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BAB 3 

MEMAHAMI ULANG SECARA HERMENEUTIK SOSIO-POLITIK 

NARASI PENGKHIANATAN YUDAS ISKARIOT 

DALAM INJIL YOHANES 13: 1-35 

3.1 Pendahuluan 

 Pada bab ini penulis akan menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap teks 

Injil Yohanes 13: 1-35 berdasarkan pendekatan hermeneutik sosio-politik yang di mengerti 

sebagai sebuah upaya investigasi untuk menemukan apa yang sebenarnya dikomunikasikan 

oleh penginjil pada masanya melalui susunan bahasa yang memiliki akar pada sistem, 

konstruksi, serta konteks sosial yang ada dan dialami oleh penginjil.
85

 Upaya tersebut 

dilakukan dengan melihat narasi pengkhianatan Yudas Iskariot dari sudut pandang konteks 

sosio-politik Injil Yohanes. Tindakan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa 

makna narasi pengkhianatan Yudas Iskariot dalam Injil Yohanes 13: 1-35.  

Melalui studi hermeneutik yang dilakukan, penulis menemukan empat makna utama 

dari narasi pengkhianatan Yudas Iskariot. Pertama, narasi pengkhianatan Yudas Iskariot 

merupakan pernyataan bahwa Yesus adalah Dia yang menggenapi Perjanjian Lama. Kedua, 

narasi pengkhianatan Yudas Iskariot merupakan pengakuan bahwa Yesus adalah Roh yang 

dikaruniakan melalui penyaliban politik. Ketiga, narasi pengkhianatan Yudas Iskariot 

merupakan pernyataan bahwa Yesus mati sebagai martir pertama. Keempat, narasi 

pengkhianatan Yudas Iskariot merupakan pernyataan bahwa Yesus adalah anak manusia yang 

mewariskan pola hukum baru bagi umat Allah yang baru.  

Empat makna tersebut akan menjadi poin-poin pembahasan yang akan dijabarkan 

lebih lanjut dalam bagian ini. Namun sebelumnya pada bagian pertama penulis terlebih 

dahulu akan mendeskripsikan pemahaman para ahli mengenai latar belakang kehidupan 
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Yudas Iskariot. Pemahaman tersebut dipergunakan juga untuk memberi bobot ketajaman 

analisa terhadap narasi pengkhianatan Yudas dalam Injil Yohanes 13: 1-35. 

3.2 Latar Belakang Kehidupan Yudas Iskariot 

Pada bagian ini penulis akan menjabarkan konteks sosial, budaya, ekonomi, politik 

dan keagamaan yang melatar-belakangi kehidupan Yudas pada masa Yesus. Pemahaman 

tersebut diperoleh dari beberapa ahli seperti Riecke, Robinson, Khrosney dan ahli-ahli lain 

yang pendapatnya relevan dengan pokok pembahasan tersebut.  

Latar belakang Yudas Iskariot sampai saat ini masih menjadi misteri, walaupun tidak 

dalam jumlah yang besar namun ada beberapa tulisan yang menjelaskan seputar informasi di 

atas. Berdasarkan sumbernya tulisan-tulisan tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu tulisan yang mendasarkan dirinya pada sumber tua serta sumber yang 

lebih muda. Dari beberapa sumber tua, yaitu adalah tulisan-tulisan Paulus yang bertanggal 

antara tahun 50-60 ZB
86

 di peroleh informasi bahwa Yudas Iskariot merupakan salah satu 

murid yang menjadi saksi dari pelayanan Yesus di dunia ini. Paulus melaporkan bahwa tidak 

lama setelah Yesus disalibkan dan mati kemudian Yudas bunuh diri.
87

 Menurut Riecke Yesus 

dan para muridnya hidup dan memulai pekerjaannya antara abad 4 SZB sampai 68 ZB.
88

 

Melalui keterangan tersebut maka dapat diperkirakan bahwa Yudas hidup pada rentang waktu 

tersebut. 

Jika memang masa dewasanya dihabiskan bersama Yesus maka dapat diperkirakan 

bahwa sebagian besar hidupnya dihabiskan didaerah Palestina, lebih tepatnya di Yerusalem. 

Dalam jangka waktu tersebut seluruh Palestina termasuk Yerusalem berada dalam penjajahan 

Romawi di bawah pemerintahan kaisar Agustus, Tiberius, Caligula, Claudius, dan Nero.
89
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Dalam rentang pemerintahan kelima kaisar tersebut Yerusalem berada dalam Pax Romana 

yaitu sebuah keadaan damai yang dipaksakan oleh kekaisaran Romawi melalui penjajahan. 

Pada masa pemerintahan kelima kaisar tersebut, Yerusalem merupakan kota terbesar ke 

empat dalam kekaisaran Romawi, dengan jumlah populasi penduduk yang lebih dari lima 

puluh ribu jiwa.
90

 

Keterangan tambahan diperoleh dari sumber-sumber yang lebih muda, di antaranya 

adalah Injil-injil Perjanjian Baru, seperti yang dirangkum oleh James M. Robinson dan 

Herbert Khrosney. Kedua ahli tersebut mengatakan bahwa Yudas merupakan nama yang 

lazim dipergunakan oleh orang-orang Yahudi pada masa Yesus.
91

 Nama Yudas merupakan 

penyebutan dalam bahasa Yunani dari kata Yehuda yang memiliki arti sebagai “Yang 

diberkati”. Sedangkan nama Iskariot menurut kedua ahli tersebut memiliki banyak versi 

keterangan, salah satunya ada yang menghubungkannya dengan Sicarii yaitu bagian dari 

kelompok Zealot. Kelompok tersebut terdiri dari orang-orang Yahudi yang memiliki maksud 

politis untuk menentang penjajahan Romawi. 

Kemudian ada juga ahli Perjanjian Baru yang menghubungkan nama belakang itu 

dengan asal-usul dari Yudas Iskariot. Namun keterangan yang menghubungkan nama Iskariot 

dengan Zealot oleh beberapa ahli seperti FF. Bruce yang disampaikan oleh Douglas dianggap 

tidak relevan, karena kata bahasa Yunani Iskariot tidak memiliki indikasi untuk dapat 

diterjemahkan dari Sicarii, jadi penerjemahan tersebut dinilai terkesan sangat memaksa.
92

 

Atas dasar tersebut keduanya berhenti pada kesimpulan bahwa nama Iskariot merupakan 

gabungan dari dua suku kata Ibrani yaitu ish dan keriot. Jika digabungkan maknanya berarti 

orang dari Keriot. Makna tersebut menunjuk pada orang tua dan suatu tempat yang menjadi 

asal usul dari Yudas.
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Berdasarkan pendapat Robinson dan Khrosney dapat diperoleh informasi berikutnya 

bahwa Yudas merupakan anak dari seorang yang bernama Simon. Ia berasal dari sebuah desa 

bernama Keriot. Robinson mencatat dua keterangan tentang desa tersebut, informasi pertama 

mengatakan bahwa Keriot adalah salah satu kota yang terletak di ujung selatan Yudea yang di 

kenal dengan Keriot Hezron atau Hazor yang sekarang kemungkinan bernama Khirbet el-

Qaryatein. Informasi kedua mengatakan bahwa Keriot adalah ibu kota dari Moab, pada masa 

lalunya di ibu kota tersebut terdapat tempat pemujaan untuk dewa Kemos.
93

 Dilihat dari 

letaknya kedua tempat tersebut pada dasarnya menunjuk pada daerah yang tidak memiliki 

pengaruh besar dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sebab secara geografis 

kedua tempat tersebut terpencil dan pada masa lalunya ada dalam penjajahan Israel.  

Dalam aspek keagamaan Yudas Iskariot merupakan bagian dari kelompok Yahudi. 

Berdasarkan penyelidikannya terhadap keterangan yang terdapat dalam Injil Yohanes 13: 29, 

Robinson mengatakan bahwa dalam kelompok Yahudi yang dimotori Yesus, Yudas Iskariot 

bertindak sebagai bendahara. Oleh karena itu maka dapat diperkirakan bahwa agaknya tugas 

dan tanggung jawab tersebut membuat Yudas memiliki hubungan yang cukup dekat dengan 

pimpinan Sanhedrin dan Sinagoge, karena atas pekerjaannya tersebut Yudas secara rutin 

harus menyetorkan sejumlah uang kepada imam-imam Bait Allah. Uang tersebut merupakan 

bagian dari kewajiban perpuluhan yang dibayarkan secara individual oleh Yesus dan para 

muridnya.   

Newcomb mengatakan bahwa kepribadian merupakan organisasi faktor-faktor 

biologis, psikologis dan sosiologis yang menjadi dasar dari perilaku individu.
94

 Herskovits 

menambahkan bahwa budaya secara langsung mempengaruhi prilaku dan kepribadian 

individu yang berasal dan tinggal dalam lingkungan masyarakat yang memiliki kebudayaan 
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tersebut.
95

 Oleh karena itu berdasarkan latar belakang kehidupannya maka dapat diperkirakan 

bahwa kemungkinan karakter Yudas dipengaruhi oleh budaya patriarki serta lingkungan 

pedesaan dan perkotaan yang ada dalam konteks penjajahan. Latar belakang budaya dan 

topografi tersebut mengarah pada sebuah bentuk pengaruh kekuasaan yang tinggi serta 

budaya maskulinitas yang dominan. Dua budaya tersebut kemungkinan membentuk Yudas 

menjadi seseorang yang berkarakter menerima kekuasaan sebagai bagian dari masyarakat, 

percaya bahwa kekuasaan dan otoritas merupakan kenyataan hidup, percaya dengan hierarki 

sosial, mengangap status dan peringkat sebagai satu hal yang sangat penting, berkepribadian 

kaku. Memiliki sosok yang tegas, ambisius, kompetitif, berjuang untuk kesuksesan materi 

serta menghormati apa yang besar, kuat dan cepat.
96

 

Kemudian mengenai tindakan pengkhianatan Yudas terhadap Yesus, tulisan-tulisan 

Paulus tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa Yudas menyerahkan Yesus kepada otoritas 

Yahudi, yang tertulis hanyalah Yesus menyerahkan dirinya sendiri. Sebagian besar ahli masa 

kini seperti Bart D. Erhman, William Klassen, dan Robinson berpendapat bahwa Yudas 

hanya mempertemukan Yesus dengan orang-orang yang memiliki kedudukan dalam 

Sinagoge dan Sanhedrin.
97

 Keterangan tersebut didapatkan para ahli dalam penyelidikan 

mereka terhadap kata bahasa Yunani paradi,dwmi yang dapat diterjemahkan dalam 2 bentuk 

arti bersifat utama yaitu menyerahkan, memberikan dan sampingan yaitu mengkhianati. Arti 

utama tersebut dapat dipakai untuk menjelaskan tindakan mempertemukan seseorang dengan 

otoritas tertentu. Sedangkan penggunaan dalam arti sampingan yaitu pengkhianatan berkaitan 

dengan sebuah tindak pembunuhan yang direncanakan. Ketiga ahli tersebut condong untuk 

memilih arti pertama karena mereka meyakini bahwa Yudas tidak memiliki kepentingan 
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apapun untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Selain itu keterangan tersebut 

dapat diterima mengingat tugas dan tanggung jawab dari Yudas Iskariot dalam kelompok 

Yesus dan otoritas Yahudi seperti yang dijelaskan sebelumnya.  

3.3  Makna Narasi Pengkhianatan Yudas Iskariot Dalam Injil Yohanes 13: 1-35 

3.3.1 Narasi Pengkhianatan Yudas Iskariot Merupakan Pernyataan bahwa 

Yesus adalah Dia yang Menggenapi Perjanjian Lama.  

Dalam narasi Yohanes pasal 13: 19 penginjil melegitimasikan bahwa Yesus adalah 

Juru Selamat yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama, evgw, eivmi98. Kata evgw, eivmi merupakan 

kutipan dari Yesaya 43: 10 yang berbunyi ynIa]-yKi aWh ,..99
 Kata bahasa Ibrani tersebut 

memiliki fungsi sebagai ungkapan apokaliptik dari penulis Duetro-Yesaya akan adanya 

zaman Mesianis bagi umat Allah dalam Perjanjian Lama. Pada zaman tersebut akan datang 

sosok nabi eskatologis yang akan membebaskan mereka dari penindasan. Selain itu kata evgw, 

eivmi juga dapat dimengerti sebagai soteriologi dalam Perjanjian Lama yang mengatakan 

bahwa YHWH adalah Allah penyelamat. Kata tersebut dipergunakan oleh penginjil Yohanes 

sebagai penghubung antara Yesus dengan YHWH yang disebutkan dalam Yesaya 43: 10. 

Penginjil membangun korelasi itu untuk mengungkapkan bahwa Yesus adalah Allah 

penyelamat tersebut, Ia adalah sosok hamba seperti yang tertulis dalam Duetro-Yesaya.  

Menurut Guthrie pengutipan kata yang terdapat dalam Duetro-Yesaya oleh penginjil 

Yohanes dalam teks ini dipergunakan untuk memperlihatkan otoritas Perjanjian Lama di 

tengah komunitas Yohanes.
100

 Namun bagi penulis, selain karena pertimbangan tersebut, 

pengutipan kata evgw, eivmi agaknya berhubungan dengan kesamaan konteks dan pengalaman 
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antara orang-orang percaya dalam komunitas Yohanes serta umat Allah yang menjadi tujuan 

dari Duetro-Yesaya yaitu adalah konteks pembuangan dan pengalaman sebagai komunitas 

yang hidup dalam penjajahan, serta persamaan konteks sebagai komunitas yang sedang  

berkembang. Selain itu pengutipan tersebut juga dapat dihubungkan dengan propaganda 

penginjil Yohanes yang ingin menyatakan bahwa Yesus adalah penulis nubuat yang tersurat 

dalam Duetro-Yesaya, dengan kata lain melalui kutipan tersebut penginjil ingin 

mengungkapkan bahwa Yesus adalah sosok seorang nabi yang tidak dikenal, ia berasal dari 

periode pembuangan yang menyaksikan kejatuhan Babel. Dalam hal ini Duetro-Yesaya 

dipergunakan sebagai alat bukti bagi pernyataan penginjil. 

Propaganda yang dilakukan penginjil melalui pernyataan bahwa Yesus sebagai Dia 

yang menggenapi Perjanjian Lama evgw, eivmi adalah dalam rangka membangun iman, i[na 

pisteu,shte101. Iman tersebut menyatakan bahwa Yesus adalah sosok nabi eskatologis seperti 

yang dinubuatkan dalam teks tradisi nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, Yesus adalah benar-

benar juru selamat dalam Perjanjian Lama yang pernah hidup dan berkarya didunia, ko,smoj 

untuk membebaskan manusia dari dosa dan penderitaan serta untuk mengusahakan suatu 

keadaan yang di dalamnya manusia dapat memahami konsep tentang Tuhan. 

Dalam narasi Yohanes pasal 13: 1 penginjil seolah-olah menegaskan bahwa Yesus 

memulai karya keselamatannya pada malam paskah, pa,sca102 berlangsung. Penempatan 

seting tersebut mengandung arti simbolis bahwa misi keselamatan Yesus di tempatkan pada 

penanda waktu yang menjadi titik awal dari lahirnya kepercayaan baru, persekutuan baru, dan 

masa depan yang baru yaitu adalah kekristenan. Hal ini mengisyaratkan bahwa fokus dari 

misi keselamatan tersebut sudah bergeser, yaitu bukan hanya pada umat Allah dalam 
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Perjanjian Lama, tetapi kepada semua orang yang mau percaya dan mengimani Yesus 

sebagai Juru selamat.  

Melalui pernyataan tentang pergeseran misi keselamatan di atas dengan kata lain 

penginjil ingin menyatakan bahwa Yesus merupakan kepenuhan sejarah dari umat Allah 

dalam Perjanjian Lama, serta awal dari sejarah orang-orang percaya yang mengikat dirinya 

dalam iman akan Kristus sebagai praksis nyata dari apa yang diyakini, dipikirkan, dan 

dirasakan tentang Kristus. Pernyataan mengenai kepenuhan tercakup dalam ide Yesus 

sebagai dida,skaloj dan Yesus sebagai ku,rioj. Kepenuhan tersebut terjadi ketika juru selamat 

hadir dalam wujud Allah dan manusia, dua wujud tersebut termanifestasi kedalam satu rupa 

yaitu adalah Yesus Kristus sebagai yang ilahi dan yang insani. 

Kata i[na pisteu,shte bagi Metzger yang disampaikan Vanderwatt berarti bahwa 

pembangunan iman tersebut dilakukan kepada orang yang belum percaya atau orang yang 

berada di luar komunitas Kristen pembaca Injil Yohanes.
103

 Hal ini agaknya sangat berkaitan 

dengan konsentrasi misi dari penginjil Yohanes. Kemungkinan subyek dari pembangunan 

iman tersebut adalah orang-orang yang hidup di Efesus, khususnya adalah mereka yang 

berada dalam pengaruh agama negara serta agama-agama misteri.  

Dalam konteks agama negara terutama pada masa pemerintahan Domitianus dan 

Trajanus, Yesus yang oleh jemaat Kristen pembaca Injil Yohanes diletakkan sebagai fokus 

dari iman mereka, nilainya direduksikan dalam tataran terendah, Ia dianggap sebagai manusia 

biasa, Ia bukanlah mesias yang dijanjikan karena ia telah mati dalam penghukuman yang hina 

sebagai penjahat politik. Dalam konteks semacam itu orang yang pantas dianggap sebagai 

Tuhan dan Juruselamat adalah kaisar serta dewa-dewi Romawi, dalam hal ini adalah 

Domitianus dan Artemis.
104

 Model pemaksaan kepercayaan tersebut merupakan upaya 
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propaganda dari kekaisaran Romawi untuk melanggengkan kekuasaan atas daerah yang 

menjadi jajahannya.
105

  

Dalam konteks agama-agama misteri tekanan terhadap kekristenan ditunjukkan oleh 

kelompok Gnostik. Grant mengatakan bahwa dalam sudut pandang kelompok Gnostik 

berkembang anggapan bahwa Allah yang nyata yaitu adalah Yesus, berbeda dan bertentangan 

dengan Allah yang dipahami dalam Perjanjian Lama.
106

 Dalam alam pengetahuan kelompok 

Gnostik, mereka memisahkan antara Yesus yang insani dan Yesus yang ilahi. Dengan 

mengungkapkan sebuah kristologi yang menyatakan bahwa Yesus adalah manusia sejati, dia 

tidak memiliki wujud sebagai Allah. Disamping itu Yesus adalah Allah dari atas yang tidak 

pernah menjadi manusia. Oleh karena itu Yesus bukanlah sosok yang dapat disebut 

“berpengatahuan”. Sebaliknya justru orang-orang yang dalam sejarah kekristenan tercatat 

sebagai sosok yang memiliki citra negatif seperti Yudas Iskariot dan Kain, dianggap sebagai 

orang yang memiliki pengetahuan dan memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding Yesus 

Kristus.   

Sama dengan analisa yang diberikan oleh Metzger seperti disampaikan Vanderwatt 

terhadap kata i[na pisteu,shte. Dalam sudut pandang penulis, tujuan pembangunan iman 

bukanlah memaksa orang-orang yang belum percaya tersebut untuk berbalik begitu saja dan 

mempercayai hal-hal tertentu yang menyangkut pemahaman iman akan Kristus sebagai 

sebuah kebenaran, melainkan memberikan tawaran kepada mereka untuk menyerahkan diri 

dan meletakkan pengetahuan kepada Kristus. Sehingga orang-orang tersebut dapat merasakan 

karya penyelamatannya yang sedang hadir sekarang dan kelak akan datang. Karena dari kata 

tersebut dapat dimengerti juga bahwa iman memiliki dua aspek yaitu bukan hanya menjamin 
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hidup yang kekal pada suatu masa yang tidak diterangkan, tetapi juga memberikan hidup 

yang kekal sekarang ini yaitu melalui praksis iman.  

Dalam narasi Yohanes pasal 13: 20 penginjil Yohanes mengungkapkan Yesus 

berfirman dengan kekuasaan sebagai Mesias, avmh.n avmh.n le,gw u`mi/n. Tindakan tersebut tidak 

pernah dapat dilakukan oleh rabbi-rabbi Yahudi, inilah sebabnya mengapa di dalam Yesus 

janji-janji Allah dapat dipercayai dan pasti dipenuhi. Ungkapan iman akan kewibawaan 

Yesus tersebut menjadi bungkus untuk membalut pernyataan tentang konsekuensi logis dari 

penawaran terhadap pengakuan iman yang disertai dengan janji keselamatan diatas. 

Konsekuensi itu berbicara tentang sebuah harapan akan adanya sambutan yang penuh 

antusias untuk melakukan penerimaan, lamba,nwn dengan bulat hati dan penuh keyakinan, 

layaknya mengenakan pakaian yang melekat pada tubuh serta menyatukan diri dengan 

seorang pasangan untuk menjadi pengantin dalam ikatan perkawinan.  

Sikap penerimaan secara total tersebut harus ditunjukkan oleh orang-orang yang 

belum percaya dalam menyambut Dia, yaitu Mesias yang dijanjikan kepada umat Allah 

dalam Perjanjian Lama, lamba,nwn a;n tina pe,myw. Kristus sebagai perwujudan manusiawi 

dari sang nabi eskatologis penggenap kabar keselamatan yang dijanjikan, de. evme. lamba,nwn. 

Allah sebagai sosok yang berkuasa dimana-mana dan serba mengetahui serta pencipta yang 

baik atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, lamba,nei to.n pe,myanta, meÅ Ketiga 

pemahaman tersebut ada didalam satu realitas yaitu adalah Yesus Kristus sebagai yang 

mengutus dan diutus, pe,myanta, pe,myw. Dalam tugas perutusannya tersebut ia mengajarkan 

kesetiaan, hikmat, kebenaran, pengharapan dan kasih. Yesus mewakili pencipta dari segala 

sesuatu yang beraturan, bertata nilai, dan berrasionalitas yang darinya manusia dapat 

memahami gagasan tentang ketuhanan. Keselamatan tersebut akan terwujud jika manusia 

yang menjadi tujuan pekabaran iman dari penginjil Yohanes bersedia melakukan pengajaran 

Yesus dalam kehidupan mereka di dunia yang di pahami sebagai tempat tinggal manusia.  
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Dalam narasi Yohanes pasal 13: 18 dijelaskan bahwa pengalaman pahit akan timbul 

jika orang-orang yang belum percaya menolak pengajaran tersebut. Peringatan itu oleh 

penginjil Yohanes secara gamblang diibaratkan dalam perumpamaan yang dikutip penginjil 

dari Mzm 41:9 yaitu “orang yang makan RotiKu, telah mengangkat tumitnya terhadap Aku.” 

Peringatan tersebut sekaligus menjadi usaha terakhir dari penginjil Yohanes untuk 

menyatakan sebuah pengakuan iman yang bulat akan jati diri Yesus sebagai Dia yang 

menggenapi Perjanjian Lama.  

Melalui pengakuan iman yang mendalam akan jati diri Yesus sebagai Juru selamat 

bagi orang-orang percaya yang berusaha mewujudkan kerajaan sorga di dunia. Pengakuan 

tersebut ingin menonjolkan sisi autentik dari narasi Yohanes sesuai dengan tradisi kerasulan. 

Penginjil agaknya bermaksud untuk meletakkan fokus dari iman Kristen kepada Yesus yang 

adalah Kristus di tengah pereduksian nilai kemesiasannya. Melalui pengakuan iman tersebut 

pula penginjil Yohanes ingin membangun sebuah pandangan Kristologis tentang Yesus di 

tengah jemaat yang menjadi tujuan Injilnya. Darmawijaya menafsirkan konsep Kristologi 

tersebut sebagai sebuah ajaran Kristologi Yohanes yang ia sebut dengan Kristologi atas.
107

 

3.3.2 Narasi Pengkhianatan Yudas Iskariot Merupakan Pengakuan bahwa 

Yesus adalah Roh yang Dikaruniakan Melalui Penyaliban Politik. 

Dalam narasi Yohanes pasal 13: 21 dikatakan bahwa Yesus yang oleh jemaat 

Yohanes diimani sebagai Tuhan dan Juru selamat memberikan Rohnya pneu/matoj108 kepada 

orang-orang beriman yaitu adalah komunitas Kristen pembaca Injil Yohanes. Roh tersebut 

adalah nyawa, jiwa atau kehidupan Rohani dari Yesus Kristus. Pemberian tersebut menjadi 
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 Kata ini berbentuk kata benda datif netral single umum, dalam Alkitab TB-LAI kata tersebut tidak 
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jelas maksudnya ketika membaca narasi Yohanes 14: 26 dan 16: 13 yaitu untuk mengajarkan, 

dida,skw, mengingatkan, `pomimnh,|skw, serta memimpin kedalam jalan yang benar, o`dhge,w.
109

 

Selain tiga hal tersebut menurut Gutrie fungsi selanjutnya dari Roh menurut penuturan 

penginjil adalah untuk memuliakan Kristus, memampukan orang-orang percaya dalam 

memberikan kesaksian tentang Kristus, memahami pengajaran Kristus, mengantar manusia 

kedalam pemahaman akan adanya masa depan, menimbulkan dan menguatkan keyakinan 

serta menggerakkan orang-orang percaya menuju pada  keinsyafan.
110

 

Konsep tentang pneumatologi penginjil Yohanes di atas menjadi penting dilakukan 

mengingat Injilnya ditujukan kepada jemaat yang hidup di lingkungan Efesus. Dalam konteks 

tersebut orang-orang percaya bersentuhan dengan kehidupan yang majemuk dan penuh 

dengan keberagaman ideologi tentang Tuhan, serta berhadapan dengan penganiayaan berlapis 

yang dilakukan oleh agama-agama misteri serta pemerintah Romawi melalui agama negara. 

Dalam situasi tersebut orang-orang Kristen dianggap bodoh karena telah menyembah pada 

Tuhan yang tidak kelihatan yaitu adalah Yesus. Menyatakan Yesus memberikan Rohnya 

adalah sebuah pernyataan yang ingin mengungkapkan eksistensi Yesus di tengah orang-orang 

Kristen yang mengimaninya sebagai Tuhan dan Juruselamat ketika keberadaannya 

dipertanyakan oleh orang-orang yang berada di luar kekristenan.  

Karunia Roh diberikan ketika Yesus menyerahkan nyawanya dalam hukuman salib. 

Dalam narasi Yohanes pasal 13: 2 penginjil menjelaskan bahwa hukuman tersebut 

merupakan hasil konspirasi politik antara Imam-imam Bait Allah dan orang-orang Yahudi 

yang menolak kehadiran Yesus ditengah-tengah masyarakat mereka, penjelasan tersebut 
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tercakup dalam ide tentang dia,boloj111. Dalam konspirasi tersebut mereka memanfaatkan 

Yudas Iskariot. Pemanfaatan Yudas disebabkan oleh pekerjaannya sebagai bendahara 

kelompok Yesus, glwsso,komon. Dalam pekerjaan tersebut ia sekaligus berperan sebagai 

penghubung antara kedua belah pihak yaitu kelompok Yesus dan iman-imam Bait Allah. 

Karena peran tersebut kemudian orang-orang Yahudi memanfaatkan Yudas, mereka 

menghasut Yudas h;dh beblhko,toj, untuk dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya 

tentang Yesus, kemudian mempengaruhinya to,te eivsh/lqen eivj evkei/non o` satana/j, untuk 

selanjutnya mengendalikan pusat kontrol dan koordinasi dari dalam dirinya, kardi,an. 

Tujuannya adalah agar Yudas bersedia menyerahkan paradoi Yesus kepada pihak yang 

berwenang yaitu adalah Imam-imam Bait Allah, bukan mengkhianati Yesus, karena kata 

kerja paradoi112
 sama sekali tidak ada indikasi untuk dapat diterjemahkan dengan 

mengkhianati.  

Agaknya Yudas Iskariot begitu mudah untuk masuk dalam konspirasi tersebut karena 

ia adalah Yahudi yang taat pada aturan keagamaan dan ia tidak memiliki otoritas apapun atas 

dirinya, serta sekaligus dia adalah murid yang inocent. Citra dirinya tergambar jelas melalui 

catatan Yohanes yang mengatakan bahwa Yudas adalah anak dari Simon orang Keriot VIou,daj 

Si,mwnoj VIskariw,tou113
. Jati dirinya sebagai anak menandakan bahwa ia adalah sosok yang 

dipandang rendah oleh masyarakat, tidak memiliki nilai dan dianggap tidak penting.
114

  

Segala wewenang dan hak atas kehidupannya secara penuh berada di tangan ayahnya. 

Ketaatannya terhadap aturan agama Yahudi ditunjukkan penginjil Yohanes melalui keikut-
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sertaannya pada beberapa rangkaian perayaan paskah mulai dari malam berjaga, pembasuhan 

kaki, makan bersama, kemudian sampai pada penangkapan Yesus. Keluguannya ditampilkan 

oleh penginjil Yohanes ketika ia sangat mudah untuk dihasut oleh pihak-pihak yang ingin 

menentang, melawan, memusuhi, dan menggagalkan maksud-maksud Allah yang tercermin 

dalam pekabaran Injil, serta ia tidak tersinggung kemudian marah dan melawan ketika semua 

tuduhan tentang orang yang menyerahkan Yesus mengarah kepadanya.  

Namun demikian segala tindakan Yudas di anggap oleh penginjil Yohanes merupakan 

sebuah rahasia yang tidak akan terungkap oleh pengetahuan manusia, ouvdei.j e;gnw tw/n 

avnakeime,nwn pro.j ti, ei=pen auvtw/|. Hanya Yesus sebagai sosok yang dikaruniai dengan 

pengetahuan yang terus berkembang, ginw,skete yang dapat mengerti secara penuh apa yang 

dilakukan oleh Yudas Iskariot terhadapnya. Segala macam informasi yang berkembang di 

kalangan penginjil Perjanjian Baru dan penulis-penulis teks Perjanjian Baru menurut 

penginjil Yohanes merupakan hasil tafsiran dari tafsiran, evdo,koun yang dapat disebut sebagai 

prasangka. Prasangka tersebut timbul karena tiga hal, pertama adalah sumber sosial, kedua 

adalah mempertahankan identitas sosial ketiga adalah mencari kambing hitam.
115

 

Berdasarkan fungsinya di sini prasangka tentang Yudas dimanfaatkan untuk menyatakan 

pengetahuan dari masing-masing penginjil. Kepentingannya adalah untuk mengelompokkan, 

mengatur serta membentuk sudut pandang pembaca terhadap Yudas dalam cara yang masuk 

akal bagi penginjil Perjanjian Baru, bahkan jika hal tersebut keliru.
116

   

Konspirasi politik orang-orang Yahudi untuk membunuh Yesus tersebut didorong 

oleh tindakan Yesus yang dianggap melanggar adat istiadat masyarakat Yahudi serta 

melecehkan nilai-nilai yang dalam pengertian mereka dianggap suci. Selain itu konspirasi 

tersebut juga di dorong oleh tindakan Yesus yang melawan kekaisaran Romawi. Penginjil 

Yohanes mencatat bahwa Yesus menuangkan air kemudian membasuh kaki murid-murid 
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dengan kain lenan yang bernilai mahal. Dalam budaya Yahudi tindakan tersebut biasa 

dilakukan oleh budak, namun Yesus mengambil-alih pekerjaan tersebut. Jika ditafsirkan 

secara negatif maka tindakan tersebut sama dengan melanggar adat istiadat yang di bentuk 

oleh masyarakat Yahudi. Sedangkan kain lenan biasa dipergunakan oleh orang-orang yang 

memiliki status sosial tinggi, namun Yesus menggunakannya sebagai handuk untuk 

mengeringkan kaki. Dengan mempergunakan kain lenan untuk membasuh kaki hal ini 

berbarti bahwa Yesus melecehkan status sosial yang di bangun oleh kekaisaran Romawi. 

Kemudian dalam tugas pelayanannnya Yesus mendeklarasikan diri sebagai Tuhan 

Allah, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan konsep monotheisme agama Yahudi, 

yang meyakini bahwa Tuhan hanya ada satu yaitu YHWH. Selain itu tindakan tersebut juga 

dapat dianggap melawan pemerintah Romawi. Karena dalam konteks Yunani-Romawi 

kekuasaan mutlak berada dalam tangan kaisar, serta yang pantas dianggap Tuhan hanyalah 

kaisar dan dewa-dewi Romawi. Atas tindakan tersebut maka menjadi sangat wajar jika orang-

orang Yahudi pada zaman Yesus merasa resah dengan tindakan Yesus tersebut kemudian 

bersepakat untuk membunuhnya.  

Konspirasi politik orang-orang Yahudi akan menjadi sangat jelas jika membaca narasi 

Yohanes 18: 1-38a, 19. Dalam bagian ini penginjil mengisahkan bahwa orang-orang Yahudi 

kemudian menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk diadili. Karena Pilatus adalah orang yang 

taat terhadap aturan agama Romawi dan mengerti sistem peradilan Romawi dengan baik 

maka ia tidak mengambil keputusan. Namun oleh karena desakan orang-orang Yahudi serta 

seruan-seruan yang mengintervensi, kemudian Pilatus terpaksa melakukan tugasnya sebagai 

pengadil Romawi dengan menjatuhkan hukuman pada Yesus. Tindakan orang-orang Yahudi 

menyerahkan Yesus kepada Pilatus merupakan upaya “mencuci tangan” terhadap 

persepakatan politik pembunuhan Yesus dan sekaligus menjadi klimaks dari konspirasi 

tersebut.     
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Konspirasi politik yang ditampilkan oleh penginjil Yohanes dalam menjelaskan 

peristiwa kematian Yesus dimaksudkan untuk melawan pemahaman yang hidup dalam 

kekaisaran Romawi. Pemahaman tersebut mengatakan bahwa Yesus adalah penjahat politik, 

kematiannya melalui jalan penyaliban merupakan satu hal yang hina. Milne mengatakan 

bahwa pemahaman orang-orang Romawi tersebut merupakan pengaruh dari pendapat yang 

mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu dari kelompok Zealot.
117

 Namun bagi penulis 

pemahaman yang dimiliki oleh kekaisaran Romawi tersebut adalah sebuah upaya yang di 

pergunakan kekaisaran untuk menekan kelompok Kristen agar mereka tidak berkembang dan 

berbalik kepada agama negara. Dalam konteks tersebut penginjil Yohanes justru mengatakan 

hal yang berkebalikan bahwa justru melalui penghinaan yang dijatuhkan kepadanya, Yesus 

menampakkan jati dirinya sebagai Tuhan.  

Dalam narasi yang bercerita tentang konspirasi politik tersebut, Yudas oleh penginjil 

Yohanes dimasukkan sebagai sosok antagonis. Dia dikisahkan memperoleh pengaruh dari 

bisikan pihak-pihak yang menentang, melawan, memusuhi, dan menggagalkan maksud-

maksud Allah yang tercermin dalam pekabaran Injil. Pada bagian ini Yudas dipergunakan 

penginjil sebagai simbolisme dari kelompok kekristenan Gnostik yang menganggap Yudas 

memiliki pengetahuan lebih, padahal menurut penginjil pengetahuan tersebut merupakan 

pengaruh dari iblis. Dalam konteks perjanjian baru sosok iblis dimengerti sebagai pihak yang 

menentang dan menggagalkan maksud-maksud Allah.  

Lebih lanjut menurut Milne informasi yang dapat ditangkap dari Injil Yohanes 

mengenai Yudas dalam  ide tentang Roh yang dikaruniakan oleh Yesus kepada orang-orang 

percaya melalui penyaliban politik adalah bahwa Yudas dalam narasi ini dipergunakan untuk 

mewakili sosok pengikut Yesus yang tidak bersungguh-sungguh pasrah terikat kepadanya, 

walaupun Yudas secara fisik berada dalam persekutuan bersama Yesus, tetapi ia tidak 
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memiliki Rohnya.
118

 Berbeda dengan Milne, bagi penulis tindakan dan latar belakang dari 

Yudas Iskariot yang dinarasikan oleh penginjil dalam teks yang berkisah mengenai karunia 

roh merupakan sebuah bentuk metafora. Dalam hal ini metafora tersebut dipergunakan oleh  

penginjil dalam kaitannya dengan konflik melawan kelompok Gnostik. Tujuan dari 

penggunaan metafora tersebut kemungkinan adalah untuk menunjukkan bahwa pemahaman 

yang dimiliki oleh kelompok Gnostik tentang suatu hal yang mereka sebut sebagai 

“pengetahuan” adalah sebuah wawasan yang keliru karena pengetahuan tersebut berasal dari 

sosok yang menentang maksud-maksud Allah. 

3.3.3 Narasi Pengkhianatan Yudas Iskariot Merupakan Pernyataan bahwa 

Yesus Mati sebagai Martir Pertama. 

Dalam narasi Yohanes pasal 13: 21 dikatakan bahwa Yesus tetap setia 

mempertahankan imannya sampai mati, evmartu,rhsen119
. Oleh karena itu ia menyediakan 

dirinya untuk diserahkan kepada orang-orang Yahudi yang bertindak sebagai pemegang 

kepentingan untuk selanjutnya dijatuhi hukuman mati melalui kesengsaraan dan penyaliban 

politik. Melalui ide tentang evmartu,rhsen tersebut penginjil ingin mengatakan bahwa sebelum 

semua orang percaya mati karena imannya Yesus terlebih dahulu memulainya. Hal itu 

menunjukkan bahwa Yesus menjadi orang pertama yang memprakarsai tindakan pemartiran. 

Pendapat ini sekaligus mengkoreksi pemahaman bapa-bapa gereja perdana yang mengatakan 

bahwa orang Kristen pertama yang bertindak sebagai martir adalah Stefanus.  

Tindakan tersebut dilakukan Yesus dalam rangka mewujudkan kasih Allah kepada 

manusia, avgaph,saj. Yaitu sebuah wujud kasih yang paling mulia dan paling tinggi yang 

dikaruniakan oleh Yesus kepada orang-orang percaya melalui jalan kesengsaraan. Kasih 

tersebut dapat menuntun seseorang untuk melihat suatu nilai tak terbatas pada obyek 
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 Kata tersebut berbentuk kata kerja indikatif orang ketiga tunggal dalam tensis aoris pasif, hal ini 

berarti orang yang berada diluar jangkaun kelompok Yohanes, kemungkinan adalah Yesus. Makna kata tersebut 
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kasihnya. Berawal dari tradisi tersebut kasih menjadi inti dari ajaran kekristenan yang di 

warisi dari Yesus Kristus ketika ia hidup dan berkarya di dunia sampai pada kematiannya.  

Penginjil Yohanes mencatat bahwa kasih tersebut diupayakan melalui 

pembangkangan Yesus terhadap adat istiadat yang menindas serta pelecehan yang 

dilakukannya terhadap status sosial dalam masyarakat Yunani-Romawi yang ditunjukkan 

melalui tindakan pembasuhan kaki. Perjuangannya tersebut kemudian membawa Yesus untuk 

berhadapan dengan kematian sebagai martir yaitu adalah orang yang mati oleh karena 

memperjuangkan iman kepercayaannya. Kasih yang diwujudkan Yesus dalam tindakan 

pemartiran tersebut dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari ketertindasan, 

menghilangkan statifikasi sosial, menciptakan keadaan yang egalitarian, penuh dengan 

kesetaraan, menciptakan masyarakat yang berkeadilan serta mewujudkan kedamaian yang 

sebenar-benarnya melampaui keadaan damai yang dipaksakan oleh pemerintah Romawi.  

Mengikut Yesus sama dengan bersedia menerima pemartiran, hal inilah yang harus 

dipahami oleh orang-orang percaya yang menjadi tujuan Injil Yohanes di Efesus. Pemahaman 

tersebut dapat dibaca dari ide tentang keteladanan u`po,deigma120
. Dalam konteks Efesus orang-

orang Kristen pembaca Injil Yohanes mengalami situasi yang serupa dengan yang di alami 

oleh Yesus pada konteksnya dahulu. Dibawah kekaisaran Romawi dan budaya Yunani-

Romawi mereka menerima berbagai macam penganiayaan. Secara verbal mereka dianggap 

sebagai orang bodoh karena percaya kepada Yesus. Mereka juga dianggap sebagai orang 

yang biadab dan anti-sosial karena melakukan perjamuan makan, serta dianggap tidak 

memiliki solidaritas karena menyendiri. Secara fisik orang-orang percaya banyak yang 

dipenjarakan, dikejar-kejar oleh militer untuk diadili, mereka dianggap sebagai orang kafir 

karena tidak taat kepada agama negara dan memilih untuk tetap berpegang teguh pada 

kekristenan. Puncak dari penganiayaan fisik tersebut adalah banyak dari antara mereka yang 
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dihukum mati, dibunuh, bahkan disembelih, namun ada juga dari antara orang-orang beriman 

tersebut yang berbalik karena takut menerima pemartiran.  

Dalam narasi Yohanes pasal 13: 15 penginjil menekankan sebuah konsekuensi logis 

terhadap penindasan tersebut, bahwa sebagai orang percaya yang mengimani Yesus sebagai 

Tuhan dan Juruselamat maka jemaat yang menjadi tujuan penginjil Yohanes wajib 

meneladani sikap Yesus, u`po,deigma. Peneladanan tersebut ditunjukkan dengan bersedia 

menerima pemartiran yang dialamatkan kepada orang-orang percaya karena telah melakukan 

tindakan iman yang tersurat dalam ide tentang“saling membasuh kakimu” ni,ptein tou.j 

po,daj. Tindakan tersebut berarti bekerjasama untuk melawan adat istiadat dan status sosial 

yang diterapkan oleh pemerintah Romawi dalam budaya Yunani-Romawi yang telah 

menindas orang-orang percaya. Perlawanan tersebut di maksudkan untuk menciptakan 

sebuah kehidupan yang lebih baik sama seperti yang dilakukan oleh Yesus yaitu untuk 

mewujudkan kerajaan sorga sebagai sebuah keadaan yang beraturan, bertata nilai dan 

berrasionalitas di dunia yang menjadi tempat tinggal manusia sebagai tatanan dunia baru 

yang menggantikan tatanan yang diterapkan oleh kekaisaran Romawi.  

Bagi orang-orang percaya yang berbalik oleh karena takut menerima pemartiran 

penginjil menyatakan sebuah peringatan melalui narasi tentang Simon Petrus menolak 

pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus. Milne menafsirkan narasi tersebut sebagai 

tindakan untuk menyelamatkan superioritas Yesus,
121

 namun penulis justru beranggapan 

bahwa dimasukkannya narasi penolakan Simon Petrus menjadi sebuah cermin bagi jemaat 

penginjil Yohanes. Cermin tersebut merefleksikan sosok yang mencari aman dan tidak mau 

mengambil resiko pemartiran, ia adalah cermin orang-orang percaya yang masih memegang 

teguh adat istiadat nenek moyangnya.  
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Hal ini dapat dilihat dalam sejarah Gereja. Menurut Michael Card, Simon Petrus 

tercatat sebagai salah satu orang yang revolusioner, karena pada saat orang-orang Yahudi 

Kristen menolak keberadaan orang-orang Kristen bukan Yahudi. Ia justru gencar melakukan 

penginjilan kepada orang-orang bukan Yahudi. Namun Simon Petrus meninggalkan tugas 

pelayanan tersebut, karena tidak tahan terhadap penganiayaan yang di terima dari orang-

orang Kristen Yahudi, akibat ia melanggar adat istiadat masyarakat Yahudi Kristen dengan 

melakukan perjamuan makan bersama orang-orang Kristen yang bukan Yahudi.
122

       

Dari latar belakang tersebut maka dapat diperoleh pengertian bahwa Simon Petrus 

merupakan Bapa Gereja yang setia pada adat istiadat Yahudi. Penginjil Yohanes menarasikan 

beberapa kali ia menolak tindakan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus, ia berkilah 

dengan berbagai macam alasan sampai pada akhirnya Yesus membentak dengan memberikan 

ancaman bahwa “jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian didalam 

aku”. Ancaman inipun tidak berhasil menaklukkan pemahaman Simon Petrus, karena pada 

akhirnya ia menolak dengan mengungkapkan pernyataan untuk “dibasuh kaki, tangan dan 

kepalanya” sebagai satu hal yang lazim dilakukan oleh seorang Guru kepada muridnya. 

Dalam narasi Yohanes pasal 13: 16 penginjil mengungkapkan bahwa sampai 

kapanpun “seorang hamba tetaplah hamba, seorang utusan tetaplah utusan.” Kalimat ini 

hendak menunjukkan sebuah bentuk penerimaan diri dan pemakluman terhadap “suratan 

takdir” dari orang-orang percaya bahwa mereka memang harus menyiapkan dirinya untuk 

melakukan pemartiran seperti yang diperbuat oleh Yesus Kristus pada masanya. Kepada 

orang-orang percaya yang telah mati oleh karena iman kepercayaanya tersebut penginjil 

Yohanes menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang dilimpahkan dengan kasih 

Allah yang tidak berkesudahan. Kasih tersebut tercurah sampai pada titik penghabisan 
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hvga,phsen auvtou,jÅ Milne memaknai wujud kasih tersebut sebagai karunia terdalam yang di 

berikan oleh Yesus kepada orang-orang percaya yang mengimaninya.
123

  

Melalui kasih yang tercurahkan dengan tidak berkesudahan tersebut, mereka akan ada 

dalam keadaan yang berbahagia, maka,rioj124. Kebahagian tersebut merupakan wujud dari 

kebebasan radikal, kemerdekaan, terlepas dari penjajahan, kebebasan yang mengakar, seperti 

yang dialami Yesus. kebebasan tersebut menghasilkan kehendak bebas untuk melakukan 

apapun, bebas untuk berdiri dan menentang hukum-hukum agama yang menindas dan norma-

norma kultural masyarakat yang melenceng. Bebas menafsirkan kembali norma dan hukum 

yang ada dalam masyarakatnya dan menempatkannya pada hakikat yang seharusnya.  

 

Yesus melakukan semua tindakannya juga di dorong oleh kebebasan pribadi karena 

sebenarnya ia tidak memiliki wewenang untuk melakukannya, hanya karena nurani dan 

inisiatif Yesus melakukannya. Ia bebas karena tidak mempedulikan apapun yang dipikirkan 

orang lain atas tindakannya itu. Yesus juga bebas untuk mengasihi siapapun tanpa batas, dari 

janda miskin sampai pelacur dan pemungut cukai. Yesus bebas berkompromi dengan mereka 

yang dianggap sebagai sampah masyarakat. Yesus juga bebas untuk mengasihi kaum miskin 

dan tidak memiliki apa-apa sampai pada orang-orang kaya. Ia tidak membedakan status sosial 

orang yang ia temui. Kebebasan Yesus juga membuat Yesus tidak memiliki rasa gentar 

terhadap ancaman yang datang kepadanya sampai pada peristiwa kematian-nya yang merdeka 

dan me-merdekakan.  

Dalam narasi Yohanes pasal 13: 23 dijelaskan bahwa mereka yang mati karena iman 

akan menjadi salah satu tamu dalam perjamuan makan Tuhan. Orang-orang Kristen pembaca 

Injil Yohanes yang mati oleh karena mempertahankan iman kepercayaannya akan disebut 

sebagai mempelai-mempelai Kristus karena mereka memperoleh tempat yang istimewa di 
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hadapan Kristus. Mereka dinarasikan dapat mengerti dan berkomunikasi secara langsung 

dengan Yesus, dan menjadi perantara bagi orang-orang percaya yang lain untuk 

menyampaikan maksudnya kepada Yesus. Mereka akan memperoleh undangan khusus dalam 

perjamuan makan tersebut. Didalam perjamuan Tuhan tersebut mereka adalah sosok yang 

disebut sebagai “Murid yang dikasihinya, duduk dengan bersandar dekat pada payudara 

tuan rumah yaitu Yesus, [tepat disebelah kanannya].”  

Menurut Brown kata murid yang dikasihi merupakan simbolisme dari komunitas 

Kristen pembaca Injil Yohanes.
125

 Sama dengan Brown, penulis berpendapat bahwa dalam 

konteks tersebut kata murid yang dikasihi secara khusus menunjuk pada orang-orang percaya 

pembaca Injil Yohanes di Efesus yang mati oleh karena mempertahankan iman kepercayaan 

mereka kepada Yesus Kristus yang mereka imani sebagai Tuhan dan Juruselamat. Dengan 

kata lain gelar keistimewaan tersebut di peroleh orang-orang Kristen pembaca Injil Yohanes 

karena mereka bersedia menerima pemartiran, sebuah keistimewaan menjadi suatu harga 

yang pantas terhadap nyawa yang telah orang-orang percaya tersebut korbankan untuk 

mempertahankan eksistensi dari iman mereka.  

3.3.4 Narasi Pengkhianatan Yudas Iskariot Merupakan Pernyataan bahwa 

Yesus adalah Anak Manusia yang Mewariskan Pola Hukum Baru bagi 

Umat Allah yang Baru.  

Melalui metafora Anak Manusia dalam Injil Yohanes 13: 31 penginjil mengatakan 

bahwa Mesias yang termanifestasi dalam wujud manusia ui`o.j tou/ avnqrw,pou sebagai Yesus 

Kristus telah dan akan dihormati. Penghormatan dalam tradisi Perjanjian Baru dimengerti 

sebagai satu masa dimulainya kesengsaraan Yesus, yaitu dengan menyerahkan nyawanya 

melalui penyaliban. Pengalaman penyaliban dan kesengsaraan Yesus tersebut sekaligus 

menjadi bukti nyata bahwa ia adalah sosok manusia sejati. Darmawijaya memahami 
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kemanusiaan Yesus sebagai sebuah konsep yang ia sebut dengan Kristologi bawah yaitu 

proses mengenali Yesus dari wujud manusiawinya.
126

 Melalui frasa doxazw maka dapat 

diketahui  bahwa melalui salib dan kesengsaraannya Yesus Kristus menjadi sosok yang telah 

dimuliakan dan akan dimuliakan, evdoxa,sqh doxa,sei127. Pada masa lalu Yesus telah dimuliakan 

melalui salib, kesengsaraan dan kematiannya. Pada masa sekarang melalui orang-orang 

percaya Yesus akan dimuuliakan. Hal ini berarti bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, di 

dalam dia dan dirinya kemuliaan itu diusahakan. Melalui narasi tersebut penginjil kembali 

ingin meletakkan fokus iman Kristen yaitu kembali kepada Yesus Kristus. 

Kemuliaan seperti yang dinarasikan oleh penginjil Yohanes tersebut dalam 1 Tim 3: 

16 merupakan bahasa kiasan yang dipergunakan untuk mensimbolkan hadirat Allah yang 

disebut dengan sorga, yaitu sebuah keadaan yang beraturan, bertata nilai, berrasionalitas, 

yang di dalamnya manusia dapat memahami gagasan tentang ketuhanan.
128

 Agaknya melalui 

ide tersebut penginjil Yohanes juga ingin menyatakan hal yang sama kepada pembacanya 

bahwa kemuliaan tersebut merupakan sebuah upaya yang dikerjakan oleh Yesus untuk 

menciptakan keadaan yang disebut dengan sorga oleh penulis 1 Timotius.  

Masuk kedalam kesengsaraan merupakan wujud penghormatan yang setinggi-

tingginya bagi Dia. Kesengsaraan tersebut membawanya kedalam sebuah kesatuan yang 

hakiki antara pra-eksistensinya sebagai sosok yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama, 

eksistensinya sebagai manusia yang bekerja untuk orang-orang Yahudi dalam rangka 

mewujudkan kerajaan sorga di dunia, serta sosoknya sebagai karunia Roh Kudus yang 

diturunkan untuk menyertai dan menuntun hidup orang percaya.  
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Pengalaman kesengsaraan Yesus tersebut menjadi momentum lahirnya umat Allah 

yang baru termasuk jemaat Kristen pembaca Injil Yohanes. Umat Allah yang baru tersebut 

oleh penginjil Yohanes disebut dengan tekni,oj129. Hubungan penggunaan istilah umat Allah 

yang baru dengan tekni,oj adalah untuk menjelaskan bahwa umat Allah tersebut lahir sebagai 

manusia baru, namun mengemban misi yang sama seperti pendahulunya. Di atas bahu 

mereka tergantung sebuah harapan besar akan masa depan. Mereka adalah generasi baru yang 

akan melanjutkan eksistensi pengajaran Yesus, dalam menjalankan kehidupannya mereka 

juga tidak dapat terpisahkan dari realitas, di pundaknya mereka menanggung beban 

penganiayaan dan kesengsaraan dari orang banyak. Keberadaannya dimaksudkan untuk 

menggantikan umat Allah dalam Perjanjian Lama yaitu adalah VIoudai,oij. Hal ini 

mengandung konsekuensi bahwa oleh karena semangat tersebut selanjutnya kemuliaan akan 

diusahakan oleh orang-orang percaya yaitu adalah umat Allah yang baru untuk Yesus 

Kristus. 

Umat Allah yang baru adalah orang-orang yang meneladani Yesus Kristus. Sama 

seperti Yesus, kemunculaan umat Allah yang baru di dunia juga menanggung kesengsaraan 

yang begitu besar. Hal ini dapat dibaca dari ide penginjil Yohanes tentang orang-orang 

percaya tersebut yang mengambil bentuk sebagai anak-anak kecil, tekni,oj. Dalam sistem 

Patria Potestas yang hidup di lingkungan pemerintahan Yunani-Romawi, anak-anak 

merupakan makhluk yang tidak penting, sehingga keberadaannya tidak dianggap, mereka 

juga tidak memiliki hak tersendiri sebagai manusia, oleh karena itu anak-anak dapat diperjual 

belikan sebagai budak. Anak laki-laki memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding anak 

perempuan sehingga muncul anggapan bahwa anak perempuan tidak memiliki fungsi apapun 

dalam masyarakat, sehingga mereka dapat dibunuh dan disiksa jika melanggar aturan dan 

tidak dikehendaki.  
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Gambaran sebagai anak kecil tekni,oj merupakan ungkapan yang mendalam untuk 

menarasikan kondisi kelompok Kristen pembaca Injil Yohanes yang hidup di Efesus.  Karena 

pada kenyataannya mereka memang mengalami penindasan yang luar biasa, baik dari 

pemerintah Romawi maupun masyarakat Yunani-Romawi. Keberadaan mereka tidak diakui 

secara hukum, mereka tidak memiliki hak apapun dalam segala aspek kehidupan mulai dari 

politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Selain itu mereka juga harus berjuang 

melawan berbagai macam ideologi agama yang hidup dan berkembang pesat dalam jumlah 

yang banyak di Efesus. Ideologi tersebut pada perjalanannya mempengaruhi sebagian dari 

orang-orang Kristen pembaca Injil Yohanes, sehingga kelompok Kristen pembaca Injil 

Yohanes mengalami perpecahan, mereka saling berkonflik untuk memperebutkan pengakuan 

sebagai kelompok yang paling benar. Konteks tersebut membawa kelompok Kristen pembaca 

Injil Yohanes kedalam sebuah keadaan yang tidak “mulia”.  

Dalam konteks di atas penginjil Yohanes mengatakan bahwa penganiayaan tersebut 

merupakan jalan untuk memuliakan Yesus Kristus yang mereka imani sebagai Tuhan dan 

Juru selamat. Iman tersebut yang akan memperkuat mereka dari penganiayaan di atas dan 

menggerakkan mereka untuk keluar dari keadaan yang tidak “mulia” kemudian mencari 

kemuliaan tersebut. Melalui ide tentang zhth,sete maka dapat diketahui bahwa dalam konteks 

umat Allah yang baru, bukan Yesus yang memberi tetapi orang-orang percayalah yang 

mengusahakan kemuliaan seperti yang digambarkan di atas. Usaha tersebut diletakkan dalam 

iman akan Kristus, karena kemuliaan vdoxaxo, yang mereka dambakan hanya ada pada Yesus 

Kristus yang mereka imani sebagai Tuhan dan Juruselamat. Dia akan mengubah keadaan 

yang penuh dengan kesengsaraan menjadi satu keadaan yang penuh kemuliaan. Karena hanya 

Yesus yang memiliki kemampuan du,nasqe dalam mengangkat orang-orang percaya keluar 

dari kesengsaraan untuk menemukan kemuliaan.  
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Demi terwujudnya kemuliaan tersebut penginjil mengharapkan bahwa umat Allah 

yang baru tersebut dapat mengikat dirinya pada kesatuan dan kebersamaan dalam iman akan 

Kristus. Kesatuan dan kebersamaan tersebut tercermin dalam semangat perayaan paskah, 

makan bersama serta pembasuhan kaki, sebagai sebuah semangat yang meleburkan segala 

macam pembatas primordial, untuk kemudian dipersatukan dalam iman dan menyatakannya 

dalam perbuatan. Mereka yang bertikai dapat berdamai untuk Yesus Kristus, hal ini ditujukan 

agar dia tetap dimuliakan oleh orang-orang percaya. Melalui pemuliaan tersebut 

eksistensinya di tengah-tengah kehidupan tetap lestari. Kesatuan dan kebersamaan tersebut 

mengambil bentuk seperti kesatuan antara Anak dengan Bapa yang mistik. Kesatuan dan 

kebersamaan dalam iman akan Kristus tersebut yang akan mempererat hubungan antar orang-

orang percaya sehingga mereka dapat melawan penindasan yang menghimpitnya, untuk 

kemudian menemukan sebuah keadaan yang tergambar dalam kata kemuliaan.  

Dalam kesaksian para murid, kepada orang-orang percara yang menyebut dirinya 

sebagai anak-anak kecil tekni,oj tersebut, Yesus yang mereka imani sebagai Tuhan dan 

Juruselamat memberikan hukum yang baru VEntolh.n kainh.n dalam kehidupan mereka yang 

akan mereka jalani sebagai orang-orang percaya yang mengikat dirinya dalam kesatuan akan 

iman kepada Yesus Kristus. Hukum tersebut merupakan perwujudan iman mereka. 

Perwujudan iman tersebut hadir dalam bentuk kasih timbal-balik avgapa/te avllh,louj. Kasih 

tersebut mengambil bentuk layaknya kasih Allah kepada Manusia hvga,phsa yaitu adalah kasih 

yang tergambar dalam kesengsaraan Yesus di mana kasih tersebut memancarkan nilai yang 

mengajarkan kepada orang-orang percaya untuk memiliki kerelaan dalam memberi, didomi 

dan berbagi serta menyatakan keberpihakan pada orang-orang yang tertindas, ptwcoi/j.  

Dengan demikian hukum yang baru bagi umat Allah yang baru adalah mewujudkan 

kasih avgapa,w yang memberi di,dwmi kepada sesama manusia. Konsep mengenai kasih yang 

memberi memiliki makna yang sangat mendalam jika dihubungkan dengan konteks sosio-
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politik dan sosio-ekonomi dari jemaat Kristen pembaca Injil Yohanes. Karena dalam kedua 

konteks tersebut jemaat Kristen pembaca Injil Yohanes menghadapi permasalahan mengenai 

bagaimana harus bertahan hidup secara finansial mengingat situasi mereka yang ditolak oleh 

penguasa politik pada saat itu.  

Gambaran mengenai keadaan yang penuh dengan kekurangan secara finansial 

tersebut hadir sangat jelas pada prasangka yang terdapat dalam Yoh 13: 29. Di dalam teks 

tersebut penginjil mempergunakan metafora sebagai orang-orang miskin untuk 

menggambarkan dirinya, ptwcoi/j. Kemudian sikap acuh tak acuh dari Yudas Iskariot dalam 

teks tersebut agaknya hadir sebagai sebuah sindiran terhadap penguasa politik dan pihak-

pihak yang hidup sebagai penikmat kekuasaan. Semangat paskah yaitu memberi dan berbagai 

di,dwmi, menjadi sebuah landasan kokoh bagi jemaat Kristen pembaca Injil Yohanes untuk 

dapat bertahan hidup dalam keadaan yang secara finansial serba kekurangan.     

Semangat memberi tersebut juga memiliki dimensi keluar, yang perlu diwujudkan 

kepada orang-orang lain, sehingga manusia yang hidup di sekeliling orang-orang percaya 

dapat bertumbuh pengetahuannya, gnw,sontai agar terwujud sebuah keadaan yang beraturan, 

bertata nilai, berrasionalitas, dimana manusia dapat memahami gagasan tentang ketuhanan. 

Dengan demikian maka kasih yang memberi menjadi identitas bagi orang-orang percaya 

yang mengikat dirinya dalam kesatuan akan iman kepada Yesus Kristus. Melalui identitas 

tersebut eksistensi dari orang-orang percaya diperjuangkan dalam dunia yang menjadi tempat 

tinggal mereka. 

3.4 Penutup  

Berdasarkan tulisan Yohanes, Yudas dalam konteks Yesus hidup antara tahun 4 ZB- 

60 ZB. Ia berasal dari sebuah tempat yang berada diluar Palestina yaitu Keriot Hesron atau 

Keriot ibukota Moab. Masa dewasanya dihabiskan di Yerusalem. Ia adalah Yahudi yang taat. 

Ia adalah salah satu murid Yesus. Didalam kelompok tersebut ia bertugas sebagai bendahara. 
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Profesi tersebut membuatnya memiliki hubungan baik dengan otoritas Yahudi.  Ia hidup di 

lingkungan budaya dengan pengaruh kekuasaan yang tinggi serta pengaruh maskulinitas yang 

dominan. Dua budaya tersebut membentuk karakter Yudas menjadi seseorang yang 

menerima kekuasaan sebagai bagian dari masyarakat, percaya bahwa kekuasaan dan otoritas 

merupakan kenyataan hidup, percaya dengan hierarki sosial, menganggap status dan 

peringkat sebagai satu hal yang penting, memiliki kepribadian yang kaku. Memiliki sosok 

yang tegas, ambisius, kompetitif, berjuang untuk kesuksesan materi, menghormati apa yang 

besar, kuat dan cepat. 

Dari pokok-pokok teologis yang ditemukan dapat disimpulkan bahwa ternyata narasi 

pengkhianatan Yudas Iskariot bukan hanya berbicara tentang tindakan Yudas menyerahkan 

Yesus. Tindakan Yudas merupakan bagian kecil dari narasi pengkhianatan Yudas. Pada 

dasarnya narasi tersebut berbicara mengenai empat makna. Pertama, narasi pengkhianatan 

Yudas Iskariot merupakan pernyataan bahwa Yesus adalah dia yang menggenapi Perjanjian 

Lama Kedua, narasi pengkhianatan Yudas Iskariot merupakan pengakuan bahwa Yesus 

adalah Roh yang dikaruniakan melalui penyaliban politik. Ketiga, narasi pengkhianatan 

Yudas Iskariot merupakan pernyataan bahwa Yesus mati sebagai martir pertama. Keempat, 

narasi pengkhianatan Yudas Iskariot merupakan pernyataan bahwa Yesus adalah anak 

manusia yang mewariskan hukum baru bagi umat Allah yang baru.  

Pernyataan pada bagian pertama merupakan upaya penginjil dalam menanggulangi 

pereduksiaan nilai kemesiasan Yesus yang dilakukan oleh agama negara, serta 

menanggulangi pemahaman agama misteri khususnya Gnostikisme yang memisahkan antara 

sisi ilahi dan manusiawi Yesus. Pengakuan dalam bagian kedua merupakan perlawanan 

terhadap kekaisaran Romawi yang mengatakan bahwa Yesus yang oleh jemaat Yohanes 

diimani sebagai Tuhan dan Juruselamat mati disalibkan sebagai penjahat politik.  Pernyataan 

dalam bagian ketiga merupakan upaya penginjil Yohanes memberikan cerminan terhadap 
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orang-orang percaya pembaca Injil Yohanes di Efesus yang oleh karena iman mereka harus 

menerima pemartiran. Pernyataan dalam bagian keempat merupakan upaya penginjil untuk  

menanggulangi konflik internal yaitu perpecahan dalam kelompok Kristen pembaca Injil 

Yohanes akibat tekanan psikologis penganiayaan dan pengaruh ideologi dari agama-agama 

misteri diluar kekristenan. Keempat makna narasi tersebut membawa kedalam sebuah 

kesimpulan bahwa Yesus adalah sakramen keselamatan dari sejarah dunia melalui narasi 

pengkhianatan. Dalam hal ini Yesus dikisahkan mengemban misi keselamatan dan karya 

penebusan Allah, melalui perjalanan sejarah karya penyelamatan tersebut di hadirkan di 

dunia yang menjadi tempat tinggal manusia.  

Upaya penginjil tersebut merupakan cara untuk memahami ulang rumusan iman serta 

bentuk kehidupannya ditengah penganiayaan berlapis dan keberagaman ideologi. Hal ini 

dipergunakan untuk memberikan penguatan kepada orang-orang percaya agar mereka 

bersedia menjaga identitas kekristenan yang tercermin dalam pengakuan iman, pemaknaan 

terhadap sakramen, kasih persaudaraan, kehidupan komunal, serta tingkah laku sebagai anak 

Allah. Yesus dan murid-muridnya menjadi patokan bagi kelompok Kristen pembaca Injil 

Yohanes dalam melakukan upaya tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga eksistensi 

kekristenan di tengah penganiayaan dan keberagaman yang hadir dari luar maupun dari 

dalam kelompok. 

 


