
 

 
 
 
 
 
 

Kitab-kitab Injil dan Kisah Para Rasul (1) 
 
 

 
 

DR Wenas Kalangit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bina Teologia Jemaat GKI Kavling Polri 
6 November 2007 

Jakarta 
 



 

 
Bina Teologia Jemaat GKI Kavling Polri 

1 

Kitab-kitab Injil dan Kisah Para Rasul (1) 
 
 
a. Kitab-kitab Injil  
 
Keempat kitab pertama dalam PB (Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes) disebut: kitab-
kitab Injil. Sebagaimana dibicarakan sebelumnya, ‘Injil’ telah menjadi satu istilah teknis 
untuk menunjuk kepada jenis tulisan dengan kandungan isi seperti itu: kumpulan cerita 
(perkataan dan perbuatan/kehidupan)  ‘sosok’ tertentu.  
Sebetulnya penulis kitab-kitab ini tidak menyebut tulisan mereka dengan nama ini. 
Meskipun demikian, nama ini sudah bergulir dalam tradisi gereja sejak abad ke-2 Masehi. 
Sampai sekarang nama ini tetap dipakai dan malah menjadi sangat popular, bukan hanya 
di kalangan komunitas Kristen, tetapi juga komunitas-komunitas lainnya yang memahami 
bahwa ‘Injil’ adalah Kitab Sucinya orang Kristen.  
Membaca kitab-kitab (Injil) ini secara sekilas, orang akan memperoleh kesan bahwa 
keempat kitab tersebut sama-sama berisi cerita tentang kehidupan Tuhan Yesus 
(bagaimana kehidupan-Nya yang singkat itu telah dijalani-Nya, apa-apa saja yang Ia 
katakan/ajarkan, bagaimana Ia memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar-Nya, dan 
bagaimana akhir hidup-Nya). Akan tetapi, bila kita memberi waktu untuk membaca 
kitab-kitab ini secara lebih cermat, lalu coba memperbandingkannya dengan memakai 
cerita tentang kehidupan ini sebagai takarannya, maka kita akan menemukan data bahwa 
ada yang tidak sama dalam penuturan keempat kitab tersebut. Ketidak samaan yang jelas 
terutama sekali adalah antara ketiga kitab pertama (Matius, Markus, dan Lukas) dan kitab 
keempat (Yohanes).  
Ketidaksamaan itu antara lain terlihat dalam hal-hal berikut:  
 
Topik Matius, Markus, Lukas Yohanes 
Awal pelayanan Yesus Setelah Yohanes Pembaptis 

dipenjara (Mrk. 1:14/par)  
Untuk satu masa, Yohanes 
dan Yesus pernah bekerja 
pada masa yang sama (3:22-
24) 

Perjalanan ke Yerusalem 1 kali saja, yakni pada akhir 
pelayanan-Nya.  

Beberapa kali (2:13; 5:1; 
7:10; 12:12) 

Waktu penangkapan Yesus Sesudah makan paskah 
(Mrk 14:12 dst./par) 

Sebelum makan Paskah 
(band. Yoh.18:28; 19:14) 

Pembersihan Bait Suci Pada akhir pelayanan Yesus 
(Mrk 11:15 dst./par) 

Awal pelayanan Yesus 
(2:13 dst.) 

 
Daftar ini hanyalah sebagian saja dari data yang menunjukkan bahwa ada yang tidak 
sama di antara keempat kitab yang bercerita tentang Sosok yang sama ini. Karena 
ketidaksamaan ini, maka studi mengenai kitab-kitab Injil ini dikelompok-kan menjadi: 
studi ketiga kitab Injil pertama (sinoptik) dan studi terhadap injil keempat (Yohanes).  
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b. Injil-Injil Sinoptik 
 
Ketiga kitab Injil pertama dikenal juga dengan nama ‘Injil-injil Sinoptik’. ‘Sinoptik’ 
adalah sebuah frasa dalam bahasa Yunani (syn + opsis) yang secara harfiah berarti: dapat 
dilihat secara bersama. Artinya, kalau ketiga kitab tersebut diletakkan secara bersejajar, 
maka akan terlihat bahwa dalam banyak hal, ketiganya sejajar. 
Misalnya: 
∗ dalam hal penyusunan bahan (lihat: Mat. 13, Mrk 14, Luk 8 [ttg perumpamaan] 
∗ dalam hal bahasa dan coraknya (contoh: Mat. 21:23-27 = Mrk 11:27-33 = Luk 20:1-

8  dan Mat 24:4-8 = Mrk 13:5-8 = Luk 21:8-11). 
∗ Dalam hal pilihan kata dan susunan kalimat, kesejajaran di antara ketiganya sangat 

terlihat. Ini merupakan sisi yang menarik, mengingat makna kalimat bahasa Yunani 
tidak ditentukan oleh urutan tempat kata, karena dalam bahasa ini, fungsi kata 
dinyatakan dalam kasusnya. Bagaimana tulisan-tulisan yang berasal dari orang-orang 
yang berbeda mempunyai kesamaan/kesejajaran seperti itu?  

 
Ternyata, selain sejajar, ketiga kitab Injil ini juga memperlihatkan data ketidaksamaan 
yang menarik untuk diperhatikan. Misalnya: 
⇒ Lihat bagian awal dan akhir ketiga kitab ini.  

∗ Informasi yang ada dalam Mat. dan Luk. tidak ada dalam Mrk. 
∗ Informasi yang ada dalam bagian awal dan akhir dalam Mat. dan Luk. pun tidak 

sama. (Band. mis. daftar silsilah dalam Mat 1:1 dst. dengan Luk 3:23 dst.) 
⇒ Lihat juga informasi dalam Mat 28:9, 16 di mana Tuhan Yesus yang bangkit itu 

menampakkan diri di Yerusalem dan di Yudea, sedangkan menurut Luk 24, 
penampakan ini hanya terjadi di Yerusalem.  

⇒ Lihat: Mat. 6:25-34 = Luk12:22-31 dan Mat 12: 43-45 = Luk 11:24-26. 
∗ Bahan-bahan ini tidak ada dalam Markus. 

⇒ Lihat: Mat. 27:62-66; Mrk 4:26-29; dan Luk 19:1-10. 
∗ Bahan-bahan ini hanya ada dalam masing-masing kitab. Markus dan Lukas tidak 

mempunyai bahan yang ada dalam Matius 27:62-66; Matius dan Markus tidak 
mempunyai bahan yang ada dalam Lukas 19:1-10; Matius dan Lukas tidak 
mempunyai bahan yang ada dalam Markus 4:26-29.  

 
 
c. Masalah Sinoptik 
 
Data yang menunjukkan bahwa dalam ketiga kitab Injil pertama ada banyak hal yang 
sejajar (sama), tetapi juga sekaligus tidak sedikit yang tidak sama, mendorong orang 
untuk bertanya: Mengapa bisa demikian? Bagaimana kesamaan/kesejajaran dan 
perbedaan ini dapat dijelaskan? Sebutan khas untuk persoalan ini adalah: Masalah 
Sinoptik (Synoptic Problem).  
Sudah lama para pakar studi PB berupaya untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan 
(masalah) ini.  
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Dari studi sistematik yang telah dilakukan selama ini, lahirlah apa yang disebut sebagai 
‘teori 4 sumber’  

1. Ada 1 kitab Injil yang menjadi skeleton (kerangka) bagi dua kitab Injil lainnya. 
Dalam hal ini, skeleton itu adalah: Injil Markus. Teori ini menyatakan bahwa 
penulis Injil Matius dan penulis Injil Lukas sama-sama memakai Markus sebagai 
sumber bersama mereka berdua. Ini menjelaskan mengapa secara kerangka dasar, 
ketiga kitab ini sejajar. 

2. Selain memakai Markus, para penulis kedua kitab ini (Matius dan Lukas) juga 
memakai sumber bersama lainnya, yang disebut: Quelle (disingkat: Q, bahasa 
Jerman yang berarti: sumber). Isi dari Q ini umumnya adalah ‘perkataan-perkataan 
Yesus’, sehingga sumber ini biasa juga disebut sebagai sumber kumpulan 
perkataan-perkataan Jesus (Jesus’ sayings). Ini menjelaskan bagaimana Matius dan 
Lukas mempunyai bahan yang sama yang tidak ditemukan dalam Markus). 

3. Ada sumber khusus yang dipakai oleh penulis Injil Matius. Selain memakai Markus 
dan Q, penulis Injil Matius juga mempunyai sumbernya sendiri. Ini menjelaskan 
mengapa ada bahan yang hanya ada dalam Matius dan tidak ada dalam Lukas dan 
Markus.  

4. Ada sumber khusus yang dipakai oleh penulis Injil Lukas. Selain memakai Markus 
dan Q, Lukas juga mempunyai sumbernya sendiri. Ini menjelaskan mengapa ada 
bahan yang hanya ada dalam Lukas dan tidak ada dalam Matius dan Markus. 

 
 
d. Injil Yohanes dan Tulisan-tulisan Yohanes 
 
Karena cara penyajiannya yang tidak sama dengan ketiga kitab Injil lainnya, Injil 
keempat ini sering dibicarakan secara terpisah. Kitab keempat ini bahkan dikelompokkan 
ke dalam ‘tulisan-tulisan Yohanes’ (Johannine Writings), bersama dengan surat 1-3 
Yohanes. Selain karena terkait dengan satu nama yang sama, Yohanes, keempat kitab ini 
juga dicermati mempunyai sudut pandang eskhatologis (pandangan mengenai akhir 
zaman) yang sama, sudut pandang yang tidak sama dengan yang ada dalam Injil-injil 
sinoptik dan juga surat-surat Paulus. Sudut pandang eskhatologis dalam tulisan-tulisan 
Yohanes dilihat sebagai refleksi terhadap pandangan Gnostisisme. Di atas sudah 
disebutkan antara lain hal-hal yang lain dalam Injil Yohanes dibandingkan dengan Injil-
injil Sinoptik. Selain itu, dapat juga disebutkan bahwa dalam Injil keempat ini, kata-
kata/khotbah Yesus umumnya jauh lebih panjang. 
 
 
e. Keterangan singkat mengenai masing-masing kitab 
 
1. Matius (ditulis sekitar tahun 85-90 M).  
Kalau seseorang menulis, tentu saja ia memerlukan bahan untuk tulisannya. Sebagaimana 
didiskusikan di atas, studi mengenai sumber-sumber dari Injil-injil Sinoptik 
menghasilkan teori bahwa bahan yang dipakai oleh penulis Injil Matius adalah:  Injil 
Markus,  tradisi tentang Yesus yang dipakai secara khusus oleh penulis kitab Injil ini, dan 
kumpulan perkataan Yesus (= Q), seperti disebut di atas.  
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Bahan Markus dikembangkan oleh penulis Injil Matius. Ia mengembangkannya di bagian 
awal dan juga di bagian akhir. Di bagian awal ada:  
- daftar silsilah Yesus (dimulai dari Abraham dan berakhir pada Yusuf (1:2-17).  
- Cerita tentang kelahiran Yesus (1:18-25). Di sini, Yusuf sebagai ayah Yesus 

dinyatakan dengan tegas. 
- Cerita tentang Orang Majus (2:1-12) 
- Penyingkiran ke Mesir (2:13-15) 
- Pembunuhan anak-anak (2:16-18) 
- Kembali lagi ke Nazaret (2:19-23). 
Sesudah itu, Matius mengikuti kerangka Markus (walaupun dalam beberapa hal ada juga 
yang tidak persis sama). Dalam bagian akhir, setelah cerita mengenai ‘Kubur Kosong’, 
Matius mengembangkannya dengan bahan mengenai penampakan Yesus yang bangkit 
yang berlangsung di atas bukit di Galilea (28:16-20).  
Matius mengelompokkan bahannya sesuai dengan tema-tema sebagai berikut: 
- Khotbah di atas Bukit (pasal 5-7) 
- Cerita Mukjizat (pasal 8-9) 
- Risiko menjadi utusan Tuhan (pasal 10) 
- Perumpamaan (pasal 13) 
- Tata Hidup Berjemaat (pasal 18) 
- Pengajaran mengenai kaum Farisi, Parousia, dan penghakiman terakhir (pasal 23-25). 
Hal menarik lainnya: perikop Kitab Suci (PL) sering dikutip untuk membuktikan 
kebenaran sebuah peristiwa dalam hubungan dengan Yesus. Lihat: 1:22; 2:5; 2:15; 2:17; 
2:23; 3:3; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:56; 27:9.  
Diduga kuat bahwa jemaat Kristen yang di dalamnya kitab ini lahir adalah persekutuan 
dengan latar belakang Yahudi, karena dalam beberapa bagian, orang-orang bukan Yahudi 
(baca: kafir) ditunjuk sebagai ‘orang luar’ (5:47; 6:7, 32; 10:5-6, 17-18; 18:17).  Tidak 
ada petunjuk langsung dalam kitab ini yang menyatakan  bahwa penulisnya adalah 
seorang yang bernama Matius. Kalau sampai popular dengan nama ini, maka tradisi 
gerejalah yang menyebutnya demikian. 
 
2. Markus (ditulis sekitar tahun 68-70 M).  
Umum diterima bahwa ini adalah kitab Injil kanonik tertua. Kitab ini dipakai oleh 
penulis-penulis kitab-kitab Injil Matius dan Lukas. Dari mana penulis Injil Markus 
memperoleh bahan yang dipergunakan untuk penulisannya? Besar sekali kemungkinan, 
kebanyakan bahannya merupakan tradisi lisan. Penulis memasukkan bahan-bahan 
tersebut ke dalam kerangka tulisan yang berawal dari pembaptisan sampai kepada 
kebangkitan Yesus. Dengan kata lain, penulis kitab ini juga bertanggung jawab memberi 
‘setting’ terhadap bahan-bahan lisan yang tersedia padanya.  
Ketika menuangkannya dalam bentuk tulisan, penulis berada di bawah pemahaman 
bahwa Sosok Yesus, semasa hidup-Nya, ingin supaya Diri-Nya (sebagai Messias) tidak 
digembar-gemborkan lebih dulu, melainkan dirahasiakan. Dalam studi PB, isu ini dikenal 
dengan istilah ‘Rahasia Messianik’.  
- Setan/roh jahat dilarang memberitahukan siapa Yesus (1:34; 3:12). 
- Para murid juga mendapat larangan serupa (8:30; 9:9)  
- Orang-orang yang telah disembuhkan-Nya dilarang bercerita tentangnya (1:44; 45:43; 

7:36; 8:26)  
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Ciri penting lainnya adalah bahwa para murid berulang kali dinilai ‘tidak mengerti’. Ini 
dapat dilihat dalam 4:40; 6:52; 8:16; 9:10; 9:32).  
Persekutuan jemaat Markus lebih didominasi oleh orang-orang dengan latar belakang 
kafir (bukan Yahudi). Dikatakan demikian karena sejumlah adat dan kebiasaan Yahudi 
diberi penjelasan (7:3-4, 11c, 19c). Ini mengindikasikan bahwa alamat tulisannya tidak 
begitu mengenal adat dan kebiasaan Yahudi ini. Sama seperti Injil Matius, penulis kitab 
Injil Markuspun tidak mencantumkan namanya sendiri dalam tulisannya. Nama Markus 
yang diberikan untuk kitab ini juga merupakan warisan tradisi gereja sejak era mula-
mula. 
 
3. Lukas (ditulis sekitar tahun 85 M).  
Dari segi bahasanya yang bagus, diduga kuat penulisnya adalah seorang yang cukup 
berpendidikan (disebut-sebut sebagai ‘tabib’). Sama dengan Matius, penulis Injil Lukas 
juga memakai Markus dan Q sebagai sumbernya. Di samping itu, ia juga punya sumber 
khususnya sendiri 
Kerangka Markus diikutinya. Ini terlihat dalam pasal 3-21. Terhadap kerangka ini, ia 
menambahkan  bagian pengantar (pasal 1-2), yang berisi: penjelasan pribadi tentang 
penulisannya (1:1-4), pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis (1:5-25), 
pemberitahuan kelahiran  Yesus (126-38), kunjungan Maria kepada Elizabet (1:39-45) 
nyanyian pujian Maria (1:46-55), kelahiran Yohanes Pembaptis (1:57-66), nyanyian 
pujian Zakharia (1:67-80) kelahiran Yesus, masa kanak-kanak Yesus (pasal 2). Dalam 
cerita tentang sengsara Tuhan Yesus (pasal 22-23), terlihat sekali bahwa Lukas 
menunjukkan corak penulisan yang lain dibandingkan dengan sumbernya. Untuk bagian 
akhir (pasal 24), Lukas memakai banyak bahan khususnya.  
Salah satu aspek khas dalam kitab injil ini, dibandingkan dengan ketiga kitab injil 
sinoptik lainnya, adalah perhatian yang diberikan oleh Yesus terhadap kaum marginal 
(berdosa, miskin, dan yang terbuang dalam masyarakat). Ada sejumlah cerita (termasuk 
perumpamaan) yang mengungkapkan kepedulian sosial. Cerita-cerita seperti: Yesus 
diurapi oleh seorang perempuan berdosa (7:36 dst.),  
Nama penulisnya juga tidak tertera dalam tulisan ini. Sama dengan dua tulisan 
sebelumnya, nama ini adalah warisan tradisi gereja. Dalam 1:1, penerima tulisan ini 
disapa secara khusus, sebagai “Teofilus yang mulia”. Ada dua teori yang dikemukakan 
sehubungan dengan alamat ini. Pertama, ia memang adalah seorang pribadi. Kalau 
begitu, ia mestilah seseorang dengan status khusus di tengah-tengah masyarakat, 
misalnya seorang pembesar dalam tatanan pemerintahan Roma, tetapi sudah menjadi 
pengikut Kristus. Kedua, nama ini bermakna simbolis. Artinya, ia tidak menunjuk 
kepada seseorang secara tertentu tetapi kepada komunitas luas yang ‘mencintai Allah’ 
(sesuai dengan makna dari nama tersebut: θεος (= Allah) + φιλια (= cinta). Nama alamat 
yang sama muncul juga dalam Kitab Kisah Para Rasul. Ini merupakan hal penting yang 
harus diingat karena sangat berguna untuk memahami tulisan Lukas ini. 
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4. Yohanes (sekitar tahun 90 M).  
Tradisi Yohanes mengenai Yesus agak lain dibandingkan dengan yang ada dalam ketiga 
kitab injil pertama. Karena kelainan ini pula, maka tiga kitab injil pertama sering 
dibicarakan secara terpisah (sinoptik). Diduga kuat, Yohanes memperoleh bahan untuk 
tulisannya dari sumber yang tidak sama dengan Matius, Markus, dan Lukas. Seperti 
ditunjuk dalam daftar di atas, ada beberapa data yang tidak sinkron,  misalnya tentang 
jumlah kunjungan Yesus ke Yerusalem semasa hidupnya. Injil-injil sinoptik memberi 
kesan kunjungan tersebut hanya sekali semasa pelayanannya, sedangkan dalam injil 
Yohanes, kunjungan terjadi lebih dari satu kali.  
(Selanjutnya, kitab ini akan dibicarakan bersama dengan kelompok ‘Johannine 
Writings’)  
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