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BAB III 

TAFSIR YOHANES 14:6  

DALAM KONTEKS SOSIO-HISTORIS INJIL YOHANES 14:6 

 

3.1 Pendahuluan 

Tidak ada  peradaban yang muncul begitu saja, karena segala hal yang ada hari ini 

merupakan warisan dari masa lampau. Suatu pemikiran atau gagasan yang dimunculkan dan 

hidup pada satu tempat tertentu, tidak dapat terlepas dari situasi dan peristiwa yang terjadi 

pada saat itu, demikian juga dengan pandangan bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan 

hidup bahkan tidak ada seorangpun yang dapat datang kepada  Bapa (Allah) jika tidak 

melalui Yesus, seperti yang diungkapkan oleh Yesus dalam Injil Yohanes 14:6.  

Sebagai langkah awal untuk memahami ungkapan Yesus yang tertulis dalam Injil 

Yohanes 14:6 tersebut, perlu ditelusuri mengenai latar belakang penulisan Injil Yohanes yang 

akhirnya akan menghantar pembaca untuk memahami teks bahasan yang dimaksud, agar 

makna di dalam teks tersebut bisa dibawa keluar untuk dimaknai pada konteks masa kini.
 

Menurut Cletus Groenen dan John Drane, Injil Yohanes ditulis untuk kebutuhan jemaat 

Kristen di luar tanah Palestina, yaitu dalam lingkungan Hellenis.
1
 

 

3.2  Garis Besar Injil Yohanes 

 

3.2.1 Identitas Penulis Injil Yohanes 

Menurut tradisi gereja mula-mua pada akhir abad kedua, Injil Yohanes dianggap 

sebagai buah karya dari rasul Yohanes. Tradisi ini dikembangkan dari catatan Irenaeus, 

seorang bapak Gereja yang adalah murid Polycarpus dan Polycarpus sendiri adalah murid 

dari Rasul Yohanes, karena itu Irenaeus dianggap sebagai salah satu orang yang meneruskan 

                                                 
1
 Cletus Groenen OFM, Pengantar ke dalam Perjanjian Baru (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 149. John 

Drane, Memahami Perjanjian Baru: Pengantar Historis- Teologis (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 227. 
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tradisi rasuli. Menurut F. F Bruce, tulisan yang dimaksud adalah Irenaus menulis bahwa 

Yohanes, murid Tuhan yang bersandar pada dada Tuhan, dia menulis Injilnya di Efesus serta 

menerbitkannya.
2
 Pernyataan ini berkaitan dengan informasi yang termuat dalam Injil 

Yohanes, yaitu pada pasal 13:23 & 21:20,24. Khususnya pada pasal 21:20,24 “ ... murid yang 

dikasihi sedang mengikuti mereka... dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya 

ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar”. Informasi itu 

tertulis dengan jelas bahwa yang memberi kesaksian dan menulis Injil Yohanes adalah orang 

yang diberi nama dengan sebutan “murid yang dikasihi”. Namun jika dicermati informasi 

tentang penulis Injil yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat itu, ternyata ditulis dengan 

menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal. Hal ini bisa saja berarti Injil Yohanes 

merupakan karya dari orang yang diberi nama dengan sebutan “murid yang dikasihi” yang 

menurut informasi dari Irenaus adalah rasul Yohanes, tetapi mengalami tambahan tulisan dari 

orang lain. Itu berarti Injil Yohanes kemungkinan bukan merupakan hasil karya dari satu 

orang.
3
  

Dugaan bahwa Injil Yohanes bukan merupakan hasil karya satu orang, dapat ditelusuri 

lagi berdasarkan penjelasan Bruce tentang keterangan fragmen Muratori yang ditemukan 

pada akhir abad kedua. Menurutnya, di dalam fragmen itu tertulis ajakan dari  Yohanes 

(seorang dari murid Yesus) kepada orang-orang untuk berpuasa bersamanya selama tiga hari, 

kemudian orang-orang yang berpuasa bersamanya itu saling menceritakan apa yang 

diwahyukan kepada masing-masing mereka, dan pada malam itu juga ada seorang yang 

menerima wahyu bahwa Yohanes harus menulis segala sesuatu atas namanya sendiri, 

                                                 
2
 F.F. Bruce, Dokumen-dokumen Perjanjian Baru, cet. 6, trans. R. Soedarmo (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2011), 48. 
3
 Irenaeus dianggap sebagai penerus tradisi rasuli. Lihat F. D. Wellem, Riwayat Hidup Singkat Tokoh-

tokoh dalam Sejarah Gereja, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2003), 107. Sebutan murid yang dikasihi, dalam 

Yoh. 21: 20; 21: 24; 19: 35 (TB LAI). Michael H. Crosby, Do you love Me?Jesus Questions  The Church 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009 ), xx. W. R. F. Browning, Kamus Alkitab – Panduan Dasar kedalam Kitab-

kitab, Tema, Tempat, Tokoh dan Istilah Alkitabiah (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 498. Stephen M. Miler, 

Question’s of Faith User’s Guide to Bible (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 122. 
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selanjutnya mereka semua akan memperbaikinya. Menurut Bruce, fragmen itu pasti 

menyimpan suatu tradisi yang benar bahwa beberapa orang telah terlibat dalam penyusunan 

kitab Injil ini.
4
  

Pendapat dari Bruce masih berkaitan dengan pasal 21: 20, 24  pada kalimat “ .... dan 

kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar”. Kata “kita” menunjukkan kepada orang pertama 

jamak, ini berarti bahwa jumlah penulisnya bukan hanya satu orang. Menurut Duyverman, 

kata “kita” di dalam ayat itu merupakan kata ganti dari penulis kedua, yaitu orang-orang yang 

dekat dengan rasul Yohanes, kemungkinan mereka adalah orang-orang Kristen dari jemaat 

yang dibina oleh rasul Yohanes. Mereka melakukan revisi terhadap tulisan rasul Yohanes 

untuk kebutuhan mereka di dalam jemaat setelah rasul Yohanes meninggal.
5
 Pendapat dari 

Duyverman ini sama dengan pendapat dari Drane yang juga sejalan dengan tradisi yang 

berkembang pada zaman Irenaeus bahwa penulis Injil Yohanes memang adalah rasul 

Yohanes yang disebut “murid yang dikasihi” tetapi kemudian mengalami revisi. Berbeda 

dengan Groenen yang tetap menganggap “murid yang dikasihi” yang disebut dalam Injil 

Yohanes adalah tokoh yang misterius & tidak bernama. Menurutnya, tidak dapat dipastikan 

apa hubungan tokoh itu dengan Yesus, entah dia adalah rasul atau bukan, tetapi yang jelas 

bagi sidang pembaca Yohanes, tokoh misteri itu adalah yang berperan sebagai saksi sejati dan 

benar-benar berwibawa dalam hal iman kepercayaan.
6
 Tokoh itulah yang menyalurkan suatu 

tradisi yang berpangkal pada Yesus, sama seperti yang termaktub dalam Injil-injil lain. 

Tradisi itu pada dasarnya adalah tradisi lisan tetapi mungkin sekali sebagian sudah berupa 

tulisan dan secara definitif tradisi itu baru dibukukan setelah tokoh itu meninggal (21:20-23).
7
 

Dari argumen-argumen tersebut, saya berkesimpulan bahwa dalam menentukan penulis 

Injil Yohanes, ada dua hal yang perlu dibedakan, yaitu sumber tulisan dan siapa penulisnya. 

                                                 
4
 Bruce, Dokumen-dokumen Perjanjian Baru, 49. 

5
 M.E. Duyverman, Pembimbing ke dalam Perjanjian Baru  (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008),71. 

6
 Drane, Memahami Perjanjian Baru, 227. Groenen, Pengantar ke dalam Perjanjian Baru,151-152. 

7
 Groenen, Pengantar ke dalam , 151. 



47 

 

Sumber tulisan dari Injil Yohanes, datangnya dari tokoh yang adalah saksi mata seperti yang 

disampaikan oleh Groenen, yang namanya disebutkan dengan sebutan “murid yang dikasihi”. 

Tampaknya sebutan “murid yang dikasihi” itu merupakan petunjuk bahwa ada wibawa 

kerasulan yang mendasari tulisan Injil ini. Selanjutnya sebutan “murid yang dikasihi” itu 

dimengerti sebagai seorang rasul, yang menurut Duyverman dan Drane adalah rasul Yohanes 

seperti anggapan yang berkembang dalam tradisi gereja pada abad kedua, terutama karena 

kesaksian dari Irenaeus. Hal yang kedua tentang siapa penulis Injil Yohanes, saya berpikir 

bahwa Injil ini tidak ditulis oleh satu orang tetapi seperti yang dikatakan oleh Bruce, 

Duyverman dan Groenen, bahwa penulis Injil Yohanes bukan hanya satu penulis tetapi terdiri 

dari beberapa penulis yang terlibat mengolah dan menyusun Injil ini dalam tahapannya, 

berdasarkan tradisi yang disadurkan oleh sumber tulisan hingga akhirnya dibukukan menjadi 

sebuah kitab Injil Yohanes.  

 

3.2.2 Tempat dan Waktu Penulisan 

Berbicara mengenai tempat dan waktu penulisan, menurut tradisi gereja yang 

berkembang pada zaman Irenaeus, dikatakan bahwa Injil Yohanes ditulis oleh seorang murid 

yang dikasihi sewaktu ia tinggal di Efesus.
8
 Sebutan murid yang dikasihi, disamakan dengan 

rasul Yohanes, terutama sesuai kesaksian Irenaeus yang menyebutkan dengan jelas bahwa 

rasul Yohanes adalah murid yang berada di sebelah Yesus dalam perjamuan, sehingga 

penjelasan dari beberapa ahli Perjanjian Baru (PB) tentang waktu dan tempat penulisan Injil 

Yohanes dikaitkan dengan keberadaan rasul Yohanes. Misalnya pernyataan dalam penjelasan 

Teney & J.H Bavinck bahwa rasul Yohanes telah pergi ke Asia Kecil pada saat pecahnya 

perang Yahudi pada tahun 66 ZB, ia menjadi pemimpin dalam pekerjaan Tuhan di Efesus 

                                                 
8
 Irenaeus menyebutkan sebuah tradisi pada akhir abad pertama, ia mengatakan bahwa murid yang 

dikasihi itu tinggal di Efesus dan dari sana ia menulis Injilnya. Lihat Ben Witherington, Apa yang telah Mereka 

Lakukan tentang Yesus (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 212. 
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dalam waktu yang lama dan di sana ia menulis Injilnya. Ia meninggal pada umur yang sudah 

sangat tua, yaitu pada tahun 100 ZB.
9
  

Menurut Groenen, Injil Yohanes baru ditulis di kota Efesus, kira-kira pada tahun 100 

ZB yaitu pada tahun yang disebutkan oleh Teney dan Bavinck sebagai tahun meninggalnya 

rasul Yohanes. Pada waktu itu Kekristenan telah tersebar luas ke dunia non-Yahudi sehingga 

gereja tidak lagi hanya ada dalam kalangan keYahudian tetapi gereja sudah menjadi sangat 

non Yahudi. Kebanyakan warga gereja tidak lagi berasal dari kalangan Yahudi, tetapi dari 

kalangan Hellenis (non Yahudi). Kenyataan ini menyebabkan perlu adanya penjelasan ulang 

tentang Kekristenan dalam budaya Hellenis.
10

 Drane justru berpendapat bahwa kemungkinan 

Injil Yohanes ditulis pada tahun 70 dan 100 ZB, mula-mula di Palestina untuk 

memperlihatkan bahwa Yesus adalah Mesias (Yohanes 20:31), karena Kekristenan dianggap 

sebagai bidat oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Kemudian ketika 

tulisan Injil ini kelihatan relevan bagi orang-orang di dunia Hellenis, yakni di Efesus maka 

Injil ini direvisi sehingga ungkapan-ungkapan Yahudi, seperti Mesias (Yohanes 1:41), Rabbi 

(Yohanes 1:38), rabbuni (Yohanes 20:16), gabbata (Yohanes 19:13), Golgota (Yohanes 

19:17), danau Galilea disebut dengan nama Yunani yaitu: danau Tiberias (Yohanes 6:1 & 

Yohanes 21:1), Siloam (Yohanes 9:7), Kefas (Yohanes 1:42).
11

  

Penjelasan dalam bahasa Yunani dilakukan agar supaya setiap orang dalam komunitas 

Kristen di Efesus, dapat memahami inti dari pengajaran Kristen yang mau disampaikan. 

Dengan demikian mereka bisa teguh dalam iman percaya mereka kepada Yesus, walaupun 

mereka hidup berdampingan dengan orang-orang yang berkepercayaan lain di kota Efesus. 

Hal ini dianggap perlu bagi komunitas Kristen di Efesus karena kota Efesus merupakan 

tempat pertemuan bermacam-macam aliran kebudayaan (Hellenis, Romawi, Timur tengah) 

                                                 
9
 Merriil C. Teney, Survei Perjanjian Baru (Malang: Gandum Mas, 2006), 236. J. H. Bavinck, Sejarah 

Kerajaan Allah 2: Perjanjian Baru (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 915. 
10

 Groenen, Pengantar, 145. 
11

 Drane, Memahami Perjanjian , 226-227. 
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sehingga di sana terdapat bermacam-macam agama maupun aliran filsafat. Di sana juga 

terdapat pusat-pusat penyembahan atau kuil-kuil, seperti kuil Dewi Artemis, kuil-kuil bagi 

kaisar Romawi yang didewakan, dll.
12

 

Dari argumen-argumen para ahli PB yang sudah saya uraikan tentang tempat dan 

waktu penulisan, terlihat bahwa tempat penulisan Injil Yohanes tampaknya disepakati, ditulis 

di Asia kecil, kemungkinan di Efesus. Kemudian mengenai tahun penulisan, saya lebih 

cenderung sependapat dengan Groenen bahwa terjadi sekitar tahun 100 ZB, di sisi lain saya 

berpikir bahwa edisi pertama Injil Yohanes yang dimaksudkan oleh Drane, sudah ditulis pada 

tahun 70 ZB itu saya justru menduga berdasarkan pikiran Groenen bahwa itu kemungkinan 

merupakan tradisi yang berpangkal pada Yesus yang sebagian sudah dalam bentuk tertulis, 

jadi bukan sebuah Injil yang tersusun secara sistematis. Tradisi-tradisi itu yang dikumpulkan 

dan ditulis oleh beberapa orang dari komunitas Kristen binaan rasul Yohanes di Efesus untuk 

kebutuhan komunitas-komunitas Kristen yang ditinggalkan oleh rasul Yohanes karena telah 

meninggal. 

 

3.2.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan Injil Yohanes dapat terlihat dari isi Injil Yohanes. Menurut Donald 

Guthrie, penulis Injil Yohanes tidak mencatat semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus 

sama seperti ketiga Injil sinoptik, Ia hanya memilih “tanda” yang sesuai dengan tujuannnya  

yang kuat yaitu mempertegas identitas Yesus sebagai Mesias anak Allah. Ia memperkenalkan 

Yesus dengan memakai gelar Mesias, pada perjumpaan awal Yesus dengan murid-muridNya. 

Selain itu, dalam peristiwa Yesus memberi makan orang banyak, ia mencatat bahwa mereka 

                                                 
12

 Macam-macam agama di Efesus, seperti dari Mesir: penyembahan kepada Osiris dan kelompoknya 

(Osis, isterinya & Horus, anaknya), dari Siria: Atargatius dan Adonis. Filsafat seperti aliran Epikurus dan Stoa. 

Lihat Xavier Leon Dufour, Ensiklopedi Perjanjian Baru,trans. Stefan Leks & A.S. Hadiwiyata (Yogyakarta: 

Kanisius, 1991), 45. J. D. Douglas et.Al (ed), Ensiklopedi Alkitab Masa Kini 2, cet.8 (Jakarta: Yayasan 

Komunikasi Bina Kasih, 1998),73. William Barclay, Pemahaman Alkitab setiap Hari: Kitab Wahyu Kepada 

Yohanes Pasal 1-5 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006 ), 85-88. 
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mencoba menjadikan Yesus sebagai raja tetapi Yesus menarik diri dari mereka (Yoh. 1:41; 6: 

15).
13

 

Kata Mesias berasal dari bahasa Ibrani yaitu          dan dalam bahasa Yunani 

diterjemahkan dengan kata Χριστός, merupakan suatu kata sifat yang artinya “Yang diurapi” 

(1 Samuel 24:7; Yohanes 1:41; 4:25). Sebutan Mesias berakar dalam pengertian orang 

Yahudi mengenai seorang tokoh pada masa depan yang akan datang sebagai wakil Allah, 

yang dapat menyelamatkan orang Yahudi dari perbudakan.
 
Pada awalnya, kata Mesias  

menunjuk pada raja yang sedang berkuasa di kerajaan Israel Raya, terutama yang berasal dari 

dinasti Daud, dan kemudian istilah ini digunakan untuk raja yang akan membawa 

keselamatan yaitu yang akan membebaskan umat Israel dari penindasan. Raja yang 

dinantikan itu dinubuatkan bahwa ia berasal dari keturunan Raja Daud (2 Samuel 7: 1-17).
14

 

Menurut pernyataan penulis Injil Yohanes yang terdapat di dalam pasal 20:30, tujuan 

utama tulisan di dalam Injil Yohanes adalah untuk membangkitkan iman dan menghantar 

pembacanya kepada kepercayaan bahwa Yesus ialah Mesias, anak Allah. Dengan demikian 

membawa mereka ke dalam pengalaman hidup yang kekal sehingga memperkokoh iman 

Kristen dengan dasar iman bahwa Yesus adalah anak Allah. Van Bruggen dengan nada yang 

tegas mengatakan bahwa Injil Yohanes ditulis dengan tujuan memberantas ajaran-ajaran 

palsu yang tidak mengakui Kristus sebagai anak Allah. Eaton dan Mains menambahkan 

bahwa hanya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang dapat disebut sebagai anak-anak 

Allah, karena Yesus sebenarnya adalah Allah yang telah menjadi manusia. Allah berdiam di 

dalam diri Yesus sehingga Yesus disebut sebagai anak Allah, karena itu setiap orang yang 

percaya kepada Yesus dapat disebut disebagai anak-anak Allah. Kepercayaan kepada Yesus 

                                                 
13

 Donald Guthrie, Pengantar Perjanjian baru. Volume I (Surabaya: Momentum, 2010), 248. 
14 Bangsa Israel telah mengenal pemerintah dan kekuasaan raja, sehingga para nabi juga selalu 

menggambarkan Mesias itu sebanding dengan raja yang berkuasa untuk membebaskan rakyatnya dari 

penindasan, dalam  S. M. Siaahan,  Pengharapan Mesias dalam Perjanjian Lama (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2008), 5. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Yahudi
http://id.wikipedia.org/wiki/Allah
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sebagai anak Allah begitu tegas diberitakan dalam Injil Yohanes karena pada masa 

Kekristenan awal, pemberitaan tentang Yesus juga diperhadapkan dengan berbagai aliran 

filsafat dan keagamaan di dunia Hellenis.
15

  

Dari penjelasan tentang tujuan penulisan Injil Yohanes yang sudah saya uraikan, saya 

berpikir bahwa penggambaran jati diri Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan, merujuk 

kepada target pembaca terutama untuk orang Yahudi yang berdiaspora di luar Palestina, 

mereka yang terpencar-pencar di berbagai negeri yang hidup dalam budaya Hellenis.
16

 

Kendati demikian, tentu penulis Injil Yohanes tidak mengucilkan pembaca non Yahudi dalam 

lingkup pandangnya sehingga dilakukan penerjemahan beberapa kata Yahudi yang sederhana 

ke dalam bahasa Yunani.
17

 

Jadi kesimpulannya, ada dua hal  yang mendapat penekanan penting di dalam tulisan 

Injil Yohanes, yang dihadirkan untuk kebutuhan pertumbuhan iman komunitas-komunitas 

Kristen di tengah-tengah budaya Hellenis.
18

Dua hal itu adalah: Pertama, Yesus sebagai 

Mesias yang bukan dalam arti politik seperti pandangan umum pada waktu itu tetapi dalam 

arti rohani. Kedua, Yesus sebagai anak Allah, yang melaluiNya Allah hadir secara penuh 

menyapa umat manusia dalam setiap keadaan hidup yang dialami. 

 

                                                 
15

 Donald Guthrie, Teologi Perjanjian Baru 3 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009), 267; Robert Kysar, 

Injil Yohanes Sebagai Salah Satu Cerita, Berkenalan dengan Narasi Salah Satu Injil (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 2000 ), 94. Ernest Maryanto, Kamus Liturgi Sederhana (Yogyakarta: Kanisius,2004), 84. Jacob van 

Bruggen,  Kristus di Bumi: Penuturan Kehidupan-Nya oleh Murid-Murid dan oleh Penulis-penulis sezaman 

(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 73; Yohanes 20: 31. Eaton & Mains, The Holy Bible, Containing the Old 

& New Testaments: The Text Carefully (Michigan: University of Michigan, 2008), 527-528; Yohanes 1: 12; 

George D'Oyly & Richard Mant, The Holy Bible: With Notes, Explanatory and Practical 3 (Lausanne:  

Clarendon Press, 2009), ccxcvi. Docetisme adalah Aliran yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah tetapi 

menyangkal bahwa Ia sungguh-sungguh manusia sedangkan Gnostisisme percaya bahwa materi itu pada 

dasarnya jahat dan roh itu baik.  Gnostik mengklaim memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, “kebenaran yang 

lebih tinggi” yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Gnostisisme berasal dari kata bahasa Yunani gnosis 

yang berarti “mengetahui” dalam Justo L. Gonzales, Essential Theologikal  Terms (Louisville, Kentucky: 

Westminster John Knox Press, 2005), 46; 1 Yohanes 2: 21 & 22. 
16

 Guthrie, Pengantar Perjanjian, 232. 
17

 Mesias (Yohanes 1: 41), Rabbi (Yohanes 1: 38), rabbuni (Yohanes 20: 16), gabbata (Yohanes 19: 13), 

Golgota (Yohanes 19: 17), danau Galilea disebut dengan nama Yunaninya: danau Tiberias (Yohanes 6: 1 & 

Yohanes 21: 1), Siloam (Yohanes 9: 7), Kefas (Yohanes 1: 42). Lihat Groenen, Pengantar, 146. 
18

 Guthrie, Pengantar, 232. 

http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22George+D%27Oyly%22
http://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+Mant%22
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3.3 Konteks Sosio Historis Injil Yohanes 

3.3.1 Hellenistis 

Zaman Hellenistis adalah zaman di mana bahasa Yunani dan peradaban Yunani 

mendapat tempat yang tertinggi dalam kehidupan manusia. Zaman Hellenistis ditandai 

dengan tampil dan berkuasanya Aleksander Agung dalam sejarah bangsa Yunani pada abad 

ke-4 SZB. Dibawah pemerintahan Aleksander Agung, bangsa Yunani menjadi bangsa yang 

besar, dengan wilayah kekuasaannya yang terbentang luas dari daerah Mesir sampai daerah 

India. Mulai saat itu muncul suatu kebudayaan yang dengan bahasa Simon Petrus Tjahjadi, 

disebut kebudayaan supranasional (kebudayaan Yunani raya), yaitu kebudayaan 

Hellenisme.
19

 Istilah Hellenisme berasal dari kata Hellenizein (,Ellhni,zein) = berbahasa 

Yunani (me-Yunanikan), yang merujuk kepada “kebudayaan Yunani” yang membaur dengan 

kebudayaan lain, atau dengan sengaja ditanamkan ke dalam sebuah kebudayaan daerah 

taklukan Aleksander Agung.
20

  

Pusat kebudayaan Hellenis berkembang dari daratan Yunani ke Pergamon, Rhodes, 

Antiokhia dan Aleksandria. Aleksander Agung sangat fanatik terhadap kebudayaannya 

sendiri yakni kebudayaan Yunani. Tidak hanya bahasa tetapi kebiasaan agama dan filsafat 

Yunani pun dipakai di seluruh wilayah kekuasaan Aleksander Agung. Kebudayaan itu tetap 

bertahan meskipun Aleksander Agung telah wafat dan diganti oleh bangsa penguasa baru, 

yakni bangsa Romawi yang menguasai Eropa, Afrika Utara, dan Asia Kecil.
21

Walaupun 

bangsa Romawi muncul sebagai penguasa dan penjajah yang tangguh namun 

ketangguhannya itu lebih menyangkut bidang hukum, militer dan ekonomi. Di luar bidang-
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 Simon Petrus L. Tjahjadi, Pustaka Filsafat Petualangan Intelektual, Konfrontasi dengan Para Filsuf 

dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern (Yogyakarta: Kanisius, 2004 ), 81. 
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 Tjahjadi, Pustaka Filsafat, 81. 
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bidang itu, misalnya bidang sastra, teater, filsafat, mitologi, kepercayaan, arsitektur, budaya 

dan seni itu kebudayan Hellenistis tetap kuat pengaruhnya, sehingga bangsa Romawi diberi 

julukan sebagai “bangsa penjajah yang dijajah oleh bangsa jajahannya sendiri”. Dalam dunia 

Romawi yang dikuasai kebudayaan Yunani inilah Kekristenan bertumbuh dan karangan-

karangan Perjanjian Baru termasuk didalamnya Injil Yohanes, dihadirkan untuk kebutuhan 

pertumbuhan Iman komunitas-komunitas Kristen.
22

  

 

3.3.2 Dunia Yunani-Romawi   

Dunia Yunani-Romawi tempat Kekristenan berkembang dapat ditelusuri dari berbagai 

segi, sebagai berikut:  

 

1. Segi Politik 

Wilayah kekuasaan Roma adalah wilayah yang sangat luas namun ia mampu 

menciptakan keadaan yang cukup aman dan tentram, itu merupakan suatu kenyataan yang 

menguntungkan karena dengan situasi yang aman dapat meningkatkan komunikasi antar 

bangsa dan wilayah di segala tingkatan. Menurut Groenen, kondisi aman itu bisa bertahan 

juga dengan kekerasan senjata karena ada 20-25 legiun (tiap legiun berjumlah 6000 orang) 

tentara inti yang bertugas menjaga keamanan wilayah kekuasaan Roma. Itu baru jumlah 

tentara yang inti, belum ditambah dengan tentara-tentara yang diperbantukan di setiap 

legiun.
23

 

Roma menguasai daerah-daerah kekuasaannya secara politik dan terbantu dengan 

kebudayaan Yunani dari segi peradaban membuat Roma berhasil mempersatukan suatu dunia 

yang serba majemuk dan aman dengan penduduk dalam jumlah besar dari berbagai 
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kalangan.
24

Di dalam dunia yang serba majemuk inilah Kekristenan lahir dan karangan-karang 

Perjanjian Baru dihadirkan untuk kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan iman umat Kristen. 

Penyebaran agama Kristen relatif pesat tidak hanya ditentukan oleh dinamika intern, tetapi 

juga terbantu oleh prasarana yang diciptakan oleh negara Roma, yakni pelayaran yang aman 

dan jaringan jalan raya yang melintasi seluruh wilayah kekuasaan Roma. Selain itu, walaupun 

masyarakatnya bercampuran tetapi mereka bersatu juga karena menggunakan satu bahasa 

yang digunakan sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Yunani. 

 

  

2. Ekonomi 

Berbicara tentang ekonomi Romawi di dunia Hellenis yang di dalamnya Kekristenan 

berkembang,  memiliki tradisi kekayaan dan status yang diukur dari luas tanah atau ternak 

dan kekuasaan diukur dengan kesetiaan keluarga. Walaupun ada tradisi demikian namun 

Stambaugh & Balch mengatakan bahwa kekayaan materi dari dunia Yunani-Romawi 

dibagikan secara tidak merata. Tidak semua orang kaya memiliki status sosial yang tinggi.
25

 

Senada dengan itu Groenen mengatakan bahwa Masyarakat Yunani-Romawi terdiri atas 

beberapa kelas sosial yang terpisah dan ada perbedaan antara mereka yang mempunyai 

kewarganegaraan Roma dan yang tidak mempunyai kewarganegaraan Roma.
26

 

Perbedaan kelas selain dilihat dari kewarganegaraan, pendidikan juga berpengaruh 

dalam pandangan di masyarakat, orang yang berkelas tinggi dalam pandangan masyarakat 

adalah orang yang berpendidikan Yunani dan berbahasa Yunani. Perbedaan kelas yang 

berikut adalah antara orang yang merdeka dan budak. Orang-orang yang menjadi budak 

adalah orang-orang yang paling rendah di dalam masyarakat. Maksudnya, dalam tata hukum 
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mereka tidak mempunyai hak apa pun, mereka setara dengan benda yang menjadi milik 

majikannya, bahkan secara resmi, budak-budak dapat diperjual belikan seperti barang.
27

 

Menurut Groenen, jumlah budak di dunia Romawi pada masa Kekristenan awal, sangat 

banyak. Diperkirakan ada sepertiga dari jumlah penduduk Roma. Keadaan ini membantu 

perkembangan ekonomi di Roma karena sebagian besar tata ekonomi tergantung pada 

perbudakan, karena dari situlah mereka memperoleh tenaga kerja guna menjalankan roda 

ekonomi. Selain budak, barang yang mendatangkan kekayaan adalah tanah. Keadaan tanah di  

daerah sekitar Laut Tengah masa itu cukup subur sehingga hasil pertanian menjadi sumber 

hasil utama. Karena itu kekayaan golongan elit didasarkan pada tanah. Beberapa tanah 

pertanian pribadi yang kecil diolah oleh pemiliknya sendiri, dengan pertolongan dari anggota 

keluarga dan beberapa orang budak mereka. Namun di beberapa tempat tanah kepunyaan 

seorang tuan tanah yang kaya akan dibagi mejadi lahan-lahan individual kecil untuk 

disewakan kepada para petani untuk menggarap berdasarkan suatu pengaturan sewa.
28

 Jadi 

dasar ekonomi pada masa itu adalah pertanian tetapi dasar peradaban Yunani dan Romawi 

adalah perkotaan. 

 

 

3. Filsafat 

Filsafat pada zaman Hellenistis adalah filsafat yang berfokus pada permasalahan praktis 

sekitar etika untuk menjawab pertanyaan apa tujuan hidup manusia? bagaimana manusia 

dapat mencapai tujuan itu? Apa yang wajib dilakukan dan dihindari agar tujuan itu tercapai.
29

 

Menurut Tjahjadi dan Bertrand Russell, ada tiga aliran filsafat yang muncul dalam 

lingkungan Hellenis yaitu: Pertama, filsafat Stoa (333-362 SZB) yang isi ajarannya tentang 

                                                 
27

 Orang yang menjadi budak adalah: 1). Semua tawanan perang, mereka itu dipekerjakan dalam 
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sebagai budak atau dijadikan budak. Lihat Groenen, Pengantar, 60 & 65. 
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tujuan hidup manusia adalah hidup sesuai dengan keteraturan alam. Kedua, filsafat Epikurus 

(342-271 SZB) yang isi ajarannya tentang awal dan akhir dari hidup yang bahagia, dan ketiga  

filsafat neo-Platonisme atau Platonisme baru (204-270 ZB), isi ajarannya tentang yang Esa 

artinya yang Esa adalah tujuan dari segala sesuatu.30 Berikut ini saya akan membahas filsafat 

Stoa dan Epikurus saja karena berkaitan dengan waktu kemunculan dua filsafat itu yang 

terjadi sebelum Injil Yohanes ditulis, sedangkan filsafat neo-Platonisme muncul setelah 

penulisan Injil Yohanes dilakukan sehingga kemungkinan tidak ada pengaruhnya terhadap 

Injil Yohanes. 

 

1) Filsafat Stoa 

 Filsafat Stoa awalnya bertitik tolak dari rasa takjub pendirinya terhadap segala 

keteraturan dan keindahan dunia. Ia berkeyakinan bahwa keteraturan dunia yang 

menakjubkan ini tidak hanya terjadi secara kebetulan saja tetapi diatur oleh  λόγος. Itu 

sebabnya aliran filsafat ini didasarkan atas kepercayaan bahwa baik dunia maupun manusia 

yang tinggal di dalamnya pada akhirnya bergantung hanya pada satu prinsip saja, yaitu: 

λόγος. Menurut Tjahjadi dan Frans Suseno, λόγος dalam ajaran Stoa bukan hanya mempunyai 

arti sebagai akal budi atau rasio manusia saja melainkan merupakan rasio dunia yang kreatif 

dan dipandang sejajar dengan Dewa atau Allah.
31

 λόγος dipahami sebagai jiwa alam yang 

menentukan keteraturan segala sesuatu, dan mengarahkannya ke tujuan yang telah ditetapkan 

sejak semula. Itu berarti bahwa ketaraturan segala sesuatu diyakini sebagai takdir, dan semua 

yang ada di dalam jagat raya tidak  bisa luput dari keberlakuan mutlak hal ini. Keadaan itu  

dinamakan sebagai hukum alam, yaitu suatu hukum yang selalu berlaku dan tidak pernah 
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 Bertrand Russell, Sejarah filsafat Barat Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno hingga 
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berubah karena berkaitan dengan aturan alam.
32

 Hukum alam berlaku juga bagi manusia 

karena manusia adalah bagian dari jagat raya, itu sebabnya ajaran kaum Stoa menganjurkan 

kepada setiap manusia hendaknya mengikuti saja suratan takdir dan penentuan alam baginya. 

Dengan demikian Ia akan mencapai harmoni dengan alam yang akan membawanya kepada 

kebahagiaan.
33

 

Kebahagiaan yang dicapai manusia di dalam kehidupan menurut Kaum Stoa adalah 

keberhasilan manusia mempertahankan diri dengan cara menyesuaikan diri terhadap hukum 

alam. Penyesuaian diri terhadap hukum alam dilakukan dengan cara mengikuti hati nurani 

karena hati nurani diilhami oleh λόγος. Λόγος merupakan patokan utama untuk mencapai 

kebahagiaan di dalam hidup. Dalam pengertian seperti itu, perbuatan baik dilihat sebagai 

penyesuaian dengan hukum alam, sementara perbuatan buruk dilihat sebagai penolakan pada 

penyesuaian diri terhadap hukum  alam.  Dengan demikian setiap manusia yang ingin 

mengalami kebahagiaan atau hidup yang baik, ia harus hidup serasi dengan alam. Untuk 

mencapai tujuan itu, ia akan membebaskan dirinya dari segala macam kecenderungan dan 

dorongan yang tidak teratur yang memungkinkan adanya keteraturan dalam hidupnya. 

 

2) Filsafat Epikurus 

Kaum kristen mula-mula diperhadapkan dengan berbagai pemikiran orang-orang non 

Yahudi tentang apa yang terjadi setelah kematian. Filsafat Epikurus justru membawa 

pengikutnya untuk tidak memikirkan kematian karena filsafat Epikurus sangat menjunjung 

tinggi kenikmatan.
34

 Epikurus mengajarkan bahwa kematian tidak berarti apa-apa bagi yang 

masih hidup karena menurut filsafat Epikurus, selagi seseorang masih memiliki hidup maka 
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sesungguhnya kematian itu tidak ada dan kematian pun tidak berarti apa-apa bagi mereka 

yang sudah mati karena mereka sudah tidak ada.
35

  

Ajaran filsafat Epikurus menolak untuk memikirkan tentang kematian karena hal itu 

tidak membawa kenikmatan tetapi justru kecemasan yang membuat hari-hari hidup menjadi 

suram dengan hal yang sebenarnya tidak ada. Filsafat Epikurus lebih menjunjung tinggi 

kenikmatan. Kenikmatan yang dimaksudkan di sini menurut Epikurus adalah tidak adanya 

rasa sakit dan kegelisahan hidup. Epikurus tidak menyangkal bahwa kenikmatan yang perlu 

diperoleh mencakup kenikmatan inderawi juga. Akan tetapi, yang jauh lebih utama daripada 

kenikmatan inderawi adalah ketenangan jiwa, yang diibaratkan seperti tenangnya laut 

manakala tidak ada angin bertiup. Untuk mencapai ketenangan jiwa ini, Epikurus 

menganjurkan agar orang menjauhkan diri dari kesibukan ber-polis karena menurutnya 

kegiatan ini beresiko tinggi terhadap ketenangan jiwa. Sebaiknya berusaha hidup baik, yang 

dimaksudkan dengan hidup baik di sini adalah hidup bersenang-senang dengan menjalin 

persahabatan serta berusaha memiliki hati yang tenang. Manusia bisa memiliki hati yang 

tenang jika tidak cemas, hal terbesar yang membuat manusia cemas adalah ketakutan akan 

kematian dan rasa takut terhadap para dewa. Para dewa memang tidak disangkal 

eksistensinya, tetapi menurut Epikurus mereka tidak ikut campur tangan dalam gerak dan 

kejadian-kejadian dunia yang bersifat mekanis ini dan tidak ada takdir atau penentuan dewata 

yang secara mutlak mengarahkan gerak segala sesuatu, termasuk tindakan dan nasib manusia. 

Untuk keluar dari kecemasan akan ketakutan terhadap kematian dan rasa takut terhadap para 

dewa adalah dengan cara menghindar dan memfokuskan pikiran kepada hal-hal yang 

menyenangkan.
36
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4. Agama 

Negara Roma tidak hanya mempersatukan berbagai bangsa dan kebudayaan, tetapi 

juga macam-macam agama dan aliran kepercayaan, karena itu menurut Groenen melihat 

Roma dari bidang agama pun situasinya serba majemuk. Dalam hal ini negara Roma sangat 

toleran dengan situasi keagamaan tetapi dalam batas-batas tertentu, yakni asal agama-agama 

yang ada tidak mengancam kesatuan politis kultural negara.
37

 Menurut Drane agama 

merupakan sesuatu yang penting di dunia Yunani-Romawi, karena banyak orang mencari 

makna hidup melalui agama. Di satu sisi, para filsuf telah menciptakan sistem-sistem 

pemikiran yang sering sangat sulit dimengerti sehingga menimbulkan kebingungan tentang 

tujuan hidup setiap orang di dunia.
38

  

Sebagai akibatnya, banyak orang merasa bahwa hidup mereka hampa dari segi moral 

dan spiritual, itu sebabnya orang-orang di seluruh kekaisaran Roma cenderung untuk 

menganut kepercayaan agama apa saja yang dapat memberi mereka harapan baru. Salah satu 

agama yang berkembang pada masa itu adalah agama Kristen. Kepercayaan Kristen masa itu 

bersaing dengan macam-macam  aliran keagamaan yang mencari penganut dan pendukung. 

Situasi itu merupakan situasi keagamaan yang serba majemuk yang kerap kali tercampur 

takhyul, ilmu sihir, astrologi dan kedukunan. Akibatnya semua serba kabur, alias tidak jelas 

pandangannya, sehingga pemahaman tentang kepercayaan yang berkembang pada masa itu 

menjadi serba sinkretis.
39

Karenanya, ciri religius di dunia Yunani-Romawi tempat 

Kekristenan berkembang, ditandai dengan banyaknya kuil yang terdapat di setiap kota. Kuil-

kuil itu dibangun oleh penguasa negara maupun para swasta dengan maksud untuk memuja 

segala macam dewa-dewi dari seluruh pelosok dunia, dan juga untuk mengabadikan diri serta 
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memperindah kota. Agama-agama serta paham-paham keagamaan yang berkembang pada 

masa itu, diantaranya: 

 

1. Agama Negara 

Maksud dari agama negara yaitu, ada sejumlah Dewa-dewi khusus yang secara resmi 

dipuja oleh negara Roma. Diantaranya adalah Mars, Neptunus, Mercurius, Yuno, Vespa, 

dengan dewa utama atau kepala dunia kedewataan adalah Yupiter (disamakan dengan dewa 

Yunani, yaitu Zeus). Ibadah penyembahan atau upacara korban, diselenggarakan secara 

teratur oleh negara dan dibiayai juga oleh negara. Kaisar sendiri berperan sebagai imam 

tertinggi dan dibantu oleh imam-imam besar lain serta sejumlah imam-imam biasa dan 

petugas-petugas (semua yang membantu Kaisar adalah pegawai negeri).
40

 

Kaisar bahkan tidak hanya menjadi imam tertinggi tetapi justru ia juga dianggap 

sebagai dewa bersama dengan ibukota Roma. Pemujaan terhadap Kaisar dan ibu kota Roma 

terjadi atas dasar pertimbangan politik demi persatuan dan kemantapan negara. Jadi pemujaan 

itu pada dasarnya menonjolkan Kaisar sebagai kepala negara, sehingga ibadah kepadanya 

lebih bersifat sipil kenegaraan daripada religius/keagamaan. Negara dalam hal ini dilihat 

sebagai cerminan dari dunia Ilahi. Kuasa negara dianggap menjelma dalam kepala negara, 

karena itu kuasa kepala negara menjadi semacam penjelmaan dari kekuasaan Ilahi dan 

wewenang tertinggi. Oleh sebab itu, pemujaan terhadap kepala negara atau Kaisar menjadi 

tanda kesetiaan kepada negara, sebaliknya jika menolak berarti dianggap mengkhianati 

negara. Menurut Groenen, hal itu menjadi penyebab bentrokan antara umat Yahudi dan 

kemudian umat Kristen dengan negara Roma.
41

 Bentrokan itu bisa saja terjadi karena 

penyembahan dari umat Yahudi dan Kristen hanya mau dilakukan kepada Allah yang 

Monoteis. 
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2. Agama Yahudi  

Agama Yahudi adalah agama orang Yahudi yang percaya kepada Allah monoteis, yang 

dikenal dengan nama YHWH. Dalam agama Yahudi, Kitab Suci mendapat tempat yang 

sangat penting dalam kehidupan umat Yahudi.
42

 Melalui Kitab Suci, umat Yahudi belajar 

menghayati perbuatan-perbuatan Allah dalam sejarah perjalanan bangsa mereka dan 

merasakan anugerahNya bagi kehidupan mereka. Penyembahan dan pengajaran agama 

Yahudi bertumpu pada tiga landasan. Pertama, keluarga. Keluarga adalah inti dasar 

masyarakat dan unit Ibadah. Di dalam keluarga dilaksanakan beberapa upacara keagamaan 

penting. Diantaranya sunat, merupakan tanda sebagai anggota kerajaan Allah dan pesta 

paskah Yahudi, yang merupakan kesempatan bagi mereka untuk mengucap syukur dan 

bersukacita, karena Allah telah mengeluarkan bangsa mereka dari tanah perbudakan di Mesir. 

Di dalam keluarga pula pendidikan keagamaan diberikan oleh orang tua khususnya Ayah 

kepada anak-anaknya.
43

 

Kedua, Bait Allah. Bait Allah merupakan lambang kesatuan dan persatuan bagi bangsa 

Israel. Sehingga amatlah penting bagi mereka untuk hadir di dalam bait Allah walaupun satu 

tahun hanya satu kali bagi mereka yang tinggal di luar Palestina, karena dengan demikian 

mereka merasakan persatuan mereka walaupun secara geografis mereka hidup terpisah. Bait 

Allah adalah pusat bagi ritus keagamaan Yahudi, dimana di dalam bait Allahlah orang-orang 

Yahudi mempersembahkan kurban penebusan dosa yang dilayani oleh para imam, mereka 

juga mengungkapkan doa-doa dan pemujaan kepada Allah.
44

 Bait Allah yang ada pada abad 

pertama ini bukanlah bait Allah yang dibangun pada Zaman raja Salomo (I Raja-raja 6:1-38 
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& 2 Tawarikh 3:1-14) tetapi bait Allah yang dibangun oleh raja Herodes Agung, yang mana 

proyek pembangunannya dimulai tahun 19 ZB-64 ZB.
45

 Bait Allah ini kemudian runtuh pada 

tahun 70 ZB. Itu berarti Bait Allah ini hanya berdiri selama 6 tahun setelah itu mengalami 

keruntuhan. 

Ketiga, Sinagoge. Sinagoge merupakan tempat ibadah orang Yahudi. Sinagoge 

dibangun bagi masyarakat Yahudi yang ada di perantauan untuk melaksanakan penyembahan 

dan pengajaran agama, karena letak Bait Allah yang begitu jauh dari tempat tinggal mereka. 

Pada setiap Sinagoge dibangun dinding yang menghadap ke Yerusalem dan terdapat lemari 

tempat gulungan Taurat serta sabda-sabda nabi. Dengan sering berkumpul untuk beribadah 

kepada Allah di Sinagoge, dapat membangun rasa keYahudian diantara umat Yahudi di 

Perantauan. Kebaktian dalam Sinagoge biasanya dilaksanakan pada hari sabat, yang terdiri 

dari doa yang disampaikan seorang awam dilanjutkan dengan pembacaan Kitab Suci dan 

penjelasan nats Kitab Suci untuk memperingatkan jemaat tentang kehidupan yang patut 

diperjuangkan.
46

 

 

3. Agama Kristen 

Agama Kristen adalah agama yang lahir dari komunitas Yahudi sehingga kepercayaan 

Kristen tidak jauh berbeda dengan kepercayaan Agama Yahudi, yakni kepercayaan yang 

tertuju kepada Allah yang monoteis (YHWH). Melalui Yesus Kristus Allah YHWH hadir 

menyatakan diri kepada manusia, karena itu Yesus Kristus diyakini sebagai Anak Allah juga 

sebagai Mesias dan menjadi pokok kepercayaan agama Kristen.  

Umat Kristen juga adalah bagian dari Sinagoge Yahudi, namun dengan berjalannya 

waktu timbul pertikaian sehingga umat Kristen dikucilkan oleh umat Yahudi dan tidak 

diperbolehkan beribadah di dalam Sinagoge. Groenen memperjelas pokok pertikaian yang 
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mengakibatkan ketegangan antara umat Yahudi dan umat Kristen masa itu adalah Yesus yang 

dipertanyakan identitasNya sebagai Mesias atau bukan. Persoalan itu dibawa kedalam sebuah 

sidang pemimpin Yahudi pada tahun 90 ZB. Dalam sidang ini lahir sebuah keputusan 

menyangkut orang Kristen keturunan Yahudi, bahwa mereka yang menerima Yesus sebagai 

Mesias harus dikucilkan dari ibadat di Sinagoge. Selain itu, dalam doa resmi disisipkan 

sebuah kutuk atas pengikut-pengikut Yesus yang dianggap sebagai “bidah”.
47

 

Jika sidang dilakukan pada tahun 90 ZB, maka jelaslah bahwa sejak Injil Yohanes 

ditulis pada tahun 100 ZB di dunia Hellenis, umat Kristen telah dikucilkan dan secara resmi 

tidak diperbolehkan beribadah dalam Sinagoge Yahudi. Dalam situasi semacam itu 

menyebabkan komunitas Kristen yang melatarbelakangi Injil Yohanes, yang disebut oleh 

David Bartlett sebagai Jemaat Yohanes, mengalami keadaan yang tersisih. Keadaan itulah 

yang tergambar dalam tema-tema Injil Yohanes yang begitu menekankan kasih persaudaraan, 

kasih timbal balik dan persatuan yaitu persatuan iman dalam Kristus.
48

 

Di sisi lain, pada masa penulisan Injil Yohanes itu, kepercayaan Kristen sudah tersebar 

di mana-mana hingga terbentuk jemaat-jemaat Kristen. Refleksi umat Kristen atas fenomena 

Yesus dan pengalaman umat sendiri semakin terpengaruh oleh alam pikiran Yunani. Menurut 

Thomas van den End, pengaruh Kekristenan agaknya paling besar di Asia Kecil sehingga 

pada tahun 112 ZB dalam surat Gubernur daerah Bitinia (band. Kis. 16:7 dalam TB LAI) 

berisi keluhan kepada kaisar di Roma bahwa hewan kurban hampir tidak ditemukan 

pembelinya dan kuil-kuil terasa sunyi sepi karena banyak orang sudah menjadi Kristen.
49

 

 Walaupun Isi pesan dari surat Gubernur daerah Bitinia tersebut menggambarkan 

bahwa ada banyak komunitas-komunitas Kristen yang tersebar di Asia Kecil. Namun cara 

mereka menceritakan Yesus tentu tidak sepenuhnya sama, seperti yang diungkapkan oleh 
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Groenen bahwa komunitas-komunitas Kristen menganut iman kepercayaan yang pada 

dasarnya sama, namun jangan dipikir terlalu seragam. Menurutnya, disamping kesamaan 

dasariah tentang iman kepada Yesus Kristus, ada perbedaan dalam menceritakan tentang 

Yesus dan mengungkapkan iman kepercayaan itu.
50

  

Contoh perbedaan-perbedaan yang nampak, seperti gambaran Keilahian Yesus. 

Menurut Injil Yohanes 1 (TB LAI) Keilahian Yesus sudah nampak sejak awal dunia 

dijadikan, sedangkan menurut catatan rasul Paulus dalam Roma 1: 4 (TB LAI) justru 

Keilahian Yesus baru nampak dalam kebangkitan Yesus. Dalam Injil Markus 1: 10 (TB LAI) 

memuat informasi bahwa Keilahian Yesus baru nampak saat Roh Allah turun kepadaNya 

ketika Ia dibaptis. Berbeda dengan berita dalam Injil Matius 1: 18 (TB LAI) bahwa Keilahian 

Yesus nampak saat Maria mengandung Yesus. Tetapi menurut Injil Lukas 1: 35, Keilahian 

Yesus sudah nampak saat pemberitahuan akan kelahiran Yesus oleh malaikat utusan Allah 

kepada Maria.
51

Perbedaan-perbedaan semacam itu bukan berarti berita ini adalah suatu 

kebohongan, tetapi itu merupakan refleksi tentang Yesus yang diimani oleh komunitas 

Kristen yang melatarbelakangi penulisan Injil Yohanes atau Jemaat Yohanes (dalam 

bahasanya Bartlett) dan komunitas-komunitas Kristen lainnya. Selain itu, Menurut Groenen, 

perbedaan yang ada itu juga disebabkan karena pada masa itu tidak ada yang berperan 

sebagai pengawas umum dan pemersatu semua jemaat.
52

 

 

4. Agama-agama Misteri 

Pada masa perkembangan Kekristenan di dunia Hellenis,  dunia Hellenis dilanda 

semangat religius dan menyebarluaskan pelbagai “agama-agama rahasia”, yaitu semacam 

paham tentang “keselamatan”dan “ penebusan” dari suatu keadaan serba gelap dan tanpa 

banyak harapan. Melalui upacara ritus keagamaan, orang mendapat pengetahuan baru tentang 
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yang Ilahi (dewa/dewi tertentu). Selain itu dapat menjalin hubungan mesra dan akrab dengan 

yang Ilahi serta merasakan kebahagiaan kekal dan baka.
53

   

Ciri umum agama-agama misteri atau rahasia di dunia Hellenis, yaitu muatan ajarannya 

mengenai bagaimana umat manusia dapat terlepas dari kematian. Dengan menjalankan ritual-

ritual tertentu, orang yang percaya dapat mengharapkan keabadian jiwa dan kehidupan yang 

kekal dan suatu wawasan menyangkut hakikat sejati alam semesta dapat menjadi sama 

pentingnya dengan upacara agama untuk mendapatkan keselamatan.
54

 Jemaat Yohanes, hidup 

dalam situasi semacam itu sehingga mereka akan mempertahankan diri karena identitasnya 

tentu dipertaruhkan di tengah-tengah kehidupan keagamaan yang serba sinkeretis itu. 

 

5. Sinkretisme 

Sinkretisme bukan merupakan sebuah agama namun merupakan upaya penyesuaian 

atau pencampuran kebudayaan dan kepercayaan. Sinkretisme berasal dari kata “sinkretis” 

yang artinya mencari penyesuaian atau keseimbangan antara dua aliran agama atau lebih 

sedangkan sinkretisme adalah paham tentang perpaduan dari beberapa paham yang berbeda 

untuk mencari keserasian dan keseimbangan. Di dunia Hellenis tempat komunitas Kristen 

mula-mula hidup, sinkritisme dapat dilihat sebagai gejala budaya umum, terjadi penerimaan 

kebiasaan dan cara berpikir dalam sebuah kelompok sosial atau dapat pula merupakan sebuah 

gejala keagamaan yang khusus. Orang cenderung menganggap dewa-dewa bangsa lain sama 

atau identik dengan Dewa-dewa yang sudah mereka kenal. Dengan demikian orang Yunani 

menganggap Osiris (Dewa Mesir) identik dengan Dionisius (dewa mereka sendiri). Di 

Kekaisaran Romawi, penduduk pribumi di Afrika Utara melakukan ibadahnya kepada Dewa 
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Baal mereka yang tradisional, tetapi menggunakan nama Romawi, Saturnus. Bahkan YHWH, 

Allah bangsa Yahudi diidentikkan dengan Zeus.
55

  

Menurut John Stambaugh & David Balch, sinkritisme juga adalah kecenderungan orang 

untuk mengakumulasikan atribut-atribut Dewa-dewa lain. Misalnya di Mesir, para teolog 

cenderung menafsirkan Dewa-dewa yang berbeda sebagai penampakan dari satu Dewata, 

para teolog Yunani Romawi pun dengan mengandalkan sumber-sumber dari dunia Timur, 

juga mengidentifikasikan berbagai Dewa dalam diri satu Dewata, yang diungkapkan dalam 

seruan-seruan populer seperti “Zeus Hades Helius Dionisus adalah esa”, atau “Zeus Serapis 

adalah esa”.
56

 Bentuk-bentuk sinkritisme ini memperlihatkan sejauh mana orang-orang 

bergabung dalam ibadah-ibadah yang dipaduhkan dalam kehidupan masyarakat kota Yunani-

Romawi. Dalam kebudayaan yang lebih besar, mereka ikut memiliki perasaan bahwa seluruh 

dunia dikendalikan oleh kuasa-kuasa ilahi yang menampakkan diri dalam berbagai cara. 

 

 

6. Gnostisisme 

Gnostisisme adalah sebuah paham yang berasal dari bahasa Yunani yaitu gnwsij atau 

gnōsis  yang artinya pengetahuan yang merujuk pada bermacam-macam gerakan keagamaan 

yang beraliran sinkretisme. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini bukanlah pengetahuan 

intelektual melainkan suatu pengalaman mistik yang merupakan suatu pengenalan akan Allah 

yang maha tinggi. Secara  praktis kepercayaan seperti itu dapat menimbulkan dua sikap yang 

berbeda: Pertama, mereka yang berusaha melepaskan diri dari cengkraman dunia materi 

melalui bertapa secara ketat, dengan demikian mereka dapat melawan kehidupan badani 

secara efektif. Kedua, mereka yang percaya bahwa mereka sudah dilepaskan dari semua 

ikatan materi jadi apa yang mereka lakukan sekarang sama sekali tidak ada kaitannya dengan 
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tujuan akhir yang bersifat spiritual. Mereka beranggapan bahwa mereka berkewajiban untuk 

merusak semua yang ada hubungan dengan dunia ini, termasuk standar moralitasnya.
57

 

Gnostisisme adalah pemikirannya didasarkan atas kepercayaan bahwa ada dua dunia : 

dunia Roh tempat Allah berada yakni dunia yang murni dan suci dan dunia materi tempat 

manusia berada yakni dunia yang jahat dan buruk. Menurut pemahaman ini, Allah itu murni 

dan suci sehingga ia tidak berhubungan dengan dunia tempat di mana manusia hidup. Oleh 

karena itu keselamatan tidak ada kaitannya dengan dunia ini, dan harapan terbaik adalah 

meloloskan diri ke dunia roh dan menemukan kebahagiaan sejati di sana. Kesempatan untuk 

meloloskan diri yaitu terjadi pada waktu kematian, ketika jiwa meninggalkan raga, namun 

tidak semua orang dapat secara otomatis layak masuk ke dunia roh pada waktu kematian, 

karena hanya mereka yang memiliki “percikan” Ilahi yang melekat di dalam dirinya saja 

yang dapat memasuki dunia roh pada waktu peristiwa kematian. Tetapi mereka yang tidak 

memiliki “percikan” Ilahi akan kembali ke dunia dan memulai lingkaran baru dalam 

kehidupan badani. Bahkan mereka yang memiliki “percikan” Ilahi pun tidak dapat 

memastikan bahwa mereka akan mendapat kelepasan pada akhirnya, karena pencipta dunia 

yang jahat dan kawan-kawannya dengan cemburu menjaga pintu masuk ke dunia roh 

sehingga percikan yang dimiliki itu harus menerima penerangan mengenai hakikatnya sendiri 

untuk itu Gnosis atau pengetahuan sangat dibutuhkan.
58

 

 

3.4 Tafsiran Injil Yohanes 14:6 

 

 

3.4.1 Pendahuluan 

Secara umum Yohanes pasal 14 adalah teks yang pesannya berbentuk pemberitaan 

Firman. Lebih jelas terlihat di ayat 6, dalam teks Alkitab bahasa Yunani ditulis: le,gei auvtw/| 
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оÎo`Ð VIhsou/j\ evgw, eivmi h` o`do.j kai. h` avlh,qeia kai. h` zwh,\ ouvdei.j e;rcetai pro.j to.n 

pate,ra eiv mh. diV evmou/Å59 Di sini terdapat satu persoalan tekstual pada awal kalimat, yaitu 

kata оÎo`Ð. Kata оÎo`Ð adalah sebuah kata sandang tertentu yang berkasus nominatif merujuk 

kepada subjek “Yesus” yang mengikuti kata itu. Dari segi aparatus teks, kata  оÎo`Ð adalah: p
66 

artinya kata ini terdapat dalam papirus no.66 (P. Bodmer II di Cologny; P. Chester Beatty di 

Dublin). Diapit oleh tanda Î Ð, artinya mengalami perdebatan oleh para ahli dan tanda О 

artinya kata itu dihilangkan pada tahun 200 ZB.
60

Selain itu terdapat dua kata ganti orang 

pertama yang dipakai untuk menegaskan subjek dari kalimat itu. Dua kata yang saya 

maksudkan adalah evgw, eivmi. Pemakaian kata evgw, dalam tata bahasa Yunani disebut sebagai 

kata ganti orang pertama nominatif tunggal, kemudian ditambah lagi dengan kata eivmi yang 

juga adalah kata ganti orang pertama akusatif tunggal, membuat kalimat itu bermakna khusus 

dan tegas sehingga memberi makna yang khusus dan tegas pula bagi tiga kata benda yang 

bersifat abstrak di dalam kalimat itu, yaitu h` o`do.j kai. h̀ avlh,qeia kai. h` zwh,. Bahwa Yesus 

adalah Jalan itu, dan Kebenaran itu dan Hidup itu. 

Teks bahasa Yunani tersebut dalam terjemahan TB LAI ditulis “kata Yesus kepadanya, 

Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa 

kalau tidak melalui Aku.”
61

 Dalam Terjemahan Alkitab American Standard Version, ditulis: 

“Jesus saith unto him, I am the way, and the truth, and the life: no one cometh unto the 

Father, but by me”.
62

 Sama juga dengan terjemahan dalam teks Alkitab King James Version  

“Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, 
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but by me”.
63

 Sedangkan menurut teks Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari, diterjemahkan 

“Yesus menjawab, "Akulah jalan untuk mengenal Allah dan mendapat hidup. Tidak seorang 

pun dapat datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.
64

 Dari beberapa terjemahan Alkitab 

tersebut, terlihat bahwa terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari sedikit berbeda dari 

terjemahan yang lain karena kata h` avlh,qeia yang artinya kebenaran itu, diterjemahkan 

dengan kalimat untuk mengenal Allah. Oleh sebab itu untuk lebih jelasnya, tiga kata yang 

bersifat abstrak itu ditelusuri maksudnya satu per satu sebagai berikut. 

 

3.4.2 Jalan Itu (h` o`do.j) 

Menurut Guthrie, pernyataan Aku adalah Jalan itu (evgw, eivmi h` o`do.j) merupakan 

ungkapan khusus yang membuat hal yang abstrak tentang log̀oj di dalam pendahuluan Injil 

Yohanes (log̀oj yang menjadi manusia Yoh. 1:14) menjadi nyata dalam pribadi Yesus. 

Pernyataan ini juga kemungkinan memiliki kaitan dengan pergumulan komunitas Kristen 

pada masa Injil Yohanes ditulis. Jika ditelusuri kembali seperti yang sudah saya jelaskan 

sebelumnya, bahwa Injil ini ditulis di dunia Hellenis dalam perkembangan filsafat Yunani 

seperti filsafat Stoa, yang menekankan tentang bagaimana mendapat kebahagiaan sejati di 

dalam hidup, yaitu dengan cara hidup menurut hukum alam. Juga filsafat Epikurus yang 

menekankan tentang kenikmatan hidup serta berbagai macam agama yang mengajarkan 

tentang makna hidup.  

Di sisi lain, pada masa itu dunia Yunani-Romawi tengah dilanda dengan semangat 

religius yang menyebarluaskan pelbagai “agama-agama rahasia” untuk mencari makna hidup, 

melalui upacara ritus keagamaan, orang mendapat pengetahuan tertentu dan menjalin 

hubungan mesra dan akrab dengan Dewa/Dewi. Jemaat Yohanes, hidup di tengah situasi 

seperti itu sehingga mereka bisa saja terpengaruh dengan berbagai pengajaran tersebut dan 
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mengalami kebingungan. Itu sebabnya penekanan bahwa Yesus adalah jalan menjadi penting 

untuk diungkapkan dalam Injil Yohanes agar supaya pembaca tetap teguh dalam iman 

percaya mereka kepada Allah di dalam Yesus.
65

 Jadi, yang dimaksud dengan Jalan itu (h` 

o`do.j) dalam Yohanes 14:6 sebagai salah satu identitas dari Yesus itu hendak mempertegas 

bahwa melalui Yesus, Jemaat Yohanes dapat terbebas dari kebingungan dan bertemu dengan 

Allah yang  hadir menyatakan diri sebagai manusia di dalam dunia. 

 

3.4.3 Kebenaran itu (h` avlh,qeia) 

Kebenaran atau avlh,qeia yang dimaksudkan di dalam Injil Yohanes 14:6 ini berkaitan 

dengan penjelasan saya tentang kata jalan yang sudah saya uraikan sebelumnya. Kebenaran 

itu adalah hal yang dihayati secara individu dalam mengikuti jalan atau cara hidup yang 

berkenan kepada Allah. Pengertian ini tercermin dalam terjemahan teks Alkitab Yunani “evgw, 

eivmi h` o`do.j kai. h` avlh,qeia“ dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari (BIS) dari 

Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), yaitu “Aku adalah Jalan untuk mengenal Allah”. 

Terjemahan ini mengandung arti bahwa kebenaran (avlh,qeia) adalah Allah.  

Menurut J. L. Ch Abineno, kebenaran (avlh,qeia) dapat diartikan sebagai Allah, namun 

Allah tidak bisa didefinisikan hanya sebagai kebenaran saja karena kebenaran hanya 

merupakan salah satu sifat dari sekian banyak sifat yang melekat pada Allah. Menurut 

Francis Lim dan F. Budi Hardiman yang memberi definisi terhadap kebenaran atau avlh,qeia 

berdasarkan pikiran Heiddeger, bahwa kebenaran atau avlh,qeia adalah ketidak tersembunyian 

yang dimunculkan lewat penerangan atau penyingkapan. Tersingkapnya kebenaran selalu 

dalam konteks dunia sekitarnya. Menurut Suriasumantri, adalah suatu sifat dari kepercayaan, 

sedangkan menurut Hardono, hal itu merupakan kesesuaian antara pikiran dan kenyataan.
66
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Definisi-definisi dari kebenaran tersebut juga berkaitan dengan konsep lògoj dalam 

alam pikiran filsafat Yunani, yaitu filsafat Stoa dan konsep dua dunia dalam paham 

Gnostisisme yang juga berkembang di dunia Yunani (Hellenis). Konsep log̀oj dipahami tidak 

hanya berarti Firman namun juga berarti nalar (reason) atau pikiran. Dalam alam pikiran 

orang Yunani, dunia ini tidak hanya diciptakan melalui Firman Tuhan tetapi dipahami juga 

tercipta dan teratur karena nalar Tuhan. Sedangkan Gnostisisme merujuk kepada pemahaman 

bahwa ada dua dunia di alam semesta, yaitu dunia yang real dan dunia bayangan. Tempat 

manusia hidup dikenal sebagai dunia bayangan atau tiruan yang tidak pernah bisa sempurna 

sedangkan dunia yang tidak kelihatan adalah dunia yang real atau yang sempurna. Pengertian 

real berkaitan dengan kata a,lh,qeia yang berarti benar atau kebenaran sejati.
67

  

Hal lain yang juga menyebabkan kebenaran menjadi penting ditekankan di dalam Injil 

Yohanes adalah pengaruh situasi Kekristenan di tengah-tengah kehidupan yang serba 

sinkretis pada dunia Hellenis masa itu. Kepercayaan umat Kristen Jemaat Yohanes bersaing 

dengan macam-macam agama di dunia Yunani-Romawi untuk mencari makna hidup.
68

 Di 

sisi lain, jemaat Yohanes mengalami krisis identitas karena dikucilkan dari peribadatan di 

Sinagoge. Apalagi mereka yang adalah keturunan Yahudi, pasti mereka benar-benar 

mengalami krisis identitas pada masa itu karena bait Allah yang  yang menjadi simbol 

identitas orang Yahudi telah tiada, kemudian mereka tidak diperbolehkan beribadah di dalam 

Sinagoge, tentu mereka harus memaknai hidup dengan cara pandang yang baru. 

Adanya situasi semacam itu sehingga Injil Yohanes dalam tulisannya terdapat 

ungkapan yang tegas tentang kebenaran (avlh,qeia) agar iman orang-orang Kristen yang 

menjadi sasaran penulisan Injil ini tetap terpelihara dan mereka berpegang teguh kepada 

keyakinan iman mereka akan Yesus, yang melaluiNya kebenaran Allah tersingkap. Dengan 
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demikian maka ungkapan tentang identitas Yesus adalah kebenaran (avlh,qeia) di dalam 

Yohanes 14:6, hendak menghantar pembaca untuk memahami bahwa Yesus adalah 

kenyataan dari Allah YHWH yang tidak kelihatan, yang peduli dengan manusia. Ia bukan 

bayangan atau tiruan dari dunia ini, dengan tindakan dan ajaranNya dunia bisa membuka 

mata untuk melihat realitas hidup yang benar-benar nyata. Ia hadir tidak hanya bagi umat 

Yahudi di dalam Sinagoge saja tetapi Ia juga tersingkap bagi mereka yang mengalami krisis 

identitas karena dikucilkan dari Sinagoge dan dianggap sebagai bidah. Jadi menurut saya kata 

h` avlh,qeia itu merujuk kepada Yesus yang menyatakan Allah dalam refleksi para penulis 

Injil Yohanes. 

 

3.4.4  Hidup itu (h` zwh) 

Di dalam bahasa Yunani ada dua istilah yang dipakai untuk berbicara tentang “Hidup”, 

yaitu bioj dan zwh. bioj digunakan untuk berbicara tentang jalan kehidupan atau hal-hal 

untuk menunjang kehidupan sedangkan zwh berbicara tentang kehidupan yang berkualitas. 

Identitas Yesus yang ditulis di dalam Yohanes 14:6 menggunakan kata zwh bukan bioj, 

artinya bahwa kehidupan yang diperlihatkan oleh Yesus adalah kehidupan yang berkualitas.
69

 

 Berbicara tentang topik hidup (zwh) dalam Yohanes 14:6 itu juga diduga ada kaitan 

dengan pengajaran filsafat yang berkembang pada masa Injil Yohanes ditulis. Filsafat yang 

saya maksudkan adalah filsafat Epikurus karena filsafat ini mengajarkan tentang kenikmatan 

hidup sangat penting untuk dicari selama seseorang masih hidup, karena jika kehidupan telah 

tiada atau kematian menjemput maka manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk hidup lagi. 

Kemungkinan pemahaman seperti itu yang kemudian digunakan oleh penulis Injil Yohanes 

dengan penekanan yang berbeda bahwa setiap orang akan mengalami kematian namun perlu 

diketahui bahwa ada kehidupan setelah kematian. Artinya, hidup manusia saat ini memiliki 
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dimensi keabadian yang tidak hanya berakhir pada saat kematian secara jasmani di dunia. 

Kehidupan setelah kematian itu disiapkan oleh Allah yang dikenal di dalam filsafat Yunani 

dengan sebutan lo,goj itu, berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus, dalam Yoh. 1:1 

(TB LAI). Hal ini juga dijelaskan oleh penulis Injil Yohanes dalam Yoh. 11:25 (TB LAI) 

bahwa Yesus memperkenalkan identitasNya sebagai kebangkitan dan hidup (evgw, eivmi h` 

a,na,stasij kai. h̀ zwh). Dengan demikian makna dari h` zwh itu juga dapat memberi 

pengharapan kepada orang-orang Kristen yang hidup dalam penderitaan.
70

  

 Berdasarkan penjelsan tersebut, saya berpikir bahwa kata h ̀zwh di dalam Yohanes 

14:6 memiliki makna tentang kehidupan yang berkualitas yang adalah milik Allah, yaitu 

kehidupan Allah yang tersingkap nyata di dalam Yesus. Hal ini berbicara tentang kesatuan 

hidup Allah dan Yesus yang tidak bisa dipisahkan. Makna persatuan itu juga menjadi bagian 

yang ditekankan dalam kehidupan Jemaat Yohanes karena diperhadapkan dengan situasi 

ketidakadilan, adanya penindasan yang dialami didalam kekaisaran Romawi sehingga mereka 

membutuhkan kebebasan, karenanya diperlukan persatuan untuk memperjuangkan hak-hak 

mereka. 

 

3.4.4 Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku 

(ouvdei.j e;rcetai pro.j to.n pate,ra eiv mh. diV evmou) 

 

Ungkapan selanjutnya di dalam Yohanes 14: 6 adalah “tidak ada seorangpun yang 

datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku (ouvdei.j e;rcetai pro.j to.n pate,ra eiv mh. diV 

evmou)”. Ungkapan ini merupakan kesimpulan dari tiga konsep identitas Yesus yang telah 

diungkapkan sebelumnya, yaitu jalan (h ̀o`do.j), kebenaran (h ̀avlh,qeia) dan hidup (h ̀zwh).  Di 

sini penulis Injil Yohanes menekankan bahwa realitas Allah tersingkap nyata hanya melalui 

Yesus, dan bukan yang lain karena itu ada penekanan pada ungkapan evgw, eivmi yang artinya 
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“Akulah”. Kemungkinan ketegasan itu untuk membedakan Yesus yang menjadi pusat iman 

Kristiani dengan manusia atau Ilah-ilah  yang lain termasuk kaisar yang disembah, karena itu 

ditutup dengan pernyataan ouvdei.j e;rcetai pro.j to.n pate,ra eiv mh. diV evmou (tidak ada 

seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku). Pernyataan ini membuat 

identitas Yesus menjadi khusus dan berbeda dari yang lain dan juga tersirat makna untuk 

membedakan Jemaat Yohanes dengan komunitas keagamaan lainnya. 

 

3.5 Kritik Sosial dari teks Yohanes 14:6 dalam Konteks Sosio Historis Teks Tersebut 

Teks Yohanes 14:6 mengandung suatu tanggapan kritis terhadap kebudayaan 

Hellenistik, aliran Gnostisisme, dan perpisahan antara Yudaisme dan Kekristenan. 

Maksudnya, budaya Hellenis adalah budaya penjajah yang digunakan oleh Aleksander 

Agung untuk mendukung maksud politiknya dan negara Romawi pun terjajah dengan budaya 

itu. Hingga pada saat negara Romawi menguasai daerah jajahan Aleksander Agung pun, 

negara Romawi tetap dikuasai oleh budaya Hellenis dan tidak mampu melepaskan diri 

darinya. Keadaan ini menyebabkan munculnya keadaan yang serba sinkretis dan secara tidak 

langsung terjadi krisis identitas dalam budaya bangsa-bangsa yang ada dalam kekuasaan 

negara Romawi.
71

 

Sementara itu aliran Gnostisisme hadir memberi pemahaman tentang dunia bayangan 

yang merupakan tempat tinggal manusia dan dunia nyata yang merupakan tempat tinggal 

Allah. Pemahaman ini membuat kaum Gnostik percaya bahwa mereka sedang hidup dalam 

dunia bayangan dan jauh dari kenyataan Allah, dilengkapi dengan pengetahuan filsafat dan 

kepercayaan agama-agama misteri tentang keselamatan dan penebusan dari keadaan hidup 

yang gelap mencerminkan kehilangan harapan dalam hidup. Di tengah-tengah keadaan yang 

mengakibatkan krisis identitas, mereka juga ditawari untuk dapat menikmati hidup yang 
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bermakna dari aliran-aliran filsafat dan agama-agama misteri, keadaan ini bisa melemahkan 

iman mereka. 

Di sisi lain terlihat bahwa teks Injil Yohanes ini juga secara sadar menanggapi 

perkembangan lain dalam Kekaisaran Romawi. Diantaranya, Bait Allah sumber identitas 

bangsa Yahudi telah tiada karena diruntuhkan pada tahun 70 ZB dalam kekuatan politik, 

tentunya pada masa-masa itu umat Yahudi dan umat Kristen Yahudi mengalami krisis 

identitas yang mendalam.  Sejak keruntuhan bait Allah di Yerusalem, semua orang Yahudi 

yang sudah terbiasa membayar pajak ke Bait Allah di Yerusalem, dialihkan pajaknya untuk 

memelihara kuil Yupiter di Roma, yang mana Kaisar sendiri menjadi imam tertinggi disini 

bahkan dianggap sebagai dewa bersama dengan ibukota Roma.
72

Hal ini memberatkan orang 

Yahudi secara keseluruhan termasuk orang Yahudi Kristen dalam sisi ekonomi dan juga 

bertolak belakang dengan iman monotheis mereka kepada Allah. Kemudian ditambah lagi 

dengan umat Kristen dianiaya oleh orang Yahudi, dikucilkan dari Sinagoge dan terjadi 

pemisahan antara Kekristenan dan Yudaisme.
 73

  

 Penganiayaan yang semakin meluas terhadap umat Kristiani bukan hanya terjadi dari 

pihak orang-orang Yahudi saja, melainkan juga dari para penguasa Romawi pada akhir abad 

pertama dan awal abad kedua, yaitu pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus (th.81-96 

ZB), Kaisar Nerva (th. 96-98 ZB) dan Kaisar Trayanus (th. 98-117 ZB). Penganiayaan itu 

terjadi akibat orang-orang Kristen menolak menyembah kaisar sebagai Tuhan. Dari 

peninggalan surat pada masa ini antara Kaisar Trayanus dan Plinius Muda yang menjadi 

utusan Kaisar sebagai gubernur di Bitinia-Pontus, provinsi KekaisaranRomawi di wilayah 

Asia Kecil, berisi pesan tentang bagaimana umat Kristiani diajukan ke pengadilan dan 

dihukum semata-mata karena mereka adalah pengikut Kristus, hanya karena nama Kristus 

yang disembah, tanpa perlu suatu tuduhan tindak kriminal tertentu, mereka harus mengalami 

                                                 
72

 Groenen, Pengantar, 61; Collins & Matthew A. Price, The story of Christianity, 58. 
73

 Groenen, Pengantar, 61. 



76 

 

penghukuman. Keadaan ini membuat umat Kristen benar-benar merasa hampa dalam 

keadaan krisis identitas yang dialami.
74

 

Dalam konteks kehidupan semacam itu, kehadiran teks Yohanes 14:6 yang 

mengandung makna deifikasi Yesus menjadi Putra Allah itu jika dibaca dalam lapisan 

masyarakat Kristen secara luas dapat ditemukan tujuan yang tersirat supaya bisa menarik 

simpati bangsa Romawi yang telah terbiasa dengan gagasan bahwa para pemimpin dan 

pahlawannya adalah dewa.
75

 Umat Kristen dapat dikuatkan untuk tetap menyembah Allah 

yang monoteis walaupun mereka berada dalam penderitaan, juga dikelilingi dengan budaya 

Hellenis yang menyebabkan kehidupan agama menjadi serba sinkretis, justru kehadiran Allah 

melalui Yesus dalam refleksi mereka, sesungguhnya dapat memperkuat mereka 

mempertahankan identitas mereka sebagai pengikut Kristus yang tetap menghargai identitas 

mereka.  

Kehadiran Allah melalui Yesus yang ditunjukkan dalam teks Yohanes 14:6 ini dapat 

menguatkan umat Kristen secara umum dalam menghadapi pergumulan bersama terhadap 

kekuatan Kaisar, juga dapat bermakna untuk menghadapi umat Yahudi karena Allah yang 

disembah oleh umat Yahudi juga hadir melalui Yesus bagi mereka, selain itu teks ini juga 

bermakna bagi jemaat Yohanes sendiri yang memperlihatkan ciri khas mereka yang 

menyendiri dan berbeda dari kelompok Kristen lainnya  seperti yang dikatakan oleh Groenen 

bahwa disamping kesamaan dasariah Jemaat Yohanes dengan jemaat Kristen lainnya tentang 

iman kepada Yesus Kristus, ada perbedaan dalam menceritakan tentang Yesus.
76

 Hal ini 

mencerminkan adanya persaingan untuk memperlihatkan kualitas kelompok mereka.  
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3.6 Makna  Yohonaes 14: 6 dalam Konteks Sosio Historis Injil Yohanes 

Injil Yohanes ditulis di dunia Yunani yang dikenal dengan nama dunia Hellenis. Pada 

waktu itu tidak hanya kepercayaan Kristen yang disebarkan dan diwartakan. Kepercayaan 

Kristen masa itu bersaing dengan macam-macam aliran keagamaan dan filsafat yang tentunya 

mencari penganut dan pendukung.
77

 Diduga, oleh karena pengaruh itu sehingga tulisan Injil 

Yohanes tersirat argumen-argumen kuat mengenai inkarnasi dan penyataan Allah di dalam 

Yesus. Maksud itu dibahasakan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh komunitas Kristen di 

dunia Hellenis sehingga digunakan beberapa Istilah yang terkesan berbau Hellenis tetapi 

tidak terlepas dari alam pikiran Yahudi, seperti yang termuat di dalam Yohanes 14:6 “kata 

Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorangpun yang datang 

kepada Bapa kalau tidak melalui Aku”.  Dalam ayat tersebut terdapat tiga kata benda yang 

bersifat abstrak yang dipakai oleh Yesus untuk memperkenalkan diriNya kepada murid-

muridNya, yaitu“Jalan itu (h` o`do.j), kebenaran itu (h` avlh,qeia) dan hidup itu (h` zwh,)”.  

Tiga kata benda tersebut mendapat makna khusus karena digunakan untuk menjelaskan 

identitas Yesus. Tidak hanya itu saja, tetapi kalimat yang bermakna khusus itu diakhiri 

dengan kalimat yang terkesan sangat eksklusif membuat tiga hal penting yang diungkapkan 

itu menjadi khusus dan terkesan eksklusif pula, yakni “tidak ada seorangpun yang datang 

kepada Bapa kalau tidak melalui Aku (ouvdei.j e;rcetai pro.j to.n pate,ra eiv mh. diV evmou/).  

Berikut ini saya akan mencoba menemukan makna dari ungkapan-ungkapan khusus tersebut, 

yaitu makna dari tiga kata benda yang dipakai oleh Yesus untuk menyatakan identitasNya. 

Tiga kata benda yang termuat dalam ungkapan Yesus itu ternyata memiliki makna yang 

saling kait mengkait. Pertama, Yesus adalah Jalan itu (h` òdo.j) sebenarnya menunjukkan 

kepada diriNya, bahwa melaluiNya Allah menyatakan (h` avlh,qeia) diri secara khusus untuk 

menyapa umatnya. Teks ini menjadi penting bagi jemaat Yohanes maupun bagi lapisan 
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masyarakat Kristen secara luas dalam dunia Hellenis yang diperhadapkan dengan paham-

paham filsafat yang tercampur dengan paham-paham keagamaan. Akibatnya kehidupan 

keagamaan menjadi serba Sinkretis dan membingungkan untuk mencari jalan terbaik untuk 

memperoleh hubungan dengan yang Ilahi. Teks Yohanes 14:6 justru memperlihatkan 

identitas Yesus sebagai Jalan itu (h̀ o`do.j) yang melaluiNya Allah hadir memberi kejelasan 

dalam situasi yang membingungkan. 

Kedua, kata h` avlh,qeia yang artinya tersingkap (menyatakan), itu memberi arti bahwa 

Yesus menyingkapkan misteri Allah, Ia membuka rahasia Allah sebagai Bapa karena Allah 

yang dianggap sebagai BapaNya itu tidak dilihat oleh seorangpun kecuali oleh Anak yang 

telah menyenangkanNya (Yohanes 1:18 & Yoh.5:20, TB LAI), maka Anak adalah Jalan (h` 

o`do.j) satu-satunya kepada Bapa. Ungkapan ini pun menjadi penting bagi jemaat Yohanes 

maupun komunitas-komunitas Kristen secara luas yang menghadapi pergumulan menghadapi 

umat Yahudi yang menganiaya dan mengucilkan mereka. Artinya bahwa sekalipun mereka 

terkucil dari Yudaisme namun Allah dalam Yudaisme tidak berhenti untuk menyapa mereka, 

Allah itu justru hadir juga bagi mereka melalui Yesus dan menjadi Allah bagi mereka sebagai 

orang Kristen yang keturunan Yahudi maupun yang non Yahudi. Ia menolong mereka dalam 

berbagai pergumulan hidup yang mereka alami. 

Sedangkan Ketiga, adalah Hidup (h̀ zwh) itu mengandung arti tentang diriNya yang 

hidup dalam kesatuan dengan Bapa (Yoh. 5:26) dan Ia memberi bagian dari kehidupan 

dengan Bapa kepada manusia (Yoh.10:10, 8: 28).
78

 Ungkapan ini menjadi penting juga bagi 

Jemaat Yohanes, penekanannya pada kesatuan. Allah bersatu dengan Yesus, Yesus bersatu 

dengan orang-orang Kristen jemaat Yohanes dalam iman mereka, membuat mereka menjadi 

kuat untuk mempertahankan identitas mereka dalam pergumulan berat yang dihadapi dalam 

                                                 
78

  Band. Martin, Harun, Memberitakan Injil Kerajaan (Yogyakarta: Kanisius,  2001 ), 139. 



79 

 

konteks hidup mereka pada masa itu. Artinya, mereka perlu bersatu agar mereka tidak 

tercerai berai. 

Jadi saya berkesimpulan bahwa jalan (h` òdo.j), kebenaran (h` avlh,qeia) dan hidup (h̀ 

zwh,) dalam tulisan Yohanes 14:6 itu memiliki makna tentang penyataan Allah di dalam 

Yesus kepada umat manusia yang mengalami penderitaan dan krisis identitas. Selain itu 

ungkapan terkahir dari teks Yohanes 14:6 “ouvdei.j e;rcetai pro.j to.n pate,ra eiv mh. diV evmou 

(tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku”. Jika disimak juga 

memiliki makna penting bagi Jemaat Yohanes dan komunitas-komunitas Kristen secara luas 

di dalam wilayah Kekaisaran Romawi, di mana mereka dituntut untuk membayar pajak guna 

pemeliharaan Kuil Yupiter di Roma dan melakukan pemujaan terhadap Kaisar sebagai Dewa. 

Ini mencerminkan ketegasan yang ada di dalam teks Yohanes 14:6 itu hendak berbicara 

kepada sidang pembaca bahwa kehadiran Allah hanya nyata melalui Yesus dan bukan yang 

lain, karena itu ungkapan ini mengandung kritikan bahwa Allah tidak hadir melalui Kaisar 

tetapi hanya hadir melalui Yesus. Dengan demikian maka yang harus disembah adalah Yesus, 

bukan Kaisar.  

 

3.7 Penutup 

 Setiap karya sastra mencerminkan dunianya, demikian juga Injil Yohanes  

mencerminkan lingkungannya, baik budaya maupun religiositasnya. Dari hasil penelusuran 

terhadap teks Yohanes 14: 6 tersirat hal tersebut.  Identitas Yesus ditegaskan dalam tulisan 

Injil Yohanes sebagai jalan dan kebenaran dan hidup, karena kebutuhan umat Kristen yang 

hidup berhadapan dengan realitas keagamaan yang serba sinkretis, ajaran-ajaran filsafat 

seperti filsafat Stoa dan Epikurus pun turut berperan dalam pengajaran tentang kehidupan 

yang baik. Bahkan pergumulan umat Kristen secara umum yang menghadapi rezim yang 

berkuasa saat itu, yaitu kekaisaran Romawi. Kemungkinan pengaruh itu yang menyebabkan 
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tulisan Injil Yohanes tersirat argumen-argumen kuat mengenai inkarnasi Allah dalam Yesus 

untuk menguatkan umat Kristen agar tidak hilang harapan.  

 Pesan tentang Inkarnasi Allah yang tersirat dalam Yohanes 14: 6 “le,gei auvtw/| оÎo`Ð 

VIhsou/j\ evgw, eivmi h` o`do.j kai. h̀ avlh,qeia kai. h` zwh,\ ouvdei.j e;rcetai pro.j to.n pate,ra eiv 

mh. diV evmou/”, secara sosio-historis, teks tersebut mengandung penjelasan tentang penyataan 

atau realitas Allah. Maksudnya adalah, Yesus satu-satunya manusia pada masa itu (pouvdei.j 

e;rcetai pro.j to.n pate,ra eiv mh. diV evmou), yang melaluiNya (h` o`do.j kai. h` avlh,qeia) Allah 

dapat menyapa manusia lainnya secara nyata. Pada saat yang sama, saya juga berpikir bahwa 

pernyataan Yesus yang menyatakan Allah melalui kehadiranNya itu, dimunculkan oleh para 

penulis Injil Yohanes untuk memberi pengajaran iman, dan sekaligus juga merupakan 

pengakuan jemaat Yohanes tentang keefektifan iman Kristen yang mereka hayati. Di sisi lain, 

saya melihat secara tidak langsung teks tersebut tersirat kritikan terhadap pemujaan akan para 

kaisar Roma sebagai yang Ilahi pada masa itu.
79

 Karena itu teks ini juga dapat bermakna bagi 

komunitas-komunitas Kristen secara luas dalam pergumulan menghadapi rezim yang 

berkuasa saat itu, yakni Kekaisaran Romawi dan penganiayaan yang datang dari kaum 

Yahudi. 
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