw‟ artinya leave; leave behind; 

leave remaining. Kata ini ditulis sebanyak 24 kali di dalam PB, digunakan untuk 

sebuah objek, tempat dan pribadi.
238

 Maka secara hurufiah arti kata tersebut ialah 

‟Ia akan meninggalkan‟. Jika dihubungkan dengan konteksnya maka terjemahan 

Alkitab versi ITB sudah tepat.
239

Apa makna kalimat tersebut?. Calvin 

menjelaskan: 

                                                           
234
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Therefore shall a man leave his father and mother.It is uncertain whether 

Mosesrepresents Adam or God as speaking these words; but it is of little 

consequence to the presentpassage which of these meanings you choose, 

for it was enough to quote the decision whichGod had pronounced, though 

it might have been uttered by the mouth of Adam. Now hewho marries a 

wife is not commanded absolutely to leave his father; for God would 

contradicthimself, if by marriage He set aside those duties which He 

enjoins on children towards theirparents; but when a comparison is made 

between the claims, the wife is preferred to thefather and motherBut if any 

man abandon his father, and shake off the yoke by which heis bound, no 

man will own such a monster; much less will he be at liberty to dissolve a 

marriage.
240

 

 

Dari komentar Calvin di atas bahwa meskipun seorang laki-laki akan 

meninggalkan orang tuanya namun tidak memutlakkan putusnya memberi 

perhatian kepada orang tua. Karena itu meninggalkan yang dimaksud Calvin 

adalah dalam konteks tersebut menunjuk kepada sikap laki-laki yang lebih 

memberikan kasih kepada istrinya. Hal senada juga dituliskan oleh Matthew 

Henry: 

Hukum perkawinan yang paling mendasar adalah bahwa laki-laki akan 

meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya (ay. 5). 

Hubungan di antara suami dan istri lebih dekat dibandingkan dengan 

hubungan di antara orangtua dan anak-anak. Karena itu, jiika hubungan 

antara orang tua dan anak-anak saja tidak mudah dipisahkan. Lebih-lebih 

lagi ikatan perkawinan itu sendiri. Dapatkah seorang anak meninggalkan 

orangtuanya atau dapatkah orang tua mencampakkan anaknya begitu saja 

sesuka hati tanpa alasan yang jelas? Tentu saja tidak! Jadi, lebih-lebih lagi 

seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya, karena hubungan di 

antara mereka didasarkan atas kehendak ilahi, bukan oleh alam
241

 

 

Dengan demikian Tuhan Yesus mengajarkan agar bahwa pernikahan itu 

tidak mentiadakan perhatian kepada orang tua tetapi memberikan kasih yang lebih 

kepada pasangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa tujuan laki-laki meninggalkan 
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orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Kata ‟bersatu‟ dalam bahasa Yunani 

Textus Receptus adalah ‟proskollhqh,setai‟242
merupakan kata verb indicative 

future passive 3rd person singular dari kata dasar ‟proskolla,w‟.243
 Kata ini 

memiliki arti to join closely together, to unite, pass.
244

Kata ini ditulis dalam 

bentuk pasif, terdapat juga dalam Efesus 5:31 yang mengutip dari Kejadian 2:24 

yang dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata ‟qb;äd"w>‟ (wüdäbaq), dalam bentuk kata 

kerja juga digunakan untuk pernikahan atau hubungan seksual pada 

umumnya.
245

Maka kata tersebut menunjukkan bahwa memang akan adanya 

sebuah keadaan untuk bergabung bersama dan bersatu sehingga menjadi satu 

daging.
246

 Istilah satu daging ditulis dalam bahasa Yunani ‟eivj sa,rka mi,anÅ‟247
 

yang artinya ‟di dalam satu daging‟.248
 Calvin menjelaskan : 

And the two shall be one flesh.This expression condemns polygamy not 

less than itcondemns unrestrained liberty in divorcing wives; for, if the 

mutual union of two personswas consecrated by the Lord, the mixture of 

three or four persons is unauthorized. ButChrist, as I stated a little ago, 

applies it in a different manner to his purpose; namely, to showthat 

whoever divorces his wife tears himself in pieces, because such is the 
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force of holymarriage, that the husband and wife become one man. For it 

was not the design of Christto introduce the impure and filthy speculation 

of Plato, but he spoke with reverence of theorder which God has 

established. Let the husband and wife, therefore, live together in sucha 

manner, that each shall cherish the other in the same manner as if they 

were the half ofthemselves. Let the husband rule, so as to be the head, and 

not the tyrant, of his wife; andlet the woman, on the other hand, yield 

modestly to his commands.
249

 
 

Jadi menurut Calvin ungkapan tersebut mengutuk poligami dan mengutuk 

kebebasan yang tak terkendali dalam menceraikan istri. Dan juga kesatuan 

tersebut menunjukkan larangan hadirnya orang ke tiga atau ke empat dalam 

hubungan yang khusus. Dan Calvin menunjukkan bahwa Kristus menentang 

pemikiran Plato yang menyatakan hubungan seks dalam ikatan pernikahan itu 

sesuatu yang kotor. Dan kesatuan tersebut menunjukkan suami dan istri saling 

memiliki dan menjadi bagian hidup masing-masing sehingga terbukalah 

kesempatan suami berkuasa atas istri dan istri tunduk kepada suami dengan 

rendah hati. 

Selanjutnya dalam ayat ke 6 menegaskan bahwa ”Demikianlah mereka 

bukan lagi dua, melainkan satu.” Mengenai prinsip tersebut Matthew Henry 

menjelaskan:  

Sifat dari ikatan perkawinan adalah persatuan antara dua manusia, 

keduanya itu menjadi satu daging, sehingga mereka bukan lagi dua 

melainkan satu (ay. 6). Anak adalah bagian dari seorang laki-laki, tetapi 

istri adalah bagian dirinya sendiri. Ikatan dalam perkawinan lebih dekat 

daripada ikatan antara orangtua dengan anak-anaknya, dan kedekatan 

hubungan dari ikatan ini dalam cara tertentu sepadan dengan hubungan 

anggota tubuh yang lainnya. Selain menjadi landasan cinta kasih di antara 

suami dan istri, hal ini juga menjadi landasan mengapa seseorang tidak 

boleh menceraikan istrinya, karena tidak pernah orang membenci 

tubuhnya sendiri atau menyingkirkan bagian tubuhnya sendiri. Sebaliknya, 

ia akan mengasuhnya dan merawatinya serta melakukan apa pun untuk 

menjaganya. Suami dan istri akan menjadi satu, karena itu hanya harus ada 
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satu istri saja. Sebab Allah hanya menciptakan satu hawa untuk satu Adam 

(Mal. 2:15).
250

 

 

Dari penjelasan Henry tersebut, ia menegaskan bahwa suami istri memiliki 

hubungan erat seperti anggota tubuhnya sendiri, sehingga kesatuan tersebut tidak 

mengijinkan adanya sikap menyakiti pasangan, jika terjadi kekerasan fisik pada 

pasangan maka sama saja sedang menyakiti dirinya sendiri. Selanjutnya Calvin 

menjelaskan:  

What God therefore hath joined. By this sentence Christ restrains the 

caprice of hus-bands, that they may not, by divorcing their wives, burst 

asunder the sacred knot. And ashe declares that it is not in the power of the 

husband to dissolve the marriage, so like wise he forbids all others to 

confirm by their authority unlawful divorces; for the magistrate abuses his 

power when he grants permission to the husband to divorce his wife.
251

 

 

Sehingga dengan demikian Calvin menyatakan bahwa kesatuan yang 

dinyatakan Allah terhadap pasangan suami istri untuk menahan tingkah laku para 

suami yang seolah-olah memiliki kekuasaan untuk membubarkan ikatan 

pernikahan dan juga Calvin memberi peringatan kepada hakim atau lembaga 

hukum jangan terlalu mudah memberikan ijin bercerai. 

Selanjutnya diakhir jawabannya Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa 

”Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." 

Kata dipersatukan dalam bahasa Yunani ”sune,zeuxen”.252
 Kata tersebut ditulis 

dalam bentuk verb indivative aorist active 3rd person singular dari kata 

dasar‟suzeu,gnumi‟253
 yang artinya join together.

254
 Matthew Henry menjelaskan: 

1. Suami dan istri dipersatukan oleh Allah sendiri; synezeuxen – Ia telah 

menyatukan merekadengan tali kekang, demikianlah kata yang dipakai 

untuk itu, dan ini luar biasa penting. Allah sendiri yang menetapkan 
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hubungan suami dan istri dalam ikatan perkawinan sebagai sesuatu yang 

suci. 2. Suami istri, yang telah dipersatukan oleh hukum Allah, tidak boleh 

diceraikan oleh hukum manusia mana pun. Hendaklah manusia tidak 

menceraikan, suami sendiri pun tidak, atau siapa pun yang mewakilinya; hakim 

juga tidak, karena Allah tidak perneah memberikannya wewenang atas hal 

tersebut. Allah bangsa Israel telah berkata, ”Aku membenci perceraian” (Mal. 
2:16). Sudah merupakan suatu aturan umum bahwa manusia tidak boleh 

menceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah.
255

 

Selanjutnya R.E. Nixon menjelaskan jawaban Yesus dalam ayat 4-6 

demikian: 

Jadi jawaban Yesus terhadap pertanyaan orang Farisi tidak mengikuti 

sistematika berpikir para rabi saat itu. Tuhan Yesus memberikan jawaban 

sekaligus pengajaran berdasarkan rencana Allah dalam menciptakan manusia 

(Kej. 1:27; 2:24). Ketika menciptakan manusia Allah bermaksud agar laki-laki 

dan istrinya menjadi satu daging, sehingga setiap ganguan pernikahan termasuk 

perceraian melanggar ketetapan Allah. Jawaban Tuhan Yesus ini mengarahkan 

mereka tentang prinsip ideal dalam sebuah pernikahan. 

 

8. Pertanyaan orang Farisi tentang surat cerai yang diberikan Musa 

(ay. 7) 

Orang-orang Farisi pastilah terkejut dengan jawaban Yesus yang sangat 

ideal tentang pernikahan. Menurut R.E. Nixon bahwa kata-kata Yesus nampaknya 

melarang sama sekali perceraian. Dan nampaknya ini adalah serangan terhadap 

Hukum Taurat (Ul. 24:1-4).
256

 Namun karena hati mereka yang ingin mencobai 

mereka kembali mengutip Ulangan 24:1-4, di mana Musa memberikan 

perintahkepada orang Israel memberi surat cerai kepada istri.
257

Mengenai hal 

tersebut Matthew Henry memberikan komentar: 

Kristus menekankan alasan yang Alkitabiah yang menentang perceraian, 

namun mereka juga menggunakan wewenang Alkitab yang menyetujui 
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perceraian itu. Perhatikanlah, pertentangan-pertentangan yang nampaknya 

ada dalam Firman Allah merupakan batu sandungan yang besar bagi 

orang-orang yang akal budinya rusak.
258

 

 

Dalam ayat 7 menuliskan ”Kata mereka kepada-Nya: "Jika demikian, apakah 

sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang 

menceraikan isterinya?"Kata ‟memerintahkan‟ dalam bahasa Yunani 

‟evnetei,lato‟259
 kata tersebut ditulis dalam bentuk verb indicative aorist dari kata 

dasar ‟evnte,llomai‟260
 yang artinya give command, order, give orders.

261
 Jadi 

dalam ayat itu menunjukkan bahwa orang-orang Farisi memahami pemberian 

surat cerai adalah sebuah perintah dari Musa.
262

Selanjutnya Istilah ”surat cerai” 

dalam bahasa Yunani ‟bibli,on avpostasi,ou‟yang artinya certificate of divorce.
263

 

Pengeluaran dari surat cerai oleh manusia didasarkan pada Ulangan 24:1, 3; 

Yesaya 50:1; Yeremia 3:8. Dalam bahasa Ibrani adalah ‘ttuyrIK. rp,seÛ (sëºper Kürîtùt) 

atau ‟bibli,on avpostasi,ou‟ yang muncul di dalam Mark. 10:4; Mat. 19:7. 

‟avposta,sion‟ hanya digunakan di dalam Matius 5:31; ini arti yang khusus dari 

kata yang muncul hanya di dalam Teks Yunani Yahudi. Pendokumentasian dari 

perceraian telah cukup melindungi dari kekerasan terhadap wanita yang dituduh 

berzinah.
264 
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Dengan demikian pemberian surat cerai dimulai pada masa Musa dan 

tindakan tersebut dipahami oleh orang Farisi sebagai perintah dari Musa. Oleh 

karena itu mereka kembali mencobai Yesus dengan memakai perintah Musa 

dalam memberikan surat cerai, yang bagi mereka memperlihatkan Musa tidak 

melarang perceraian dalam pernikahan.  

 

9. Jawab Yesus tentang surat cerai yang diberikan Musa (ay. 8) 

Kata Yesus kepada mereka: "Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan 

kamu menceraikan isterimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian.Di dalam 

jawaban-Nya Yesus tidak mempersalahkan Musa, Ia mempersalahkan orang-

orang Israel yang tegar hati.
265

Dalam Yesaya 63:17 ketegaran hati menunjuk 

kepada sikap tidak takut kepada Tuhan. Dalam Keluaran 32:7-10 ketegaran 

menunjuk kepada sikap menduakan Tuhan dan upahnya adalah kebinasaan (Bdg. 

Ul. 9:13-14). Dalam Keluaran 33:3 ketegaran membuat Allah tidak menyertai 

umat Israel.
266

Dalam Roma 9:18 ketegaran hati menunjuk kepada sikap Firaun 

yang mengeraskan hati. R.C. Sproul menuliskan: 

Allah tidak menciptakan hati jahat yang baru di dalam diri Firaun. Pada 

diri Firaun memang sudah cukup banyak kejahatan sebagai modal untuk 

menolak kehendak Allah di dalam setiap aspek kehidupannya. Apa yang 

hanya perlu Allah kerjakan untuk mengeraskan hati seseorang adalah 

mengangkat anugerah yang menahan manusia untuk melampiaskan 

keinginan jahat mereka, dan membiarkan mereka untuk melaksanakan 

kecenderungan jahat yang sudah ada pada diri mereka.
267

 

 

Dengan demikian ketegaran hati sama saja dengan orang yang tidak 

mengenal Allah. Tuhan Yesus dalam Matius 18:15-17 memberikan pengajaran 
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tentang menasehati sesama saudara, dalam menasehati tersebut memiliki beberapa 

tingkatan, yaitu menasehati di bawah empat mata, jika tidak mendengarkan 

bawalah satu atau dua orang saksi mata, jika tidak mendengarkan maka dibawalah 

kepada jemaat dan jika tidak mau mendengarkan maka pandanglah dia sebagai 

orang yang tidak mengenal Allah. Hal tersebut menunjukkan bahwa orang yang 

menginginkan dan melakukan perceraian sama dengan orang yang tidak mengenal 

Allah dan mengeraskan hati bagaikan orang yang sama sekali tidak bisa lagi 

melakukan kebaikkan (Bdg. 1 Kor. 7:15). 

R.E. Nixon menjelaskan ungkapan ‟karena ketegaran hatimu‟ merupakan 

tindakan Musa yang terpaksa mengadakan peraturan bagi orang-orang yang sudah 

melakukan pelanggaran.
268Kata ‟mengizinkan‟ dalam bahasa Yunani ‟evpe,treyen‟ 

kata ini verb indicative aorist active dari kata ‟evpitre,pw‟yang artinya allow, 

permit.
269

Matthew Henrymenjelaskan: 

Tidak dipungkiri lagi bahwa Musa setia kepada Dia yang telah 

menetapkannya, dan tidak memberi perintah lain selain apa yang 

diterimanya dari Tuhan. Namun dalam hal ini, apa yang mereka anggap 

perintah sesungguhnya hanyalah sebuah kelonggaran (Ul. 24:1), yang 

lebih dimaksudkan untuk menahan supaya tindakan perceraian itu tidak 

dilakukan secara berlebihan, dan bukannya untuk membenarkan tindakan 

tersebut.
270

 

 

Musa tidak memberi perintah keharusan bercerai tetapi itu adalah 

kelonggaran yang diijinkan. J.J. de Heer menyatakan bahwa Musa memberikan 

surat cerai, supaya jangan ada kekacauan secara penuh, dan supaya jangan istri 

dapat diusir dengan begitu saja.
271

Selanjutnya Calvin kembali menjelaskan: 
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But it is asked, Ought Moses to have permitted what was in it self bad and 

sinful? I reply, That, in an unusual sense of the word, he is said to have 

permitted what he did not severely forbid; for he did not lay down a law 

about divorces, so as to give them the seal of his approbation, but as the 

wickedness of men could not be restrained in any other way, he applied 

what was the most admissible remedy, that the husband should, at least, 

attest the chastity of his wife. For the law was made solely for the 

protection of the women, that they might not suffer any disgrace after they 

had been unjustly rejected. Hence we infer, that it was rather a punishment 

inflicted on the husbands, than an indulgence or permission fitted to in 

flame their lust. Besides, political and outward order is widely different 

from spiritual government. What is lawful and proper the Lord has 

comprehended under the ten words. Now as it is possible that many things, 

for which every man‟s conscience reproves and charges him, may not be 
called in question at a human tribunal, it is not wonderful if those things 

are connived at by political laws.
272

 

 

Musa memberikan kelonggaran tidak dalam hal yang biasa, tetapi telah 

terjadi pelanggaran yang luar biasa. Kemudian pemberian surat cerai untuk 

memberikan keadilan kepada istri. Pemberian ijin cerai bukan untuk 

menyenangkan para suami saat itu tetapi untuk menunjukkan penghukuman bagi 

suami yang menceraikan istrinya. Pemberian surat cerai juga bertujuan agar istri 

terhindar dari hal-hal yang memalukan. Selanjutnya Homer A. Kent memberikan 

komentar: 

Dengan mengutip Musa (Ul. 24:1) dan surat cerai sebagai keberatan 

mereka terhadap pendapat Yesus menunjukkan salah pengertian mereka 

tentang peraturan tersebut. Peraturan tersebut merupakan suatu sarana 

untuk melindungi istri dari perubahan pikiran suaminya dan bukan hak 

bagi suami untuk menceraikan istrinya dengan seenaknya.
273

 

 

Surat cerai tersebut bersifat bukan sebuah perintah, tetapi sebuah 

kelonggaran atau izin yang Musa berikan.Bagaimana dengan Calvin, ia 

menuliskan: 

Why then did Moses order?They had thought of this calumny, if, which 

was moreprobable, Christ should demand a proper cause to be shown in 

cases of divorce; for it appearsthat whatever God permits by his law, 
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whose will alone establishes the distinction betweenwhat is good or evil, is 

lawful. But Christ disarms the falsehood and slander by the 

appropriatereply, that Moses permitted it on account of their obstinacy, 

and not because he approvedof it as lawful. And he confirms his opinion 

by the best argument, because it was not so atthe beginning.He takes for 

granted that, when God at first instituted marriage, he establisheda 

perpetual law, which ought to remain in force till the end of the world. 

And if the institutionof marriage is to be reckoned an inviolable law, it 

follows that whatever swerves from it doesnot arise from its pure nature, 

but from the depravity of men.
274

 

 

Calvin juga menyatakan bahwa Musa mengizinkannya karena keras kepala 

mereka, dan bukan karenaia menyetujui itu sebagai hal yang sah. Calvin 

mengikuti setuju pada pendapat Tuhan Yesus akan ketetapan hukum abadi dalam 

pernikahan, yang harus tetap berlaku sampai akhir dunia. Namun jika ada 

penyimpangan dalam pernikahan maka itu bukan muncul dari sifat Allah, tetapi 

dari kerusakan manusia oleh dosa.Sehingga Calvin juga menyadari ada kondisi 

yang sudah tidak ideal lagi dalam kehidupan manusia, sehingga mewujudkan 

pernikahan yang ideal tidaklah mudah, karena berhadapan dengan natur manusia 

yang telah rusak. Karena itu lebih lanjut lagi Matthew Henry menjelaskan kondisi 

umat Israel yang dihadapi Musa saat itu: 

 Musa pernah berkeluh kesah mengenai bangsa Israel pada zsamannya, 

bahwa mereka degil dan tegar tengkuk (Ul. 9:6, 31:27), suka menentang 

Allah, mengeraskan hati dalam hubungan mereka dengan Dia; mereka 

umumnya kejam dan liar, baik dalam nafsu maupun kesenangan mereka. 

Oleh karena itu, jika mereka tidak diperbolehkan untuk menceraikan istri 

mereka ketika mereka sudah tidak menyukai istri mereka lagi, maka 

mereka mungkin memperlakukan istri mereka dengan kejam. Mareka akan 

memukul dan menganiaya, bahkan mungkin akan membunuh istri 

mereka.
275

 

 

Jadi jelaslah bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, kelonggaran dalam 

perceraian diijinkan Musa, karena karakter berdosa umat Israel yang melakukan 

kekerasan dalam rumah tangga dan mengancam nyawa pasangannya, oleh karena 
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itu untuk menyelamatkan nyawa salah satu pasangan Musa memberi kelonggaran 

untuk bercerai dari pada salah satu pasangan kehilangan nyawa. 

 

10. Pengajaran tentang perceraian dari Yesus (ay. 9) 

Dalam ayat 9 menuliskan:”Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa 

menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia 

berbuat zinah.”Ungkapan ”Aku berkata kepadamu”  Dalam bahasa Yunani ”le,gw 

de. u`mi/n” dalam KJV menterjemahkan: ”And I say unto you” menunjukkan bahwa 

Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang ada saat itu.
276

Calvin juga 

menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan bagian ajaran ini kepada orang 

Farisi.
277

 

 Selanjutnya Yesus berkata ”Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali 

karena zinah”. Kata ”menceraikan” dalam bahasa Yunani ”avpolu,sh|” kata ini 

merupakan kata verb subjunctive aorist active 3
rd

 person singular dari kata 

avpolu,w. yang artinya set free, release, let go, send away, divorece  dan 

dismiss.
278

Kataavpolu,w. kata yang juga digunakan untuk pembebasan tahanan dan 

juga perceraian dengan mengusir istri dan memberikan surat cerai. Dalam kata ini 

juga menunjukkan konteks jika suami yang berzinah maka istri dapat memulai 

perceraian.
279

 Kata ‟istri‟ dalam bahasa Yunani ”gunai/ka” dari kata ‟gunh‟ yang 
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artinya of any adult female, wife.
280Kata ‟gunh‟ menunjuk kepada perempuan yang 

dalam status sah sebagai istri bukan bertunangan.
281

Jadi maksud perkataan Tuhan 

Yesus jelas, bahwa konteks perceraian yang dimaksud ialah perceraian terhadap 

istri yang sah. 

Dalam kasus terjadinya perceraian terhadap istri yang sah, Tuhan Yesus 

tidak memberikan perintah atau keharusan namun memberikan pengecualian.Kata 

‟kecuali‟ dalam bahasa Yunani ‟eiv mh.‟Yang diterjemahkan oleh KJV, NAS dan 

NIV ‟except‟.Kata ‟eiv mh.‟ ini dituliskan dalam textus receptus.
282

 John Stott 

menyatakan bahwa klausa pengecualiaan itu harus diakui sebagai ucapan otentik 

dari Yesus.
283Hal senada juga tuliskan oleh D.A. Carson : ” the 'except' clause 

                                                                                                                                                               

8:38; 14:4; Acts 19:40) and is used passively to mean take leave, depart (Acts 4:23; 15:30, 33) or 

as a euphemism for let die (Luke 2:29). C). The middle means go away in Acts 28:25 2).2. In the 

Synoptics (13 of the occurrences three) apoluo is a (common) term for the dismissal of a woman 

from marriage by means of a letter of divorce (avposta,sion), so primarily in the phrase "send away 

one's wife" (Deut. 24:1-4). It occurs in Jesus' prohibition of divorce (Mark. 10:2, 11 parallel Mat. 

5:31, 32a, 19:3,8,9; Parallel Luke 16:18a); see further Mat. 5:32b; 19:7; Mark. 10:4; Luke 16:18b) 

and referring to Joseph's intention regarding Mary, in Mat. 1:19. On the "adultery clauses" which 

appear only in Mat. 5:32; 19:9 pornei,a. Mark. 10:12 speaks of the dismissal of the husband by 

the wife; this has to do with the logical extension of Jesus' prohibition of divorce to Greco-Roman 

legal practice, which gave women the right to initiate divorce (1Cor. 7:10). (Lih. : Balz dan 

Gerhard Schneider, Exegetical Dictionary of The New Testament Vol. 1, 140) 
280

Arndt dan F. Wilbur Gingrich, A Greek – English Lexicon, 168. 
281Gunhdesignates the woman as sexual partner in Mat. 5:28; 1Cor. 7:1; Rev. 14:4, with 

out consideration of her age or situation. Man is born of womn, Mat. 11:11; Luke 7:28; Gal. 4:4, 

and elsewhere; 1Cor. 9:5 stepmother, in 1 Cor. 5:1; and occasionally also the bride, who remains 

under the patria potestas until her wedding but is legally considered a married woman from the 

time of the bethrothal (Gen. 29:21; Deut. 22:24; Mat. 1:20, 24; Luke 2:5). Because unfaithful wife 

was to be strangled (according to the rabbinis interpretation of Lev. 20:10; Deut. 22:22), John 8:3 

may concern an unfaithful bride, who was to be stoned, according to deut 22:24. (Lih. : Balz dan 

Gerhard Schneider, Exegetical Dictionary of The New Testament,JilidVol. 1, 266). 
282

 Dalam teks Yunani Greek New Testament, fourth Revised Edition menuliskan: ”le,gw 

de. ùmi/n o[ti o]j a'n avpolu,sh| th.n gunai/ka auvtou/ mh. evpi. pornei,a| kai. gamh,sh| a;llhn moica/taiÅ” 
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 Karena klausa itu tidak mempunyai ayat sejajar dalam Markus dan Lukas, maka 

banyak ilmuwan meniadakannya. Ada yang mengatakan itu hanyalah sisipan dari penyalinannya 

dan bukan merupakan bagaian dari nas asli Matius. Namun ini tak terbuktikan, bahkan kodeks 

Vaticanus tidak menghilangkan klausa ini. Masuk akal sekali bahwa Matius memasukkannya ke 

dalam Injil yang ditulisnya, demi kepentingan pembaca orang Yahudi. Sebab orang Yahudi 

menaruh keprihatinan yang amat besar terhadap alasan-alasan yang bisa mengabsahkan perceraian. 
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appears in several forms, doubtless owing to assimilation to 5:32; but three can 

be no doubt that an except clause is original.”284
Horz Balst dan Gerhard Schneider 

juga menyatakan bahwa kata kecuali dalam Matius 19:9 merupakan klausa relatif 

bersyarat sehingga hal tersebut betul-betul menunjukkan pengecualian.
285

Jadi 

tidak ada keraguan adanya kata ‟kecuali‟ dalam teks Matius 19:9. Selanjutnya 

kata ‟zinah‟ dalam bahasa Yunani ‟pornei,a|‟ artinya prostitution, unchastity,of 

every kindof unlawful sexual intercourse.
286Kata ‟pornei,a|‟ ini menunjuk pada 

hubungan seksual yang melanggar hukum, kata ini sering berdampingan dengan 

kata ‟moica,w‟ dan juga diartikan sebagai perzinahan dalam arti hubungan seksual 

antara seorang wanita yang sudah menikah dengan laki-laki selain suaminya. 

Perzinahan ini juga digunakan untuk membatasi konsep perceraian yang terlalu 

longgar dari kelompok Hillel dan Shammai.
287

Jadi dengan demikian Tuhan Yesus 

mengijinkan perceraian jika telah terjadi perzinahan secara fisik. 

                                                                                                                                                               

Padahal Markus dan Lukas yang menulis Injil untuk orang-orang non-Yahudi tidak mempunyai 

keprihatinan sama. Mereka membisu mengenai klausa itu bukan karena tidak tahu menahu. Bisa 

juga mereka menganggap klausa itu wajar dan sudah dengan sendirinya. Peradaban-peradaban 

kafir  menganggap zinah sebagai alasan untuk perceraian. Demikian juga menurut mazhab-mazhab 

Yahudi pimpinan Shammai dan Hillel, kendati mereka beda pendapat dalam bidang-bidang lain, 

ihwal ini mereka anggap tak perlu di[erdebatkan. (Lih.: Stott, Isu-isu Global Menantang 

Kepemimpinan Kristen, 382-383). 
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285

Balz dan Gerhard Schneider, Exegetical Dictionary of The New Testament, Vol. 2, 422. 
286

 Rienecker,  A Lingustic Key to the Greek New Testament, 57. 
287

1).‟pornei,a occurs 26 times in the NT: 8 times with other vices, 3 times in Acts with 

"cultic commandments," 6 times in Paul (5 in 1 Corinthians 5-7), and 7 times in Revelation. The 

related verb porneuo occurs 5 times in Revelation and 3 times in Paul.2). Porneia means 

"prostitution, unchastity, forinification" and is used "of every kind of unlawful sexual intercourse". 

When used of sexual infidelity on the part of a married woman it means the same as "adultery," 

which is normally referred to with -->moikeuo, moikheia. ‟pornei,a and moikeia frequently stand next 

to one another in vice catalogs. Since in Rom. 1:26. Paul clearly alludes to homosexuality as sin, 

porneia can also refer to homosexuality as sexual immorality, as does exporneuo in Jude 1:7.3). To 

the discussion of divorce in Mark. 10:1-12 (parallel Mat. 19:1/Luke 16:18) Matthew adds, in 

respomse to the strict, absolute prohibition of divorce in Mark. 10:11 and Luke 16:18, the 

exception mh. evpi. pornei,a (Matt. 19:9; 5:32). When in 19:3 Matthew completes the Pharisees' 

question concerning the lawfulness of divorcing one's wife with kata pasan altian ("for any 

cause"). he "has used his scribal leraning... [and] again made an excellent formal correction". He 

his alluding to dispute between the schools of Hillel and Shammai concerning causes for dismissal 
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Mengenai ajaran perceraian dari Tuhan Yesus tersebut John Stoot juga 

menyatakan bahwa dalam ayat ini satu-satunya pengecualiaan perceraian ialah 

karena zinah. Kata zinah ditulis dengan kata ‟pornei,a|‟ berarti ketidaksusilaan 

dalam bidang seksual secara fisik.
288

Calvin juga menjelaskan mengapa Yesus 

mengijinkan perceraian karena terjadinya perzinahan: 

But the exception which Christ states appears to be superfluous. For, if the 

adulteressdeserve to be punished with death, what purpose does it serve to 

talk of divorces? But as itwas the duty of the husband to prosecute his wife 

for adultery, in order to purge his housefrom infamy, whatever might be 

the result, the husband, who convicts his wife of uncleanness,is here freed 

by Christ from the bond. It is even possible that, among a corrupt and 

degen-erate people, this crime remained to a great extent unpunished; as, 

in our own day, thewicked forbearance of magistrates makes it necessary 

for husbands to put away unchastewives, because adulterers are not 

punished. It must also be observed, that the right belongsequally and 

mutually to both sides, as there is a mutual and equal obligation to fidelity. 

For,though in other matters the husband holds the superiority, as to the 

marriage bed, the wifehas an equal right: for he is not the lord of his body; 

and therefore when, by committingadultery, he has dissolved the marriage, 

the wife is set at liberty.
289

 

                                                                                                                                                               

or release of a wife. The phrase "except for unchastity" in 19:9 places a limit on "for any 

cause."The context reveals that porneia here does not refer to sexual adultery in general, but to 

sexual relations between a married woman and a man other then her husband, and thus to adultery. 

For Matthew the word probably also suggested "something shameful" or "disgraceful" (as does 

'erwa' in Deut. 24:1). (Lih. Balz dan Gerhard Schneider, Exegetical Dictionary of The New 

Testament Jilid Vol. 3, 137). 
288

 Untuk memastikan bagaimana harus menerjemahkan porneia, kita harus waspada 

jangan sampai terperangkap dalam salah satu dari dua macam pendapat yang ekstrim. Yaitu 

penafsiran dengan keluwesaan yang berlebih-lebihan dan penafsiran dengan kepicikan yang 

berlebihan. Beberapa pandangan picik yang pernah dianut orang ialah yang mengidentifikasikan 

porneia sebagai dosa seksual tertentu yaitu, hubungan seksual sebelum menikah yang kemudian 

ketahuan, atau perkawinan terlarang antara dua anggota keluarga dekat, atau perbuatan zinah 

sesudah menikah. Alasan utama menolak semua terjemahan ini ialah bahwa, kendati porneia dapat 

berlaku bagi semua pengertian itu, namun takkan mengenal kepada satu pun diantaranya, 

seandainya tidak ada kualifikasi tambahannya. Porneia adalah, pada dasarnya suatu kata generik 

bagi ketidaksetiaan seksual atau ketidaksetiaan dalam pernikahan, dan ini mencakup segala 

hubungan seksual yang bertentangan dengan hukum. Pandangan yang luwes ialah bahwa porneia 

mencakup pelanggaran-pelanggaran yang dapat dianggap sebagai seksual bukan dalam arti fisik, 

melainkan karena merongrong fondasi-fondasi kebutuhan perkawinan, misalnya kekejaman, dan 

bahkan temperamen angin-anginan yang sudah merupakan tabiat sipemilik. Memang mungkin 

memakai argumentasi lain untuk mengabsahkan perceraian atas dasar-dasar seperti barusan 

disebut, namun itu takkan mungkin kalau kita bertolak dari kata porneia. Porneia berarti 

ketidasusilaan seksual secara fisik; alasan mengapa Yesus mengatakan itu sebagai satu-satunya 

dasar untuk perceraian adalah karena ketidaksusilaan demikian melanggar prinsip ‟satu daging‟ 
yang begitu esensial bagi perkawinan yang ditahbiskan secara Ilahi dan dirumuskan secara 

Alkitabiah. (Stott,  Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristen, 383-384). 
289
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Maka Calvin menyatakan bahwa Tuhan Yesus membicarakan perceraian 

bukan sebagai solusi tetapi sebagai pengganti hukuman.Karena jika harus 

menuruti Hukum Taurat maka pasangan suami istri yang berzinah pantas dihukum 

mati.Namun penghukuman tersebut digantikan dengan hukum perceraian, 

sehingga dengan adanya hukuman ini menuntut kesetaraan pasangan dalam 

kesetiaan.Jadi meskipun suami kepala keluarga dan lebih superioritas namun jika 

terjadi perzinahan suami tersebut juga sudah membubarkan perkawinan dan istri 

yang sah boleh menuntut hukuman bagi suami yaitu perceraian.Matthew Henry 

menuliskan bahwa hikmat Allah memberikan kelonggaran untuk perceraian dalam 

beberapa hal, tanpa meniadakan kesucian-Nya.
290

Calvin juga menyatakan bahwa 

sekalipun hukum Allah tidak memberi konsekwensi terhadap perceraian, namun 

bukan berarti suami memiliki hak untuk menceraikan istrinya. Jika suami 

berzinah maka ia juga bisa mendapatkan hukuman yang sama yaitu 

diceraikan.
291

Kelonggaran tersebut ialah hanya kalau istri berbuat berzinah, maka 

suami boleh menceraikannya (sama dengan Matius 5:32). Yesus tidak 

mengatakan bahwa istri yang berzinah harus diceraikan.
292

Mengenai hal tersebut 

Matthew Henry menuliskan: 

Ia memperbolehkan perceraian jika terjadi perzinahan. Dasar hukum yang 

melarang perceraian adalah karena keduanya itu menjadi satu daging. Jika 

sang istri melakukan persundalan dan menjadi satu daging dengan seorang 

penzinah, maka dasar hukum tersebut tidak berlaku lagi. Menurut hukum 

Musa, hukuman untuk perzinahan adalah hukuman mati (Ul. 22:22). Akan 

tetapi, Jusruselamat kita sekarang meringankan hukuman yang berat 

tersebut, dan menjadikan perceraian sebagai hukumannya.
293
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Dengan demikian Matthew Henry menjelaskan bahwa Tuhan Yesus 

memperbolehkan perceraian jika terjadi perzinahan. Namun nilai perzinahan 

bukanlah sebuah kelonggaran tetapi setara dengan hukuman. Jadi orang yang 

bercerai sama dengan orang yang sedang mendapatkan hukkuman. Selanjutnya 

apakah jawaban Yesus mengikuti salah satu pandangan Rabi saat itu?.R.E. Nixon 

menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengikuti prinsip dari kelompok Shammai.
294

 

Namun pendapat berbeda dinyatakan oleh Stott: 

Yesus bukan saja menolak keluwesan tafsiran Hillel yang menyepelekan 

permasalahannya, tapi juga interpretasi golongan Shammai, dan bahkan 

rujukan Musa sendiri yang berbicara tentang sesuatu yang ‟tidak senonoh‟, 
yang maksudnya sulit ditebak.

295
 

 

Maka jelas bahwa Yesus mengajarkan prinsip berbeda dari para rabi saat 

itu. Selanjutnya setelah Tuhan Yesus mengatakan satu-satunya alasan perceraian 

ialah karena zinah, ia melanjutkan dengan perkataan ”lalu kawin dengan 

perempuan lain, ia berbuat zinah.”. Perkataan Tuhan Yesus menimbulkan 

pertanyaan lalu bagaimana dengan pasangan yang telah bercerai, apakah mereka 

masih dapat menikah lagi?. Calvin menjelaskan: 

And whosoever shall marry her that is divorced.This clause has been very 

ill explained by many commentators; for they have thought that generally, 

and without exception, celibacy is enjoined in all cases when a divorce has 

taken place; and, therefore, if a husband should put away an adulteress, 

both would be laid under the necessity of remaining unmarried. A sif this 

liberty of divorce meant only not to lie with his wife; and as if Christ did 

not evidently grant permission in this case to do what the Jews were wont 

in discriminately to do at their pleasure. It was therefore a gross error; for, 

though Christ condemns as an adulterer the man who shall marry a wife 
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that has been divorced, this is undoubtedly restricted to unlawful and 

frivolous divorces. In like manner, Paul enjoins those who have been so 

dismissed to remain unmarried, or to be reconciled to their husbands (1 

Corinthians 7:11;)that is, because quarrels and differences do not dissolve 

a marriage. This is clearly madeout from the passage in Mark, where 

express mention is made of the wife who has left herhusband: and if the 

wife shall divorce her husbandNot that wives were permitted to givetheir 

husbands a letter of divorcement, unless so far as the Jews had been 

contaminated by foreign customs; but Mark intended to show that our 

Lord condemned the corruption which was at that time universal, that, 

after voluntary divorces, they entered on both sides intonew marriages; 

and therefore he makes no mention of adultery.
296

 

 

Jadi Calvin menyatakan bahwa kalimat ini telah sangat buruk dijelaskan 

oleh banyak komentator, karena mereka telah berpikir bahwa secara umum, dan 

tanpa kecuali, selibat diperintahkan dalam semua kasus ketika perceraian telah 

terjadi; dan, oleh karena itu, jika seorang suami harus menyingkirkan seorang 

pezina, keduanya akan dibaringkan di bawah keharusan untuk tetap tidak 

menikah. Selanjutnya meskipun Kristus mengutuk sebagai pezinah, pria yang 

akan menikahi seorang istri yang telah bercerai, ini tidak diragukan lagi terbatas 

pada perceraian yang melanggar hukum dan sembrono. Paulus juga 

memerintahkan mereka yang melakukan perceraian yang melanggar hukum atau 

sembrono untuk tetap tidak menikah, atau diperdamaikan (1 Korintus 7:11) jika 

terjadi pertengkaran dan perbedaan itu bukan alasan membubarkan perkawinan. 

Calvin juga mengatakan bahwa jika isteri akan menceraikan suaminya, maka ia 

memberi suami mereka surat cerai, dan setelah setelah perceraian pihak yang 

tidak bersalah boleh diijinkan menikah kembali.Dalam bagian lain Calvin juga 

menjelaskan mengenai perceraian yang diijinkan oleh Rasul Paulus: 

This is not inconsistent with Christ‟s meaning. For he does not there 
inquire into the proper grounds of divorce, but only whether a woman 

continues to be bound to an unbelieving husband, after that, through hatred 
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of God, she has been wickedly rejected, and cannot be reconciled to him in 

/ any other way than by forsaking God; and therefore we need not wonder 

if Paul think it better that she should part with a mortal man than that she 

should be at variance with God. 

 

Jadi menurut Calvin seorang wanita tidak terus terikat dengan suami yang 

tidak percaya, jika suami tersebut karena kebencian kepada apa yang diimani oleh 

istri, dan menolak istri dengan jahat, dan tidak dapat didamaikan dengan cara apa 

pun. Maka daripada meninggalkan Allah, Paulus berpikir lebih baik bahwa dia 

harus berpisah dengan seorang manusia fana daripada bahwa dia harus berpisah 

dengan Allah.Tetapi apakah perceraian merupakan jalan utama dalam 

menyelesaikan kasus perzinahan yang terjadi di dalam keluarga?. Mengenai hal 

tersebut Matthew Henry menuliskan solusi yang ditempuh sebelum pasangan 

memutuskan untuk bercerai: 

Karena Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahterah. 

Perceraian tidak akan terjadi jika kita berlaku sabar terhadap satu dengan 

yang lain dan mengampuni satu dengan yang lain dalam kasih, 

sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang telah diampuni dan 

berharap untuk diampuni, dan menyadari bahwa Allah tidak akan 

mengusir kita (Yes. 50:1). Perceraian tidak diperlukan jika suami 

mengasihi istrinya dan istri taat kepada suaminya dan mereka hidup 

bersama sebagai pewaris anugerah kehidupan.
297

 

 

 Jadi perceraian bukanlah jalan utama dalam menyelesaikan masalah 

perzinahan yang terjadi dalam pernikahan. Memang pasangan yang tidakbersalah 

memiliki hak untuk menceraikan pasangan yang telah berzinah.Namun Sebelum 

ke perceraian maka damai sejahterah dan pengampunan harus mendahuluinya. 

 

11. Respon para Murid tentang beratnya hukum perkawinan (ay. 10) 

Dalam ayat 10 ”Murid-murid itu berkata kepada-Nya: "Jika demikian 

halnya hubungan antara suami dan isteri, lebih baik jangan kawin.” Respon para 
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murid sungguh terkejut, karena kedua belas murid Yesus selalu melihat bahwa 

orang-orang Israel mempraktekkan perceraian kalau ada banyak ketegangan 

dalam nikah, sehingga mereka mengatakan lebih baik jangan kawin, kalau Yesus 

melarang perceraian sesuai dengan aturan Hillel dan Shammai.
298

 Para murid 

menjadi heran akan ketegasan ajaran Tuhan Yesus, Stott menuliskan: 

Sekarang kita maklum mengapa para Murid begitu heran mendengar 

ajaran Yesus itu. Ia jauh lebih tegas daripada para rabi. Ia menolak 

keabsahan perceraian yang didasarkan pada segala alasan palsu yang 

secara curang dijabarkan dari Ul. 24:1, dan hanya memperbolehkannya 

berdasarkan alasan-alasan yang tidak dikenal di dalam Perjanjian Lama. 

Menurut Yesus, hanya hubungan seksual yang terlaranglah (porneia: 

perbuatan zinah, homoseksualitas, kebiadaban seksual) yang dapat 

dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perkawinan.
299

 

 

Yesus memiliki ajaran yang ketat tentang pernikahan dan perceraian, 

sehingga membuat para murid heran, karena mereka terbiasa dengan tradisi 

kehidupan kawin dan cerai. Pengajaran Yesus tentang ketidakbebasan dalam 

perceraian, membuat para Murid merasa bahwa menikah adalah beban 

berat.Karena tidak ada kebebasan dalam menceraikan.Mengenai selanjutnya 

Calvin juga menjelaskan: 

His disciples say to him. As if it were a hard condition for husbands to be 

so bound to their wives, that, so long as they remain chaste, they are 

compelled to endure every thing rather than leave them, the disciples, 

roused by this answer of Christ, reply, that it is better to want wives than to 

submit to a knot of this kind. But why do they not, on the other hand, 

consider how hard is the bondage of wives, but because, devoted to them 

selves and their own convenience, they are driven by the feeling of the 

flesh to disregard others, and to think only of what is advantageo us for 

themselves? Mean while, it is a display of base in gratitude that, from the 

dread or dislike of a single inconvenience, they reject a wonderful gift of 

God. It is better, according to them, to avoid marriage than to bind one‟s 
self by the bond of living always together. But if God has ordained 

marriage for the general advant-age of man kind, though it may be 

attended by some things that are disagreeable, it is not on that account to 

be despised. Let us therefore learn not to be delicate and saucy, but touse 
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with reverence the gifts of God, even if there be something in them that 

does not please us. Above all, let us guard against this wickedness in 

reference to holy marriage; for, inconsequence of its being attended by 

many annoyances, Satan has always endeavored to make it an object of 

hatred and detestation, in order to withdraw men from it.
300

 

 

Jadi para murid berpikir bahwa seolah-olah itu adalah kondisi yang sulit 

bagi suami untuk terikat dengan istri mereka, sehingga, selama mereka tetap suci, 

mereka terdorong untuk menanggung setiap hal daripada meninggalkan mereka, 

para murid yang dibangunkan oleh jawaban Kristus tentang ketatnya perceraian 

seharusnya menjawab positif yaitu bahwa lebih baik menginginkan istri. Tetapi 

mengapa mereka tidak?. Disisi lain, mereka mempertimbangkan betapa sulitnya 

perbudakan istri. Tetapi karena, dodorong perasaan daging untuk kenyamanan 

mereka sendiri, mereka didorong oleh perasaan daging untuk mengabaikan orang 

lain, dan hanya memikirkan apa untungnya bagi mereka sendiri.Hal senada juga 

dituliskan oleh Matthew Henry, ia menuliskan: 

Kelihatannya murid-murid Kristus sendiri tidak rela melepaskan 

kebebasan dalam bercerai. Mereka menganggap bahwa perceraian 

diperlukan untuk mempertahankan kenyamanan dalam kehidupan 

perkawinan, sehingga mereka, layaknya anak-anak kecil yang merajuk, 

akan membuang apa yang mereka miliki, jika mereka tidak mendapatkan 

apa yang mereka inginkan.  Jika mereka tidak perbolehkan untuk 

menceraikan istri mereka sesuai dengan kehendak hati mereka, maka 

mereka memilih untuk tidak beristri sama sekali.
301

 

 

Calvin menjelaskan bahwa para murid menunjukkan sikap menolak 

karunia Tuhan yang luar biasa.Menurut mereka, lebih baik menghindari 

pernikahan daripada mengikat diri dengan ikatan hidup bersama.Tetapi jika Allah 

telah menahbiskan perkawinan untuk manfaat umum manusia, meskipun hal itu 

mungkin dihadiri oleh beberapa hal yang tidak menyenangkan.Karena itu, marilah 

kita belajar untukmenggunakan dengan hormat karunia-karunia Allah, bahkan jika 
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ada sesuatu di dalamnya yang tidak menyenangkan kita.Di atas segalanya, marilah 

kita berjaga-jaga terhadap kejahatan sehubungan dengan pernikahan suci; karena, 

banyak gangguan ketidakkonsistenan dihadapkan.Setan selalu berusaha 

menjadikan pernikahan objek kebencian untuk menarik orang-orang 

darinya.Mengenai situasi sulit dalam pernikahan Calvin menuliskan: 

But let us recollect that whatever annoyances belong to marriage are 

accidental, for they arise out of the depravity of man. Let us remember 

that, since our nature was corrupted, marriage began to be a medicine, and 

therefore we need not wonder if it have a bitter taste mixed with its 

sweetness. But we must see how our Lord confutes thisfolly
302

 

 

Jadi Calvin mengingatkan kembali bahwa gangguan dalam perkawinan 

karena itu timbul sebab kebejatan manusia (the depravity of Man). Mari kita ingat 

bahwa, karena sifat kita yang rusak (corrupted), pernikahan mulai menjadi seperti 

obat dan kita bertanya-tanya apakah obat ini memiliki rasa pahit atau 

manis.Dengan demikian para murid mulai kesulitan karena telah mendengarkan 

prinsip yang ketat dalam pernikahan, respon mereka menunjukkan juga 

bagaimana keadaan manusia yang telah lemah dan rusak oleh dosa, namun jika 

pernikahan telah dibangun maka berjaga-jagalah dalam karunia Tuhan. 

12. Jawaban Yesus tentang dasar orang yang tidak kawin (ay. 11-12)  

Yesus memberikan jawaban pertanyaan dari para Murid, ia tidak serta 

merta menolak jawaban tersebut tetapi Yesus menjelaskan bahwa memang ada 

fakta orang yang tidak dapat menikah.
303

Dalam versi NAS ayat 12 menuliskan: 

                                                           
302

Calvin, Commentary on Matthew, Mark, Luke - Volume 2, e-book, 327-328. 
303

 Dalam naskah Yunani di sini Yesus mempergunakan tiga kali kata kebiri. Ada orang 

lahir dalam keadaan kebiri, itu adalah orang yang mempunyai salah satu kekurangan pada 

tubuhnya, sehingga mereka tidak dapat kawin. Golongan yang kedua ialah orang yang dikebiri 

oleh orang lain, misalnya pelayan-pelayan di istana raja, yang pada masa dulu kadang-kadang 

dikebiri supaya jangan mereka menggoda gundik-gundik raja. Kedua golongan ini disebut juga 

dalam misyna, buku yang berisi ajaran para rabi. Tetapi Yesus menambahkan satu golongan lagi, 

yaitu orang yang mengebiri dirinya oleh karena kerajaan sorga. (Lih. : Heer, Tafsiran Alkitab Injil 

Matius 1-22, 376-377). 



113 

 

”For there are eunuchs who were born that way from their mother's womb; and 

there are eunuchs who were made eunuchs by men; and there are also eunuchs 

who made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. He who is 

able to accept this, let him accept it.”304
Ada 4 kali dituliskan kata 

eunuchs.Kataeunuchs dalam bahasa Yunani ‟euvnou/coj‟ yang artinya emasculated 

man, eunuch. Jadi kata  ‟euvnou/coj‟ merupakan laki-laki yang dikebiri secara fisik 

(lih. Mat. 19:12), orang yang tanpa operasi fisik, pada dasarnya tidak mampu 

menikah dan melahirkan anak-anak dan mereka yang memang tidak mau menikah 

bukan karena masalah fisik.
305

Mengenai hal tersebut Calvin memberikan 

komentar: 

For there are eunuchsChrist distinguishes three kinds of eunuchsThose 

who are soby nature, or who have been castrated by men, are debarred 

from marriage by this defect,for they are not men. He says that there are 

other eunuchs, who have castrated themselves,that they may be more at 

liberty to serve God; and these he exempts from the obligation tomarry.
306

 

 

Manurut Calvin yang berdasarkan ajaran Kristus, ada tiga jenis orang tidak 

menikah, Pertama, karena ada orang tidak menikah karena secara alami 

demikian.Kedua, telah dikebiri dan dilarang menikah.Ketiga,orang tidak menikah 

karena telah mengebiri diri mereka sendiri, sehingga mereka mungkin lebih bebas 

untuk melayani Tuhan.Mengenai hal tersebut Homer A. Kent memberikan 

komentar: 

Ada orang yang tidak bisa menikah karena masalah cacat sejak lahir; yang 

lain karena cedera atau larangan yang dibuat manusia. Yang lain mungkin 

melepaskan hak untuk menikah ini agar dapat mengabdikan diri secara 

lebih menyeluruh kepada pekerjaan Allah (Mis. Paulus, Ikor. 7:7, 8, 26, 

32-35). Pernyataan ini tentu saja tidak mengurangi arti pernikahan; 
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pernyataan ini menutup suatu pembahasan di mana pernikahan diangkat 

kembali kepada tujuannya yang semual.
307

 

 

Menurut Kent orang yang tidak dapat menikah karena cacat sejak lahir 

atau dibuat orang lain, dan karena pekerjaan Allah. Melengkapi hal tersebut 

Matthew Henry menjelaskan:  

1). Mereka yang dibawah pemeliharaan Tuhan, menderita, karena 

dilahirkan dengan keradaan tidak mampu kawin, atau dijadikan demikian 

oleh orang lain. Mareka yang terpaksa tidak kawin karena tidak mampu 

memenuhi tujuan yang agung dari perkawinan. Meskipun demikian, dalam 

kemalangan ini, biarlah mereka melihat kesempatan bahwa dengan hidup 

melajang pun orang dapat melayani Allah dengan lebih baik, supaya 

dengan begitu mereka dapat mengimbangi keadaan mereka. 2). Mereka 

yang melakukannya oleh karena anugerah dari Tuhan, yaitu mereka yang 

membuat dirinya demikian karena kemaunnya sendiri oleh karena kerajaan 

sorga. Yang dimaksudkan di sini adalah ketidaklayakan untuk kawin 

bukan karena faktor jasmaniah melainkan karena masalah batiniah. 
308

 

 

Jadi Henry menyatakan bahwa jawaban Tuhan Yesus mengenai orang 

yang tidak dapat kawin karena masalah jasmani, kegagalan dalam memahami 

tujuan pernikahan dan fokus kepada hal rohani terutama pada pelayanan kepada 

Allah.Namun Calvin juga menentang adanya sikap yang melarang seseorang 

menikah, karena menilai tidak menikah lebih kudus. Mengenai hal tersebut calvin 

memberikan komentar: 

Hence it follows, that all others who avoid marriage fight against God with 

sacrilegioushardihood, after the manner of the giants. When Papists urge 

the word castrate,(εὐνοῦχισαν)as if at their own pleasure men might lay 
themselves under obligation to continence, it istoo frivolous. For Christ 

has already declared, that God gives it to whom he chooses; and,a little 

afterwards, we shall find him maintaining, that it is folly in any man to 

choose to liveunmarried, when he has not received this special gift. This 

castration, therefore, is not leftto free will; but the plain meaning is, while 

some men are by nature fit to marry, thoughthey abstain, they do not tempt 

God, because God grants them exemption. 
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Komentar Calvin tersebut menunjuk kepada para pelayan di Kepausan, ia 

menyatakan bahwa lembaga atau orang yang menghindari pernikahan bertempur 

melawan Tuhan. Ketika Pausmembuat keputusan kewajiban untuk tidak menikah 

(εὐνοῦχισαν) kepada para pastor itu terlalu sembrono. Karena Kristus telah 

menyatakan, bahwa panggilan untuk tidak menikah diberikan oleh Allah, kepada 

siapa yang dipilihnya. 

 

E. Rangkuman 

Dalam Matius 19:1-12 merupakan teks yang membahas tentang ajaran 

perceraian dari Tuhan Yesus. Sebelum membahas mengenai perceraian Tuhan 

Yesus telah menjelaskan prinsip yang ideal tentang pernikahan, bahwa pernikahan 

itu ditetapkan oleh Allah dan manusia yang telah menikah dijadikan satu daging. 

Isu perceraian yang terjadi dalam konteks Perjanjian Lama, bukanlah 

diperintahkan oleh Musa, tetapi Musa memberikan surat cerai, dengan tujuan 

menyelamatkan hak Perempuan yang diceraikan. Konteks yang dihadapi Musa 

ialah ketegaran hati bangsa Israel yang sampai bisa mengancam nyawa istri, 

bahkan ada yang mati terbunuh, oleh karena itu untuk menyelamatkan nyawa 

maka tepatlah Musa memberikan surat cerai. 

Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa perceraian dalam bentuk apa pun 

dilarang, namun Tuhan Yesus juga memberikan kelonggaran bahwa salah satu 

pasangan diberikan hak untuk bercerai jika salah-satu pasangan berzinah. 

Pemahaman Tuhan Yesus tentang zinah tersebut menunjuk kepada perzinahan 

secara fisik. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini bukanlah hal yang baru tetapi 

sudah pernah dikhotbahkan sebelumnya dalam Matius 5:32. Ajaran pereceraian 
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Tuhan Yesus tidak mengikuti salah satu pandangan aliran Rabi Yahudi, baik itu 

Hillel dan Shammai.  

Pada konteks Tuhan Yesus perzinahan memiliki hukuman mati, oleh 

karena itu perceraian merupakan sebuah hukuman yang Tuhan Yesus berikan 

menggantikan hukuman mati. Tuhan Yesus juga menilai bahwa perceraian 

bukanlah sebuah keuntungan karena pasangan yang bercerai memiliki status 

terhukum. Dan pasangan yang bercerai sama saja dengan pasangan yang tegar 

hatinya, sehingga keadaan demikian bukan memberikan sebuah kesenangan, 

tetapi sebagai sebuah hukuman secara moral, sebagai orang yang tegar hati. 

Dalam Konteks peneguran kesalahan dalam Matius 18:15-17, menunjukkan 

bahwa orang yang tidak bisa ditegur secara pribadi bahkan dalam forum jemaat 

maka sama saja dengan orang yang tidak mengenal Allah.  

Para Murid Tuhan Yesus terkejut tentang ketatnya peraturan perceraian 

dari Yesus sehingga mereka berpikir sulit sekali dalam menikah dan lebih baik 

tidak menikah. Tuhan Yesus menjawab mereka dengan menjelaskan bahwa 

memang ada manusia yang tidak menikah karena mengebiri diri sendiri, atau 

karena orang lain dan sengaja tidak menikah karena berfokus pada melayani 

Allah. 

Perceraian dalam pandangan Calvin adalah jelas, sama seperti yang 

dikatakan oleh Tuhan Yesus. Calvin tidak mau melampaui apa yang diajarkan 

oleh Yesus Kristus. Calvin juga mengijinkan perceraian jika terjadi perzinahan 

secara fisik. Namun perceraian bukanlah langkah awal dalam menghadapi 

masalah perzinahan dalam perceraian. Calvin masih menekankan pengampunan 

dan damai sejahterah. Karena pasangan yang bercerai adalah pasangan yang telah 
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dijatuhkan hukuman. Calvin juga tidak melarang adanya pernikahan kembali oleh 

pasangan yang telah bercerai, hanya khusus bagi pasangan yang tidak berzinah. 

Pada prinsipnya segala sesuatu kembali pada memuliakan Allah. 

 

II. ANALISIS PENGAJARAN PERCERAIAN DALAM SEJARAH 

PEMIKIRAN PERSPEKTIF KRISTEN ERA REFORMASI 

 

Dalam bagian ini akan membahas bagaimana pengajaran tentang 

perceraian dalam perspektif Kristen era Reformasi, secara khusus dalam konteks 

reformasi yang dilakukan oleh John Calvin di Jenewa. Oleh karena itu melihat 

keberhasilan Calvin dalam mengatur kehidupan moral di Jenewa, dan 

merumuskan aturan-aturan bagi Gereja Jenewa dalam hal pernikahan dan 

perceraian, maka bagian ini akan menuliskan tentang prinsip-prinsip yang 

ditetapkan oleh Calvin bagi Gereja Jenewa. 

 

A. Negara mengatur Persoalan Pernikahan 

 

Calvin memiliki pandangan Gereja harus berpisah dari negara.
309

 Calvin 

memiliki prinsip bahwa Gereja tidak menikahkan orang, tetapi Gereja memberkati 

orang yang akan dinikahkan dan pernikahan tersebut dilegalkan oleh dokumen 

negara. Ketetapan dan syarat-syarat pasangan yang menikah dibakukan Calvin 

dalam peraturan Jenewa, sehingga dewan kota Jenewa juga mengontrol 
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Gereja (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1996), 79). 
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masyarakat agar menikah sesuai dengan ketetapan hukum yang diberlakukan. 

Gereja mengatur konseling dan memberikan bukti bahwa pasangan tersebut telah 

bisa dilegalkan pernikahan setelah memberi bukti surat pemberkatan nikah. Hal 

tersebut diatur Calvin karena latar belakang Calvin sebagai sarjana hukum 

menolong dia untuk mengatur disiplin gereja.
310

 Dalam perselisihan perkawinan 

yang tidak termasuk bidang rohani diserahkan kepada pemerintah. 

82. Karena perselisihan-perselisihan dalam perkara- perkara perkawinan 

tidak termasuk bidang rohani, tetapi tercampur dengan kebijakan politik 

maka bidang itu tetap merupakan wewenang Pemerintah kota. Meskipun 

demikian, kami menganggap baik menyerahkan kepada Konsistoritugas 

mendengarkan kedua belah pihak, dengan maksud melaporkan 

pendapatnya kepada Dewan Kota agar memberi putusannya. Hendaklah 

juga disusun peraturan-peraturan yang baik, yang akan dipatuhi di masa 

depan.
311

 

 

Di kota Jenewa telah diatur dalam ketetatapan antara kawasan hukum dan 

rohani dalam pernikahan. Calvin menghendaki jika masalah-masalah rohani 

dalam keluarga diselesaikan oleh Gereja, tetapi jika di keluarga terjadi kasus yang 

tidak rohani seperti: pemukulan, perzinahan dan masalah seksual, maka hal-hal 

demkian diselesaikan oleh lembaga umum pemerintahan berdampingan dengan 

konseling. 

 

B. Negara Mengatur Hukum Perceraian 

Calvin menegakkan prinsip bahwa pemerintah dan gereja bekerjasama dan 

saling melengkapi dalam mengatur kehidupan warga negara.
312

 Menurut 

Peraturan Gereja Perancis nomor 36 pada tahun 1559 menetapkan bahwa: 
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 Bagi Calvin, baik penguasa-penguasa maupun pendeta-pendeta menjalankan tugas 

yang sama, perbedaan di antara mereka terletak dalam alat-alat yang dapat diperoleh mereka dan 

lingkungan kekuasaan mereka masing-masing. Tanggung jawab mereka lebih bersifat saling 
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Orang percaya yang memegang bukti bahwa suami atau istri mereka telah 

berbuat zina akan diberi nasihat agar bergabung kembali dengannya. Jika 

mereka tidak mau berbuat begitu, orang akan menjelaskan kepada mereka 

bahwa menurut firman Allah mereka bebas, Gereja-gereja sama sekali 

tidka boleh membubarkan perkawinan, agar mereka tidak melanggar 

wewenang pengadilan.
313

 

 

Pada masa era Reformasi permasalahan perzinahan secara pastoral tetap 

menjadi bagian gereja. Gereja memberikan konseling dan nasehat kepada 

pasangan yang sedang bermasalah karena perzinahan. Tetapi jika salah satu 

pasangan yang tidak bersalah melakukan penuntutan pada perceraian, maka 

urusan tersebut bukan bagian gereja, tetapi pengadilan kota. Begitu juga jika 

terjadi kasus-kasus yang berat, baik itu kekerasan dalam rumah tangga dan 

kelainan seksual atau tidak memiliki keturunan, jika masalah tersebut 

menyebabkan terjadinya perceraian, maka gereja tidak berhak membubarkan 

pernikahan tersebut, maka dewan kota yang bertanggung jawab menyelesaikan 

masalah tersebut. Jadi pandangan Gereja Perancis bahwa wewenang untuk 

membubarkan perkawinan adalah wilayah hukum pengadilan, bukan hak gereja. 

 

C. Suami atau Istri Bisa Menuntut Perceraian 

 

Calvin menyatakan bahwa Kristus menilai perkawinan itu begitu 

tingginya, sehingga itu dikehendaki-Nya menjadi gambar dari ikatan-Nya yang 

suci dengan Gereja.
314

 Dalam buku Institutionya Calvin menuliskan bahwa setiap 

                                                                                                                                                               

melengkapi daripada saling menyaingi. Baik penguasa-penguasa maupun pendeta-pendeta 

merupakan perantara-perantara dan hamba-hamba dari Allah yang sama, bekerja untuk maksud 

yang sama, hanya berbeda dalam lingkungan dan cara bertindak. (MacGrath, Sejarah Pemikiran 

Reformasi, 282). 
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hubungan di luar perkawinan terkutuk di hadirat-Nya.
315

Mengenai hal itu 

peraturan Gereja Jenewa menuliskan: 

123. Pada zaman dahulu kala, dalam hal perceraian, hak istri tidak sama 

dengan hak suami. Namun, bila seorang laki-laki terbukti melakukan zinah 

dan istrinya minta diceraikan darinya, hal itu harus diizinkan kepadanya, 

kalau tidak mungkin mendamaikan mereka melalui nasihat baik. sebab, 

menurut kesaksian Rasul, dalam hal tidur bersama sepasang suami-istri 

mempunyai kewajiban yang sama yang seorang terhadap yang lain; dalam 

hal itu istri tidak tunduk kepada suami lebih daripada suami kepada istri. 

meskipun demikian, bila perzinahan istri terang- terangan terjadi karena 

kesalahan suami, atau suami karena kesalahan istri, begitu rupa sehingga 

keduanya bersalah, atau bila ternyata telah terjadi penipuan dengan 

maksud hendak memperoleh perceraian, mereka tidak diperbolehkan minta 

cerai.
316

 

 

Pada masa era Kristen Reformasi, hak perceraian berlaku bagi suami atau 

istri. Jika terjadi perzinahan maka pasangan yang tidak bersalah baik itu suami 

atau istri memiliki hak yang sama dalam tuntutan perceraian. Jadi di Kota Jenewa 

tidak berlaku lagi legalitas Patrilineal. 

 

D. Perceraian Karena Kematian 

 

Perceraian karena kematian secara resmi diakui sah. Namun dalam 

konteks Kristen era reformasi, kematian salah satu pasangan harus benar-benar 

memiliki bukti yang kuat. Dalam point ke 124 Peraturan Gereja Jenewa 

menuliskan: 

124. Bila seorang laki-laki telah pergi mengadakan perjalanan dengan 

maksud berdagang atau karena hal lain, sementara ia bukan orang bejat 

dan tidak terasing dari istrinya, serta lama sekali tidak pulang, sedangkan 

orang tidak tahu-menahu tentang nasibnya, sehingga dengan sewajarnya 

orang menduga ia telah meninggal, tidak juga diperbolehkan kepada 

istrinya menikah lagi sebelum sepuluh tahun berlalu sejak hari 

keberangkatannya, kecuali kalau ada kasaksian-kasaksian yang pasti 

mengenai kematiannya; setelah mendengar kesaksian itu orang dapat 

memberi dia izin. Lagi pula, pemberian izin yang diberikan sesudah 
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sepuluh tahun itu pun ada batasnya: bila orang menduga, apakah karena 

menerima kabar, atau karena adanya petunjuk-petunjuk, bahwa orang itu 

dalam penjara, atau terhalang karena kesusahan lain, istri itu harus tetap 

menjanda.
317

 

 

 Dalam konteks kota Jenewa, pasangan yang dapat dikatakan meninggal 

ialah karena tidak ada kabar sampai 10 tahun dan ada bukti-bukti laporan bahwa 

ia telah meninggal, maka pasangan yang bersangkutan telah bercerai. Tetapi jika 

salah satu pasangan pergi meninggalkan pasangannya dan selama 10 tahun tidak 

ada kabar dari pasangan yang pergi, maka pasangan yang ditinggalkan harus tetap 

bertahan dalam kesendirian dan tidak boleh menikah kembali, sampai mendengar 

ada saksi yang memastikan kematian pasangan. 

 

E. Perceraian Karena Perzinahan 

 

Dalam Katekismu Jenewa mengartikan perzinahan tersebut mencakup 

aspek lahiriah dan juga jasmaniah.
318

 Selanjutnya Katekismus Westminster 

memberikan arti berzinah mencakup dalam hal memiliki istri atau suami lebih 

dari satu secara bersamaan, bercerai atau meninggalkan istri / suami secara tidak 

wajar.
319

 

Peraturan Gereja Jenewa menuliskan: 

122. Bila seorang suami menuding istrinya telah berbuat zinah, dan 

membuktikannya melalui kesaksian-kesaksian, atau indikasi yang 

memadai, dan meminta diceraikan darinya, hal itu harus diizinkan 

kepadanya. Dengan demikian ia akan mempunyai kuasa untuk menikah 

sekehendaknya. Meskipun demikian, orang dapat menasihati dia agar 

mengampuni istrinya, tetapi tanpa mendesak dia, sehingga ia dipaksa 

bertentangan dengan kehendaknya.
320
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Dengan demikian peraturan Gereja Jenewa mengijinkan perceraian terjadi 

karena zinah, namun perceraian bukanlah langkah awal dalam menyelesaikan 

masalah perzinahan. Calvin juga menetapkan dalam peraturan Gereja Jenewa, 

agar meneliti kembali sebab akibat terjadinya perzinahan. Mengenai hal itu 

peraturan Gereja Jenewa menuliskan: 

123. Pada zaman dahulu kala, dalam hal perceraian, hak istri tidak sama 

dengan hak suami. Namun, bila seorang laki-laki terbukti melakukan zinah 

dan istrinya minta diceraikan darinya, hal itu harus diizinkan kepadanya, 

kalau tidak mungkin mendamaikan mereka melalui nasihat baik. sebab, 

menurut kesaksian Rasul, dalam hal tidur bersama sepasang suami-istri 

mempunyai kewajiban yang sama yang seorang terhadap yang lain; dalam 

hal itu istri tidak tunduk kepada suami lebih daripada suami kepada istri. 

meskipun demikian, bila perzinaan istri terang- terangan terjadi karena 

kesalahan suami, atau suami karena kesalahan istri, begitu rupa sehingga 

keduanya bersalah, atau bila ternyata telah terjadi penipuan dengan 

maksud hendak memperoleh perceraian, mereka tidak diperbolehkan minta 

cerai.
321

 

Calvin menetapkan peraturan di Gereja Jenewa, agar melihat dahulu 

penyebab terjadinya perzianhan, jika salah satu pasangan tidak memberikan hak 

dan itu menjadi penyebab perzinahan maka keduanya sama-sama bersalah. Dan 

jika tuduhan zinah hanya alasan untuk mencari kesalahan, maka mereka tidak 

diperbolehkan meminta cerai. 

 

F. Perceraian karena Ditinggal Pasangan 

Dalam buku yang dituliskan Calvin yaitu Ecclesiastical Ordinaces yang 

ditulis pada tahun 1541, Calvin mendaftarkan empat jabatan dalam Gereja 

berdasarkan tradisi PB, yaitu: Pendeta (pastor), pengajar (guru), penatua, dan 

diaken. Dalam pembagian tugasnya Calvin menetapkan Penatua Gereja sebagai 
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pelaksana penegakkan disiplin Gereja.
322

 Maka jika ada masalah dalam kehidupan 

jemaat, secara khusus ada pasangan yang ditinggal dalam waktu yang lama maka 

Penatua wajib menolong memberikan jawaban terhadap persoalan tersebut. 

Dalam point ke 124 Peraturan Gereja Jenewa menuliskan: 

124. Bila seorang laki-laki telah pergi mengadakan perjalanan dengan 

maksud berdagang atau karena hal lain, sementara ia bukan orang bejat 

dan tidak terasing dari istrinya, serta lama sekali tidak pulang, sedangkan 

orang tidak tahu-menahu tentang nasibnya, sehingga dengan sewajarnya 

orang menduga ia telah meninggal, tidak juga diperbolehkan kepada 

istrinya menikah lagi sebelum sepuluh tahun berlalu sejak hari 

keberangkatannya, kecuali kalau ada kasaksian-kasaksian yang pasti 

mengenai kematiannya; setelah mendengar kesaksian itu orang dapat 

memberi dia izin. Lagi pula, pemberian izin yang diberikan sesudah 

sepuluh tahun itu pun ada batasnya: bila orang menduga, apakah karena 

menerima kabar, atau karena adanya petunjuk-petunjuk, bahwa orang itu 

dalam penjara, atau terhalang karena kesusahan lain, istri itu harus tetap 

menjanda.
323

 

 

Jadi perceraian dapat dizinkan jika salah satu pasangan pergi karena 

sesuatu hal dan tidak ada kabar berita selama sepuluh tahun, tetapi jika ada bukti 

ia telah meninggal maka diberikan ijin bercerai, tetapi jika masih hidup maka sang 

istri harus tetap menjanda. 

 

G. Pernikahan Kembali 

Calvin dalam reformasinya menegakkan disiplin moral yang ketat.
324

 

Pernikahan kembali bukanlah hal yang mudah diijinkan. Pengadilan kota harus 

telah mengeluarkan surat cerai, dan surat cerai tersebut dibahas oleh para penatua. 

Jika yang bersangkutan secara hukum tidak bersalah maka diberikan hak untuk 
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menikah kembali. Dalam pengakuan iman Westminster mengajarkan tentang 

pernikahan kembali: 

Perzinahan dan perbuatan cabul yang dilakukan sesudah pertunangan dan 

yang tersingkap sebelum upacara perkawinan, merupakan alasan yang 

tepat bagi pihak yang tidak bersalah untuk membatalkan kontrak itu. 

Dalam peristiwa perzinahan sesudah pernikahan, pihak yang tidak bersalah 

boleh menuntut cerai dan sesudah perceraian menikah dengan seorang lain 

seolah-olah pihak yang bersalah itu sudah meninggal dunia.
325

 

 

Berdasarkan pengakuan iman di atas pernikahan kembali bisa terjadi jika 

terjadi perzinahan. Namun dalam pengakuan iman tersebut juga menambahkan 

bahwa orang yang meninggalkan pasangannya dan tidak bisa diatasi oleh Gereja 

mendapat izin untuk bercerai, tetapi pengakuan iman Westminster tetap 

memberikan batas kepada pasangan Kristen agar tidak membuat alasan sendiri 

agar bisa menceraikan istrinya.
326

 Jadi pernikahan kembali hanya dimungkinkan 

untuk pasangan yang tidak bersalah dan pasangan yang telah ditinggalkan.   

 

H. Rangkuman 

 

Jadi prinsip perceraian pada Kristen era reformasi ialah melarang 

perceraian dalam bentuk apapun kecuali karena zinah. Namun ada prosedur-

prosedur yang diatur dalam peraturan perceraian, yaitu perzinahan yang 

memungkinkan diperbolehkan adanya perceraian, namun perceraian bukanlah 

tahap awal, konseling dan nasehat diberikan terlebih dahulu oleh gembala dan 

penatua. Namun jika salah satu pasangan yang tidak bersalah menuntut untuk 

bercerai maka Gereja tidak berhak membubarkan ikatan tersebut, Gereja 
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menyarankan pasangan tersebut untuk melakukan penggugatan ke pengadilan 

kota. Begitu juga dengan masalah-masalah keluarga yang lainnya, baik itu KDRT, 

kelainan seksual dan ganguan mental. Gereja tidak berhak membubarkan 

pernikahan, tetapi menyarankan untuk diselesaikan sesuai dengan bidang masing-

masing. 

 

III. KESIMPULAN 

Dalam pembahasan tentang ajaran Yesus mengenai perceraian, secara 

Biblikal menjelaskan bahwa penjelasan Yesus tentang perceraian di dahului 

dengan pemahaman tentang hakikat penciptaan manusia dan prinsip ideal 

pernikahan yaitu menjadi satu daging. Tuhan Yesus tidak begitu langsung 

memberikan prinsip perceraian sebagai solusi problematika keluarga. Namun 

Tuhan Yesus memberikan pengecualian yaitu perceraian diperbolehkan jika 

terjadi perzinahan. Tuhan Yesus menunjukkan ajaran yang baru kepada para 

Murid tentang prinsip perceraian, sehingga Tuhan Yesus tidak mengikuti ajaran 

kelompok Shamai atau Hillel.  

Perzinahan yang terjadi ialah perzinahan secara fisik dan sifatnya 

dilakukan secara terus menerus tanpa ada pertobatan. Dalam tradisi Yahudi 

hukumannya adalah hukuman mati di rajam batu. Namun Tuhan Yesus juga 

memberikan batasan kepada pasangan yang tidak bersalah agar tidak menjadikan 

perceraian sebagai solusi awal menyelesaikan masalah perzinahan. Karena jika 

ada pasangan yang memutuskan bercerai sama sajaia juga termasuk orang yang 

tegar hati dan sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi benar Tuhan 

Yesus mengijinkan adanya perceraian dengan pengecualian karena zinah, tetapi 

Tuhan Yesus tidak melonggarkan status pasangan yang berceraia. Pasangan yang 

bercerai sama-sama memiliki status dibawah hukuman. Pengajaran Tuhan Yesus 

tidak serta merta memudahkan perceraian karena zinah, karena pihak yang 

melakukan perceraian sama dengan orang yang tegar hati, tetapi bagi pihak yang 

berzinah juga orang yang terhukum. Dengan demikian jalan terbaik yang 
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ditempuh oleh Tuhan Yesus adalah mengarahkan pasangan untuk berdamai 

terlebih dahulu. 

Selanjutnya dalam pandangan Kristen era Reformasi, meskipun Calvin 

mengajarkan prinsip yang sama dengan Tuhan Yesus, namun Calvin memberikan 

ruang pada lembaga umum negara, yaitu pengadilan untuk mengatur hal-hal yang 

diluar kewenangan gereja dalam hal perceraian. Calvin memiliki prinsip yang 

sangat moderat dalam menyelesaikan masalah perzinahan, Calvin tetap 

menekankan Gereja Jenewa tetap mengedepankan konseling dan pembinaan. 

Namun jika terjadi perzinahan Calvin tidak langsung memberikan perceraian 

sebagai jawabannya. Calvin memberikan prinsip kepada Gereja Jenewa untuk 

mengajarkan pengampunan kepada pasangan yang berzinah, tetapi bukan dalam 

paksaan. Selanjutnya jika tidak terlihat tanda-tanda pertobatan yang sejati, maka 

disiplin gereja dapat diberikan. Jika pasangan tersebut bertobat maka perceraian 

tidak perlu terjadi. 

 

BAB IV 

KONTRIBUSI BAGI RUMAH TANGGA KRISTEN DALAM 

MEMAHAMI PROBLEMATIKA KELUARGA 

 

 

 

Dalam Bab ini akan menuliskan mengenai kontribusi pengajaran Yesus 

tentang perceraian menurut Matius 19:1-12 yang dipahami dalam perspektif 

Biblikal dan sejarah pemikiran Kristen era reformasi bagi rumah tangga Kristen 

dalam memahami problematika keluarga. Berdasarkan kajian Bab III maka 

penulis menemukan bahwa kontribusi yang diberikan dalam problematika 

perceraian mencakup aspek teologis, pastoral, hukum dan medis. 

 

A. Aspek Teologis 

 

Kontribusi dalam aspek teologis yaitu memberikan sumbangsih dalam 

pemikiran teologis tentang perceraian dalam pengajaran Yesus dalam Matius 
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19:1-12 yang dikaji dalam perspektif Biblikal dan sejarah pemikiran Kristen era 

reformasi,  bahwa secara prinsip perceraian tidak diijinkan oleh Allah dengan 

alasan apapun kecuali kerena zinah, pasangan yang menuntut cerai sama dengan 

orang yang tidak mengenal Allah, perzinahan menghancurkan prinsip satu daging 

dan perceraian diijinkan jika pasangan yang tidak seiman menuntut cerai. 

 

1.  Allah tidak mengijinkan perceraian 

 

Dalam perspektif yang lebih luas, perceraian tidak diijinkan oleh Allah. 

Tuhan Yesus hanya memberi pengecualian perceraian karena zinah. Zinah 

memiliki konsekwensi hukuman mati. Namun pada konteks masa kini perzinahan 

tidak mungkin dihukum mati seperti tradisi Yahudi. Oleh karena itu perceraian 

terjadi bagi pasangan yang berzinah, namun pada zaman sekarang jika terjadi 

perceraian  tidak langsung dihukum mati, tetapi diberikan kesempatan hidup oleh 

Tuhan. Namun hukuman terhadap perzinahan ialah ia dapat diceraikan oleh 

pasangannya yang tidak salah.  

Oleh karena itu ijin perceraian diberikan jika terjadi perzinahan bagi pihak 

yang tidak bersalah. Ijin perceraian konteks kasus pasangan yang yang berzinah 

merupakan kasih karunia Allah, karena idealnya siapa yang berzinah maka 

dihukum mati dalam tradisi Yahudi, tetapi Tuhan Yesus memberikan kesempatan 

hidup, agar pasangan yang dalam problematika perzinahan dapat saling 

mengkoreksi diri. Harapan dari kesempatan hidup bagi pasangan yang mengalami 

problematika keluarga yaitu perzinahan ialah diberikannya kesempatan untuk 

menyesali dosa dan bertobat dari perzinahan dan siap melakukan rekonsiliasi 

dengan pasangannya.                                                                                                  
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Selanjutnya bagi pasangan yang tidak bersalah ia sedang ditantang 

manakah yang harus diutamakan dalam menyelesaikan problematika keluarga 

secara khusus masalah perzinahan, mengampuni atau menceraikan pasangannya. 

Memberikan kasih karunia atau pengampunan kepada pasangan yang bersalah 

atau menyatakan keadilannya yaitu menggugat cerai.   

 

2. Keadilan Allah dalam problematika keluarga adalah Anugerah                                                                                                                             

 

Problematika keluarga tidak dapat dihindari oleh setiap pasangan,   apabila 

setiap problematika tidak segera diselesaikan dalam keluarga maka bisa 

mengakibatkan terjadinya perceraian diantara kedua belah pihak.  Problematika   

keluarga salah satunya jika sudah terjadi perzinahan. Pasangan yang berzinah 

hukumannya ialah dirajam batu sampai mati, itulah keadilan Allah baginya. 

Tetapi saat ini pasangan yang berzinah tidak dihukum mati, namun dampaknya 

terjadi perceraian dilakukan oleh pasangan yang tidak bersalah. Sehingga tuntutan 

bercerai sama dengan tuntutan hukuman.  

Jadi pasangan yang telah merobek kesatuan daging, tetap mendapat 

keadilan Allah. Hal itu dinyatakan dengan hukuman bahwa bisa saja ia  diceraikan 

oleh pasangannya karena ia telah merobek kesatuan daging dalam pernikahan. 

Perceraian menyatakan ekspresi keadilan Allah yang memberikan hukuman atas 

dosa perzinahan yang dilakukan salah satu pasangan.                                                                                                                             

 

3. Pasangan Yang Menuntut Cerai Sama Dengan Orang Yang Tidak 

Mengenal Allah 

 

Tuhan Yesus mengatakan bahwa Musa memberikan surat cerai karena    

yang tidak mengenal Allah. Dalam konteks memberikan teguran atau nasihat 
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kepada pasangan yang menuntut cerai, dilakukan teguran secara empat mata, satu 

atau dua orang saksi, dihadapan konsistori dan dihadapan jemaat umum. Jika yang 

bersangkutan masih tidak juga mendengarkan maka yang bersangkutan akan 

diberikan disiplin gereja. Tetapi jika salah satu pihak menuntut cerai dan menolak 

kesempatan mengampuni dan rekonsiliasi yang diberikan gereja, maka orang 

tersebut sama saja seperti orang yang tidak mengenal Allah.  

Pasangan yang berzinah telah dinyatakan bersalah oleh Gereja, tetapi jika 

ia mau bertobat maka pasangannya yang tidak bersalah disarankan gereja untuk 

mengampuni tetapi tidak dipaksakan. Namun jika memutuskan untuk bercerai 

maka keduanya tetap ada di bawah hukuman. Wujud sebagai orang yang tidak 

mengenal Allah, maka urusan perceraian diselesaikan diluar lembaga gereja, yaitu 

di pengadilan umum.   

 

4. Perzinahan Menghancurkan Prinsip Satu Daging 

 

Hubungan seks di dalam pernikahan adalah anugerah dari Allah, hal 

tersebutlah yang membentuk kesatuan secara daging antara suami istri. Oleh 

karena itu jika terjadi hubungan seks di luar pernikahan oleh salah satu pasangan 

yang sudah menikah, maka mereka telah merobek kesatuan secara daging dengan 

bersatu secara tidak sah dengan daging yang lain. Robeknya kesatuan secara 

daging inilah yang memberikan ijin salah satu pasangan yang tidak bersalah untuk 

mengambil keputusan, mengampuni dan menerima kembali atau perceraian.  

Tuhan Yesus mengajarkan prinsip bersatunya pasangan suami istri ialah 

menjadi satu daging. Kesatuan ini hanya dapat dirobek jika terjadi perzinahan 

secara fisik, karena perzinahan memberikan kondisi robeknya kesatuan secara 
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daging. Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang lebih detail tentang 

pengecualian dalam perceraian yaitu karena perzinahan. Karena perzinahanlah 

satu-satunya kasus yang dapat merobek kesatuan daging. 

 

B. Aspek Pastoral 

 

Dalam kontribusi secara pastoral berdasarkan analisa pengajaran Yesus 

tentang perceraian dalam Matius 19:1-12 dalam perspektif Biblikal dan Sejarah 

pemikiran Kristen reformasi, yaitu gereja berkontribusi dalam menjelaskan 

hakikat pernikahan, Gereja memberikan konseling bagi jemaat yang berzinah, 

Gereja mengedepankan pengampunan sebagai langkah awal menghadapi 

probloematika perceraian dan Gereja memberikan disiplin untuk berpisah 

sementara waktu bagi kedua pasangan.   

 

1. Gereja Menjelaskan Hakikat Pernikahan 

 

Pada waktu Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi tentang perceraian, 

Yesus tidak langsung memberikan jawaban pada pokok permasalahan itu, tetapi 

Tuhan Yesus justru memberikan penjelasan mengenai hakikat pernikahan yang 

didasarkan pada penciptaan manusia laki-laki dan perempuan dalam Kitab 

Kejadian dan kesatuan manusia secara hetero seksual menjadi satu daging. 

Gereja juga melakukan hal demikian, kasus perceraian bukanlah perkara 

mudah, sekalipun terjadi perzinahan. Gereja tidak serta merta dapat menjawab dan 

memutuskan perceraian satu pasangan. Namun gereja tetap bertanggung jawab 

menjelaskan adanya fakta pengecualian perceraian diijinkan yaitu jika terjadi 

perzinahan fisik oleh salah satu pasangan. Namun Gereja terlebih dahulu wajib 
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menekankan prinsip hakikat pernikahan Kristen, dengan demikian pasangan yang 

sedang bergumul karena kasus tertentu dan berniat bercerai, akhirnya dapat 

disadarkan kembali untuk saling mengampuni dan menerima kembali 

pasangannya. 

 

2. Gereja Memberikan Konseling Bagi Jemaat Yang Berzinah 

 

Konseling merupakan prinsip penting dalam praktik pelayanan gereja. 

Karena Tuhan dapat memakai sarana konseling untuk memulihkan keadaan yang 

sulit. Konseling memberi kesempatan pihak yang bergumul untuk terbuka dan 

mendapatkan penguatan dari Firman Tuhan sehingga mengalami pemulihan. 

Lebih jauh dari itu bisa saja Tuhan memakai sarana konseling sebagai momentum 

mengalami kelahiran baru, dan fokus solusi menjadi berubah, dari keiginan balas 

dendam menjadi pengampunan. 

Calvin memiliki prinsip agar gereja memberikan perannya dalam kegiatan 

pastoral. Gereja diharapkan bisa mendampingi jemaat yang bergumul akan 

masalah rumah tangganya. Dalam kasus perzinahan gereja harus terbuka 

membimbing yang bersangkutan untuk bertobat dari dosanya. Gereja juga wajib 

membimbing pasangan yang dilukai karena perzinahan agar memiliki kesediaan 

mengampuni dan menerima kembali pasangannya.  

Begitu juga dengan kasus perzinahan, meskipun ada peluang pihak yang 

tidak bersalah menuntut cerai, apakah karena sudah sakit hati dikhianati. Tetapi 

melalui konseling yang dilakukan pihak gereja, bisa saja Tuhan bekerja 

memberikan pemulihan secara rohani kepada pihak yang bermasalah, sehingga 

pihak yang awalnya terfokus pada sakit hati karena dikhianati berubah fokus 
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kepada pengampunan dan pihak yang awalnya jatuh dalam dosa perzinahan dapat 

disadarkan akan dosanya dan memperbaharui komitmen. 

 

3. Pengampunan Langkah Awal Menghadapi Problematika Keluarga 

 

Pengampunan adalah tindakan yang penuh dengan pengorbanan. Dalam 

pengorbanan ada hal yang dimatikan. Orang yang mengampuni adalah orang yang 

telah mematikan bagian hatinya yang berisi sakit hati dan kekecewaan. Sehingga 

pemulihan dan pendamaian menjadi fokus hidup. Pengampunan membuka 

kesempatan baru bagi pihak yang diampuni. 

Tuhan Yesus memberikan prinsip pengampunan dalam menyelesaikan 

kasus perzinahan. Tuhan Yesus mempunyai hak langsung menunjukkan 

keadilanNya, tetapi Tuhan Yesus memberikan kesempatan baru kepada pihak 

yang telah jatuh dalam dosa perzinahan. Calvin memberikan prinsip agar Gereja 

Jenewa memberikan disiplin jika jemaat tidak mengalami pertobatan saat 

diberikan pelayanan pastoral. Prinsip Reformasi yang berspusat kepada Kristus 

memberikan fokus pada karya pengampunan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. 

Perzinahan memang memberikan ijin untuk dapat bercerai bagi pihak yang 

tidak bersalah, tetapi perceraian tidak ditekankan oleh Yesus sebagai cara 

menyelesaikan persoalan perzinahan. Tuhan Yesus justru menekankan 

pengampunan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan masalah. Calvin 

menegaskan bahwa inilah bagian dari tugas gereja, sebisa mungkin mengarahkan 

jemaat kepada hidup dalam pengampunan. Namun jika pihak yang bersangkutan 

tidak juga mau mengampuni dan memaksa untuk bercerai, maka gereja 

menyerahkan perkara tersebut kepada pengadilan. Karena gereja memberikan 
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bimbingan secara pastoral agar jemaat yang terancam dalam perceraian boleh 

mendapatkan pemahaman yang baik tentang firman Tuhan dan dukungan doa 

sehingga memberikan kesempatan mereka untuk saling mengampuni. 

 

4. Gereja Memberikan Disiplin Yaitu Perpisahan Sementara 

 

Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban langsung atas pertanyaan 

mengenai boleh atau tidak bercerai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tuhan 

Yesus tidak langsung memberikan vonis atas pasangan yang berzinah untuk 

bercerai. Tetapi masih ada hal lain yang bisa dilakukan sebelum menuju pada 

pemikiran tentang cerai. Dalam konteks Matius 19:1-12, Tuhan Yesus 

memberikan fokus agar memahami dahulu hakikat pernikahan. Sama seperti 

peraturan dalam gereja Jenewa memberikan disiplin terhadap kasus moral. 

Dalam kasus perzinahan terbuka peluang untuk menuntut perceraian, 

tetapi sebelum melangkah ke tahap perceraian, gereja memberikan kesempatan 

untuk berpisah sementara waktu agar masing-masing pasangan dapat berdoa dan 

dilayani secara pastoral. Permisahan sementara dilakukan agar pasangan mengerti 

kebutuhan akan orang lain. Selanjutnya pasangan yang telah berpisah untuk 

sementara waktu akan dilihat oleh pelayan gereja, apakah sudah sungguh-sungguh 

mengalami pertobatan, jika benar sudah bertobat maka akan dipertemukan 

kembali sehingga pengampunan dan penerimaan kembali diharapkan terjadi dan 

memulihkan hubungan suami istri yang sebelumnya terancam perceraian. 

 

C. Aspek Hukum 
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Dalam analisis pengajaran Yesus tentang perceraian dalam Matius 19:1-12 

dalam perspektif Biblika dan Sejarah pemikiran Kristen era Reformasi 

memberikan kontribusi dalam aspek hukum, yaitu jika ada pasangan yang 

melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan pasangan yang menuntut 

perceraian.  

 

1. Pasangan Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

 

Kasus KDRT merupakan hal yang banyak terjadi dalam kehidupan 

keluarga. Dalam era Musa kasus KDRT menjadi masalah yang diselesaikan oleh 

Musa. Karena karakter umat Israel yang tegar tengkuk, sehingga dalam kehidupan 

keluarga mereka suami sering memukul istri dan ada yang sampai meninggal, 

kondisi yang sangat mengkhwatirkan inilah yang dilihat Musa, sehingga ia 

memberikan kelonggaran kepada para suami umat Israel agar lebih baik 

menceraikan istri dan memberi surat cerai, daripada istri terus dipukuli dan 

nyawanya terancam. Dengan demikian pemberian surat cerai oleh Musa 

merupakan pembelaan dan pembebasan bagi kaum istri yang mengalami 

penganiayaan oleh suami. 

Pada konteks Tuhan Yesus, problematika perceraian tidak semudah pada 

masa era Musa dan tradisi yang berkembang saat itu, Tuhan Yesus menetapkan 

bahwa dilarang bercerai dalam bentuk apa pun kecuali karena zinah. Problematika 

KDRT dan larangan bercerai terhadap kasus KDRT menjadi masalah yang sulit 

bagi kehidupan keluarga yang selalu diwarnai konflik KDRT. Dalam pasal 39 

ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9/1975 tentang dasar perceraian, 

mengijinkan perceraian jika salah satu pihak melakukan kekejaman atau 
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penganiayaan yang membahayakan terhadap pihak yang lain dan antara suami 

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan 

untuk hidup rukun lagi berumah tangga. 

Calvin dalam reformasi di Jenewa, menegakkan prinsip bahwa tindakan-

tindakan yang tidak rohani dan menjurus pada tindak pidana diserahkan kepada 

hukum dan pengadilan yang ditetapkan oleh dewan kota. Dengan demikian, jika 

terjadi KDRT dalam rumah tangga, maka perceraian tetap tidak boleh terjadi. 

Pelaku KDRT dihadapkan kepada pemimpin Gereja atau Pendeta, jika telah 

dikonseling empat mata dan bertobat maka pasangan tersebut kembali kepada 

keluarganya. Namun jika tidak ada pertobatan saat dikonseling secara empat mata, 

maka yang bersangkutan akan dihadapkan kepada pihak konsistori, jika bertobat 

pasangan yang bersangkutan dapat kembali kepada pasangannya. Namun jika 

tidak bertobat maka pihak yang melakukan KDRT akan dihadapkan pada jemaat 

dan disiplin gereja diberikan. Selanjutnya jika tidak terjadi pertobatan maka 

disiplin gereja diberikan dan menyarankan agar pasangan tersebut berpisah untuk 

sementara waktu, agar saling berdoa dan mengintrospeksi diri. Dan ternyata tidak 

juga terjadi perubahan maka, gereja dengan kesepakatan pihak keluarga 

menyerahkan masalah KDRT tersebut kepada aparatur hukum. Maka pasangan 

yang melakukan selalu melakukan kekerasan akan berurusan dengan pihak hukum 

dan pengadilan. Jadi perceraian tidak diperlukan dalam masalah KDRT, selama 

Gereja tetap melakukan fungsi pastoralnya dan lembaga pemerintah melakukan 

bagiannya sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak terkait. 

 

2. Perceraian Adalah Urusan Pengadilan Umum 
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Dalam perspektif Tuhan Yesus, perceraian tidak dikehendaki Allah. Tuhan 

Yesus juga tidak memberikan jawaban langsung tentang perceraian, artinya secara 

prinsip ideal tidak ada jawaban apa pun untuk alasan perceraian. Problematika 

perceraian berhadapan dengan kasus perzinahan. Memang ada alasan bagi salah 

satu pasangan yang tidak bersalah untuk bercerai, tetapi gereja tidak berhak 

membubarkan ikatan pernikahan. Pada masa era Kristen reformasi, jika ada 

pasangan yang berzinah maka pasangan yang tidak bersalah dapat menuntut cerai. 

Namun gereja tetap memberikan pelayanan pastoral kepada pihak yang bersalah 

agar bertobat dari kebiasaan zinahnya dan kepada pasangan yang tidak bersalah 

untuk mengampuni tanpa ada paksaan.  

Jika salah satu pasangan yang tidak bersalah tetap menuntut cerai, maka 

gereja tidak mengatur perceraian dan tidak memberikan rekomendasi untuk 

bercerai. Masalah perceraian diselesaikan dalam pengadilan umum. Kondisi 

demikian bukanlah sebuah keuntungan bagi pihak yang menceraikan, karena 

meskipun ia tidak bersalah dalam perzinahan, namun jika ia tidak mengedepankan 

pengampunan, maka sama saja ia dengan orang yang tegar hati. Oleh karena itu 

dalam pengadilan pasangan yang bercerai sama-sama memiliki status ada dibawah 

hukuman.   

Pengadilan umum mengeluarkan surat cerai sesuai dengan bukti-bukti 

yang diberikan. Pengadilan umum memberikan keputusan sesuai dengan 

pertimbangan hukum. Jadi Gereja tetaplah lembaga yang menjaga idealitas prinsip 

rohani, gereja berhak menegur pasangan yang berzinah tetapi mengedepankan 

pada pengampunan. Namun jika salah satu pasangan dengan ketegaran hatinya 

menuntut cerai maka  gereja menyerahkan masalah itu kepada pengadilan. 
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D. Aspek Medis 

 

Problematika perceraian seringkali terjadi karena alasan-alasan medis. 

Melalui analisis pengajaran Yesus tentang perceraian dalam perspektif Biblika 

dan pemikiran Kristen era Reformasi memberikan kontribusi dalam 

menyelesaikan masalah keluarga karena kelainan orientasi seksual dan gangguan 

jiwa. 

 

1. Pasangan Yang Mengalami Kelainan Orientasi Seksual 

 

Kelainan orientasi seksual merupakan masalah yang dapat mengancam 

anggota keluarga yang lain. Tuhan Yesus tidak memberikan anjuran perceraian 

karena masalah ini. Lalu pemikiran Kristen era Refromasi memberikan laternatif 

cara mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan cara melakukan penanganan secara 

medis, selama penyimpangan tersebut belum berdampak dalam tindakan yang 

kriminal. Dalam pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9/1975 

tentang dasar perceraian, mengijinkan perceraian jika salah satu pihak mendapat 

cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan 

kewajibannya sebagai suami/istri. 

Penyimpangan seksual terjadi karena pemahaman tentang jati diri yang 

masih belum benar sesuai Alkitab, sehingga dalam ranah ini dibutuhkan 

bimbingan pastoral agar yang bersangkutan memahami siapa dirinya dihadapan 

Allah. Selanjutnya jika penyimpangan orientasi seksual telah menyebabkan 

kondisi yang mengkhwatirkan bagi kesehatan, jalan yang ditempuh bukanlah 

menceraikannya. Pasangan yang mengalami penyimpangan orientasi seksual 
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harus diobati secara medis, melalui terapi yang diterapkan. Jika memang sudah 

sembuh maka pasangan tersebut dapat kembali membangun kehidupan keluarga 

bersama. Jadi perceraian bukanlah solusi atas persoalan kelainan orientasi seksual. 

 

2. Pasangan Yang Mengalami Ganguan Jiwa 

 

Gangguan jiwa adalah penyakit yang membuat seseorang dalam kondisi 

tidak normal atau ketidakwarasan.
327

Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 19 

PP No. 9/1975 tentang dasar perceraian menyatakan bahwa perceraian diijinkan 

jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan 

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. 

Ganguan jiwa yang terjadi pada pasangan juga bukan alasan untuk 

bercerai. Tuhan Yesus tidak mengijinkan perceraian terjadi karena adanya 

gangguan jiwa. Masalah kejiwaan diselesaikan dengan cara medis. Pasangan yang 

mengalami ganguan jiwa harus ditangani secara medis. Perceraian karena masalah 

ganguan jiwa bukan memberikan solusi justru menyebabkan pasangan yang 

menceraikannya sama dengan berzinah. Oleh karena itu masalah-masalah medis 

hendaknya diselesaikan dengan cara medis. 

 

E. Aspek Sosial 

Dalam konteks sosial juga muncul problematika keluarga yaitu mengenai 

pasangan yang pergi meninggalkan pasangannya selama beberapa tahun dan 

pasangan yang tidak seiman. Apakah perceraian merupakan solusi yang tepat 

dalam menyelesaikan masalah tersebut?. Bagaimana mengkorelasikan ajaran 

                                                           
327

Suharso Dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Isndonesia Edisi Lux 

(Semarang: Widya Karya, 2011), 151. 
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Tuhan Yesus tentang perceraian dan peraturan Gereja era reformasi dalam 

menjawab problematika tersebut?. 

 

1. Pasangan Yang Pergi Meninggalkan Pasangan  

Salah satu problematika keluarga ialah salah satu pasangan pergi 

meninggalkan pasangannya. Dalam hukum di Indonesia pasal 39 ayat 2 UU 

Perkawinan dan Pasal 19 PP No. 9/1975 tentang dasar perceraian menyatakan jika 

salah satu pasangan telah meninggalkan pasangannya selama dua tahun dan tidak 

memberikan nafkah maka dapat diceraikan. 

Tuhan Yesus mengajarkan bahwa perceraian dilarang dengan alasan apa 

pun kecuali karena zinah. Maka Tuhan Yesus tidak mengijinkan terjadinya 

perceraian karena masalah salah satu pasangan pergi meninggalkan pasangannya. 

Selanjutnya dalam peraturan Jenewa yang ditetapkan Calvin memberikan 

penjelasan bahwa jika ada pasangan yang pergi, baik itu ikut perang atau 

berdagang dan tidak ada kabar selama sepuluh tahun, maka Gereja tidak 

memberikan rekomendasi untuk bercerai. Gereja menyarankan salah satu 

pasangan tetap hidup sendiri, sampai ada kabar yang pasti mengenai pasangan 

yang meninggalkannya apakah masih hidup atau tidak. Tetapi jika ada bukti-bukti 

bahwa pasangan yang pergi meninggalkan sudah meninggal maka itu artinya 

pasangan yang ditinggalkan diijinkan untuk menceraikan dan diberi hak untuk 

menikah kembali. 

Jadi perceraian bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah pasangan 

yang telah pergi selama dua tahun. Kesabaran dan kesetiaan diutamakan dalam 

menghadapi problematika keluarga dalam kasus ditinggalkan pasangan ini. 
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Perceraian dan pernikahan kembali hanya diijinkan jika pasangan yang pergi telah 

terbukti meninggal dunia. 

 

2. Pasangan Yang Tidak Seiman 

Dalam kasus Ezra perceraian dilakukan oleh umat Israel terhadap istri-istri 

mereka yang tidak seiman. Peristiwa tersebut memiliki latar belakang dalam hal 

iman umat Israel, mereka baru pulang dari pembuangan dan mereka sudah lama 

tidak beribadah kepada Allah, sehingga spiritualitas mereka belum kuat, jika 

mereka menikah dengan umat yang berbeda iman maka akan menghancurkan 

spiritualitas mereka sebagai penyembah YHWH. 

Ketegaran hati sama dengan sikap tidak mengenal Allah. Orang yang tegar 

hati sama dengan ciri-ciri orang yang tidak beriman. Maka orang yang 

mengedepankan perceraian dalam menyelesaikan masalah perzinahan sama 

dengan orang yang bersikap tegar hati dan tidak mengenal Allah. Rasul Paulus 

dalam 1Korintus 7 memberikan pandangan bahwa jika ada pasangan yang tidak 

seiman dan tetap mau tinggal bersama maka pasangan yang beriman tidak boleh 

menceraikannya. Namun jika pasangan yang tidak beriman menuntut cerai maka 

orang beriman dapat mengijinkan hal itu. Dalam kasus tersebut pihak yang 

beriman bebas dari tuntutan. 

 

F. Rangkuman 

 

Banyak hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Namun 

melalui pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius 19:1-12 dan Pemikiran Kristen era 

Reformasi, kita menemukan bahwa Yesus melarang perceraian dengan alasan apa 

pun kecuali karena zinah. Meskipun demikian gereja tidak berhak memisahkan 
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ikatan perkawinan. Perceraian hanya diurus oleh lembaga pengadilan umum. 

Gereja bertugas memberikan bimbingan pastoral terhadap banyak alasan untuk 

bercerai, apakah itu masalah ditinggalkan oleh pasangan, KDRT, kelainan 

orientasi seksual dan ganguan kejiwaan, tidak dapat menjadi dasar perceraian. 

Satu-satunya problematikan yang menyebabkan terkoyaknya ikatan 

perkawinan adalah masalah perzinahan. Perzinahan adalah menjadi satu daging 

dengan yang lain secara tidak kudus. Banyak masalah dalam keluarga Kristen 

secara khusus memahami problematika perceraian menjadi isu yang harus 

dijawab oleh banyak pihak. Tidak semua masalah berujung perceraian. Bagi yang 

diluar hal-hal rohani maka lembaga umum pemerintah diberikan hak untuk 

menyelesaikan masalah tersebut.  

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya penulis akan memberikan 

kesimpulan dan saran dalam tulisan ilmiah ini. Saran yang akan penulis berikan 

ditujukan kepada setiap para mahasiswa/i teologi, para hamba Tuhan dan orang 

percaya. 

C. Kesimpulan 

 

Problematika perceraian terus mewarnai kehidupan banyak keluarga 

Kristen. Banyak alasan dikemukakan untuk dapat terjadinya perceraian salah 

satunya adalah perzinahan fisik. Perzinahan yang terjadi tidaklah mudah untuk 

diselesaikan. Banyak dampak yang sangat kompleks dipengaruhi akibat 

perzinahan. Tuhan Yesus memberikan jawaban atas persoalan perzinahan, yaitu 
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dengan perceraian bagi pihak yang tidak bersalah. Perzinahan telah banyak 

ditangani dari masa ke masa, pada era Perjanjian Lama (PL) perzinahan mendapat 

hukuman mati dengan cara dirajam batu, lalau pada zaman Tuhan Yesus 

perzinahan mendapat hukuman diceraikan. 

Berdasarkan hasil analisa penulis dari tiap-tiap bab, maka penulis 

menyimpulkan, bahwa: Pertama, pada hakikatnya Allah menciptakan manusia itu 

laki-laki dan perempuan. Allah mempersatukan mereka menjadi satu daging untuk 

beranakcucu dan memenuhi bumi. Dengan demikian sejak semula Allah 

merancang sebuah pernikahan yang monogami dan heteroseksual. Maka tidak ada 

dasar untuk pernikahan yang berpoligami dan homoseksual. Begitu juga 

pemikiran gereja Kristen era Reformasi menyetujui prinsip pernikahan yang 

monogami dan heteroseksual serta melarang terjadi pernikahan antara saudara 

dekat. 

Kedua, Allah membenci perceraian. Namun jika ada perceraian terjadi itu 

bukan karena kehendak Allah tetapi karena ketegaran hati manusia. Musa 

memberikan surat cerai karena Musa berhadapan dengan umat Israel yang tegar 

tengkuk, banyak para suami melakukan kekerasan kepada istrinya bahkan sampai 

ada yang meninggal, sehingga demi menyelamatkan nyawa para istri, Musa 

memberi kelonggaran agar diceraikan daripada terus menerus mengalami 

kekerasan fisik. Tuhan Yesus menolak konsep perceraian baik dari kelompok rabi 

Hillel yang memperbolehkan perceraian dengan alasan apa pun. Dan kelompok 

rabi Shammai yang mengijinkan perceraian jika terjadi hal-hal tidak senonoh 

yaitu ketelanjangan dan penampakan aurat. Tuhan Yesus menentang perceraian 

dengan alasan apa pun kecuali karena terjadi perzinahan fisik. Perceraian 
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merupakan hukuman yang ditetapkan Tuhan Yesus menggantikan hukuman mati 

akibat perzinahan. Sehingga perceraian sama dengan hukuman. 

Ketiga, perzinahan secara fisik merupakan satu-satunya alasan yang 

diterima oleh Tuhan Yesus yang dapat merobek prinsip satu daging. Karena 

perzinahan fisik telah membuat salah satu pasangan menjadi satu dengan daging 

yang lain. Perzinahan adalah alasan yang juga diterima dalam prinsip gereja 

Kristen era reformasi untuk diijinkannya pihak yang tidak bersalah untuk bercerai 

dan pihak yang tidak bersalah untuk menikah kembali. 

Keempat, Tuhan Yesus memberikan pola penyelesaian masalah 

perceraian, yaitu dengan tidak langsung memberikan jawaban ya atau tidak 

terhadap boleh tidaknya bercerai. Tuhan Yesus dalam menyelesaikan pertanyaan 

tentang perceraian lebih menekankan kepada prinsip pastoral yaitu dengan 

mengingatkan kembali pada hakikat pernikahan yang Allah tetapkan yaitu 

monogami, heteroseksual dan apa yang dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan 

manusia. Meskipun Tuhan Yesus akhirnya menyatakan pengecualian satu-satunya 

diijinkannya terjadi perceraian yaitu karena perzinahan secara fisik. Dalam kasus 

perceraian Gereja Kristen era reformasi menekankan pentingnya pastoral 

konseling dan mengingatkan akan pengampunan. Jika salah satu pasangan tetap 

menuntut cerai maka gereja tidak berhak membubarkan pernikahan, tetapi urusan 

tersebut dilakukan oleh lembaga pengadilan umum. Jika pengadilan telah 

memberikan keputusan cerai maka pasangan yang bersangkutan jika dikemudian 

hari meminta rujuk tidak diperkenankan bersatu kembali menjadi satu daging. 

Kelima, dalam analisa perkataan Tuhan Yesus, hanya menyatakan bahwa 

siapa yang menikah dengan perempuan yang diceraikan karena zinah maka ia juga 



144 

 

berbuat zinah. Maka Tuhan Yesus secara tidak langsung mengijinkan adanya 

pernikahan kembali hanya kepada pasangan yang benar-benar terbukti tidak 

bersalah dalam kasus perzinahan. Begitu juga dengan peraturan Gereja Kristen era 

reformasi menijinkan pernikahan kembali kepada pasangan yang tidak bersalah. 

Rasul Paulus mengijinkan pernikahan kembali kepada pasangan yang diceraikan 

oleh pasangan yang tidak seiman. Artinya pihak yang tidak bersalah diberi ijin 

untuk menikah kembali. Begitu juga pengakuan iman Westminster hanya 

mengijinkan pernikahan kepada pihak yang tidak bersalah dalam kasus 

perceraian. 

Keenam, Tuhan Yesus juga menerima adanya fakta manusia yang tidak 

menikah, karena mengebiri dirinya sendiri atau dikebiri oleh orang lain dan 

sengaja tidak menikah demi kerajaan Allah. Dengan demikian pernikahan 

bukanlah keharusan mutlak bagi manusia yang dikaruniai saja oleh Allah.       

Ketujuh, perceraian bukanlah jawaban langsung atas problematika yang 

terjadi dalam kehidupan keluarga. Gereja tidak serta merta langsung mengijinkan 

perceraian tetapi gereja bertanggung jawab memberikan pelayanan pastoral. 

Pasangan yang menuntut cerai sama saja dengan orang yang tegar hati, karena 

menolak untuk mengutamakan pengampunan dan rekonsiliasi. 

 

D. Saran-saran 

Dalam penulisan saran ini, penulis akan memberikan saran penting untuk 

para mahasiswa/i teologi, para hamba Tuhan yang fokus dalam pelayanan 

penggembalaan di Gereja dan para keluarga Kristen. 

4. Mahasiswa/i Teologi 
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a. Mempelajari prinsip pengajaran Yesus tentang perceraian dalam 

Matius 19:1-12 dalam perspektif Biblika, untuk mengetahui prinsip 

Yesus dalam menghadapi problematika keluarga secara khusus 

yang menghadapi masalah perzinahan. 

b. Mempelajari prinsip pengajaran dalam menyelesaikan 

problematika keluarga secara khusus berdasarkan tradisi 

pengajaran reformed dalam hal menghadapi problematika keluarga 

yang menuju perceraian. 

c. Para mahasiswa teologi menerapkan pengajaran Yesus tentang 

perceraian dalam Matius 19:1-12 dalam perspektif Biblika dan 

pemikiran Sejarah Kristen era Reformasi dalam menyelesaikan 

problematika keluarga. 

5. Para Hamba Tuhan 

a. Para hamba Tuhan perlu memiliki analisis yang tepat dalam 

menghadapi problematika keluarga Kristen. 

b. Para hamba Tuhan mempelajari pengajaran Yesus tentang 

perceraian dalam Matius 19:1-12 dalam perspektif Biblikal dan 

pemikiran sejarah Kristen era Reformasi. 

c. Para hamba Tuhan menerapkan prinsip pengajaran Yesus tentang 

perceraian dalam Matius 19:1-12 dalam perspektif Biblika dan 

pemikiran sejarah Kristen reformasi dalam menghadapai dan 

menyelesaikan problematika keluarga.   

6. Keluarga Kristen 
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a. Keluarga Kristen sangat penting memiliki pengetahuan yang baik 

tentang firman Tuhan dalam menghadapi problematika keluarga. 

b. Keluarga Kristen perlu untuk mempelajari firman Tuhan dalam 

menghadapi problematika keluarga, secara khusus dalam 

pengajaran Yesus tentang perceraian dalam perspektif Biblika dan 

Pemikiran Sejarah Kristen era Reformasi. 

c. Keluarga Kristen menerapkan prinsip-prinsip Alkitab dalam 

menyelesaikan problematika keluarga yang menuju perceraian, 

salah satunya melalui pengajaran Yesus tentang perceraian dalam 

Matius 19:1-12 dalam perspektif Biblika dan pemikiran sejarah 

Kristen era reformasi. 
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