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Makna Penyaliban dan Kebangkitan:  

Tinjauan teologi ibadah dan nyanyian 

 

Oleh: Rahel Daulay, M.L.M 

1. Pendahuluan 

Kekristenan muncul sebagai respons akan peristiwa Kristus. Bolland menekankan bahwa 

pengakuan Kristen dipusatkan pada Salib dan kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak benar-

benar disalibkan dan benar-benar dibangkitkan, maka apa yang kita beritakan dan percaya 

selama ini tidak berisi apapun alias omong kosong.
1
 Hal inilah yang mendorong kita perlu 

memaknai arti penyaliban dan kebangkitan. 

Pemaknaan salib dan kebangkitan ini sangat luas. Umumnya dikaji secara lengkap 

dalam bidang studi sistematika dan buku-buku tentang dogma. Namun, pada kesempatan kali 

ini saya akan membuat batasan sudut pandang tertentu, supaya kita bisa memahaminya 

dengan lebih baik dan bahkan bisa menghayatinya secara langsung dalam praktik yang kita 

lakukan.  

When the day came for me to speak in chapel, I began by emphasizing the need to rediscover 

the focus of worship. “The focus of worship,” I said, “is not human experience, not a lecture, 

not entertainment, but Jesus Christ – his life, death, and resurrection.”
2
  

 Penyaliban dan Kebangkitan Kristus adalah fokus dalam ibadah Kristen. Dengan demikian, 

apa yang dikerjakan dalam praktik ibadah tidak lain adalah dalam rangka pemaknaan akan 

salib dan kebangkitan Kristus. Penulis tertarik untuk mengkaji makna penyaliban dan 

kebangkitan dari sudut pandang ibadah. Sebab ibadah merupakan hal yang dekat dengan 

orang Kristen pada umumnya, bahkan menjadi makanan rohani sehari-hari.  

Nyanyian juga menjadi salah satu unsur yang penting dalam ibadah. Melalui nyanyian 

kita pun dapat menghayati makna salib dan kebangkitan Kristus yang dituangkan secara apik 

oleh para penyair ke dalam bentuk puisi/syair nyanyian, sehingga konsep penyaliban dan 

kebangkitan ini tidak menjadi diskursus teologi yang memusingkan, melainkan sebaliknya 

menjadi teologi yang dinyanyikan dan bahkan diingat dan dibawa ke mana saja.  

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis akan mengerucutkan pemaknaan penyaliban 

dan kebangkitan ini pada tinjauan teologi ibadah dan nyanyian. Penulis akan mengajak 

pembaca/peserta sekalian untuk meninjau bagaimana kita dapat merayakan dan memahami 

																																																								
1
 G.C van Niftrik dan B.J. Bolland, Dogmatika Masakini, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), h. 279.   

2
 Robert E. Webber, Worship is a Verb, (America: Hendrickson Publishers, 1999), h.1.  
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arti Salib dan Kristus yang bangkit melalui apa yang kita ucapkan, serukan, gerakkan, 

nyanyikan, hayati dan responi dalam praktik-praktik ibadah Kristen. Sebab sejatinya, 

Kristuslah yang menjadi fokus ibadah kita, sebagaimana yang dikatakan Webber, bukan 

pengalaman manusia, bukan pengajaran, bukan pula hiburan melainkan Yesus Kristus – 

kehidupan, kematian, dan kebangkitanNya.
3
  Dengan demikian, kita perlu mentransformasi 

ibadah kita supaya lebih mengarah kepada penghayatan akan peristiwa Kristus dan bukan 

terjebak pada teknis pelaksanaan dan idealisme manusia saja.   

 

2. Teologi Ibadah: Merayakan dan Mengenang Peristiwa Kristus 

a. Ibadah Gereja Mula-mula, Anamnesis, Tradisi Berpuasa 

Titik tolak ibadah gereja dari sejak awal merupakan peristiwa kebangkitan Kristus. 

Kebangkitan tidak mungkin terjadi jika tidak dikaitkan dengan kematian. Oleh sebab itu 

mengenang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menjadi perayaan yang penting dalam 

ibadah gereja. Apa yang kita rayakan dalam ibadah saat ini tidak terlepas dari permenungan 

akan peristiwa Kristus. Rachman menegaskan bahwa perayaan Paskah merupakan patokan 

dan titik berangkat (starting point) merayakan hari-hari lain.
4
  

Dalam ibadah Gereja ada 3 masa raya liturgi, yaitu masa raya Paskah, masa raya 

Natal dan masa biasa (minggu-minggu biasa) yang sejak abad ke-4 dirayakan oleh gereja. 

Klasifikasi ini awalnya bukan berdasarkan konsep historis ataupun rekayasan kronologis. 

Sehingga Natal tidak disebut sebagai perayaan pertama. Perayaan demi perayaan muncul 

sebagai respons orang Kristen dalam mengenang peristiwa Kristus. Barulah kemudian sekitar 

abad ke-4, disusun sedemikian rupa, dan menjadi kronologis kisah Kristus.
5
  Berbicara 

tentang waktu, dalam ibadah gereja dikenal 2 jenis waktu, yaitu waktu Tuhan (Kairos) dan 

waktu manusia (Kronos). Waktu Tuhan dipahami sebagai saat yang tepat, di mana Tuhan 

berkarya. Ini merupakan suatu misteri yang coba dijelaskan oleh gereja menurut budaya 

manusia. Sementara, waktu manusia adalah waktu yang dikenal secara umum dan dapat 

dipahami oleh manusia, seperti hari, minggu, bulan, tahun.
6
 Dengan demikian mengaitkan 

antara kairos dan kronos lahir kalender liturgi yang berisi perayaan-perayaan mengenang 

peristiwa Kristus: kehidupan, kematian dan kebangkitanNya.  

 

																																																								
3
 Ibid., h.1.   

4
 Rasid Rachman, Hari Raya Liturgi, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), h. 53.  

5
 Ibid., h 1.  

6
 Ibid., h. 4. 
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Mengenang menjadi hal yang sangat penting dalam ibadah. Hal itu menjadi fondasi 

atas apa yang sedang kita lakukan sebagai umat yang beribadah. Oleh karena itu, dalam 

ibadah Kristen dikenal istilah anamnesis (berasal dari Bahasa Yunani), artinya bukan sekadar 

peringatan atau pengenangan. Mengingat atau mengenang dilakukan pada orang atau 

peristiwa yang sudah pergi dan terjadi di masa lampau. Anamnesis menghadirkan kembali 

peristiwa di masa lalu, pada saat sekarang (here and now).
7
 Inilah yang membedakan 

perayaan demi perayaan yang dilakukan oleh gereja. Sebagai contoh, perbedaan antara 

Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi dan Paskah yang dirayakan oleh orang Kristen 

terletak pada anamnesis. Paskah Yahudi mengingat dan merayakan pembebasan umat Israel 

dari Mesir, di mana mereka biasanya akan menyembelih domba Paskah sebagai hidangan 

utama, sementara Paskah Kristen merayakan pembebasan manusia dari ikatan dosa dan 

Yesus yang menjadi Anak Domba Allah yang mati untuk menghapus dosa dunia. Dari segi 

pengenangan (anamnesis), isi dan makna Paskah yang dirayakan umat Yahudi dan umat 

Kristen ini jelas berbeda. Dalam perayaan Kristen, peristiwa Kristus lebih ditonjolkan. 

																																																								
7
 J.G. Davies (ed.), The New Westminster Dictionary of Liturgy and Worship, (Philadelpia: The 

Westminster Press, 1986), h. 18.   
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Praktik yang dilakukan dalam ibadah Kristen dikaitkan dengan pengenangan akan 

peristiwa Kristus. Sebagai contoh, praktik berpuasa. Dalam tradisi Kristen, hari Rabu dan 

Jumat ditetapkan sebagai waktu berpuasa. Berpuasa dilakukan secara sukarela dan pribadi, 

bergantung pada kerelaan masing-masing pihak. Hari-hari berpuasa ini ditetapkan agar tidak 

puasa bersama dengan orang Yahudi (yang hari berpuasanya Senin dan Kamis). Di lain itu, 

hari Rabu dipahami sebagai waktu Yudas bersepakat mengkhianati Yesus dengan sejumlah 

uang. Hari Jumat sebagai hari kematian Tuhan Yesus di salib. Dengan demikian, praktik 

berpuasa yang dilakukan pada hari Rabu dan Jumat juga dalam rangka mengenang akan 

peristiwa Kristus. Hingga kini, kaum asketis tetap memelihara dengan disiplin tradisi 

berpuasa ini.
8
  

 

b. Simbol dan Spiritualitas 

Dikatakan sebelumnya bahwa pengenangan menjadi hal yang penting dalam ibadah 

Kristen. Tidak semua orang mampu mengingat sebuah peristiwa dengan baik. Simbol 

menolong proses mengingat menjadi lebih mudah dan dapat dihayati. Simbol berasal dari 

Bahasa Yunani symballo, yang artinya bertemu, berjumpa, benda ingat-ingatan, atau 

symballein (sym= sama, ballo= melempar) yang artinya mempersatukan, melemparkan yang 

satu dengan yang lain, sehinggal menjadi satu. Berbeda dengan tanda, simbol lebih 

melibatkan emosi individu, gairah, keterlibatan, dan kebersamaan, sebab simbol menyertakan 

kenangan-kenangan. Simbol terbuka terhadap berbagai arti, dan memungkinkan individu 

menghayati maknanya, sementara tanda tertutup pada satu arti saja, tidak mungkin 

ditafsirkan.
9
 

Peran simbol dalam Ibadah sangat penting. Simbol mampu berbicara lebih dari pada 

kata-kata, dan memberi ruang pada imajinasi seseorang untuk menghayati Allah. Lebih dari 

itu, simbol juga membangkitkan kreatifitas dan ketrampilan kita sebagai manusia dalam 

segala kondisi dan situasi.
10

  Sebagi contoh, batu memiliki banyak interpretasi bagi masing-

masing orang. Ketika batu digunakan dalam sebuah ibadah, setiap orang akan terhubung 

dengan kenangan dan ingatannya masing-masing, apakah itu menggambarkan Yesus, sebagai 

batu penjuru; atau batu berat yang menggambarkan beban berat yang dipikul, dan lain 

sebagainya. Simbol pada penggunaannya akan mempertemukan dua pihak, pribadi/sesuatu di 

																																																								
8
 Rachman, h. 47.  

9
 Ibid., h. 156.  

10
 Dorothea McEwan, et. al. (ed.), Making Liturgy: Creating Rituals for Worship and Life, (Cleveland: 

The Pilgrim Press, 2001), h. 6.  
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masa kini dan pribadi/sesuatu di masa lalu. Perayaan liturgi akan semakin kaya jika kita 

berhasil menghadirkan apa yang ada saat ini digunakan untuk menggambarkan kesaksian 

Alkitab di masa lalu. Di sinilah kemudian kita dapat menyaksikan perjumpaan antara  Allah 

dan umatNya.
11

 Dalam nyanyian, bahasa simbol juga kerap digunakan dan memberi 

gambaran imajinasi yang membawa individu semakin jauh dalam penghayatan imannya.  

Salib merupakan simbol yang penting dalam ibadah gereja. Begitu juga dengan air, 

roti dan anggur. Bagi orang lain (yang bukan Kristen) benda-benda tersebut memiliki makna 

tersendiri, tetapi bagi orang Kristen benda-benda ini memiliki kenangan yang sangat kuat 

khususnya pada peristiwa Kristus. Air melambangkan mati dan hidup bersama Kristus (Roma 

6:8), sementara roti dan anggur dalam perjamuan kudus mengingatkan pada tubuh dan darah 

Kristus. Begitu pun dengan salib, mengingatkan kita pada penderitaan dan sengsara Yesus.  

 

3. “Hosiana - Haleluya”: Masa Raya Paskah 

Menghayati makna penyaliban dan kebangkitan Kristus akan semakin jelas kita lihat dalam 

perayaan-perayaan liturgi khususnya di dalam masa raya Paskah, yang tampak jelas dalam 

teks-teks nyanyian dan doa serta simbol yang digunakan. Saat ini kita akan melihat 

bentangan masa raya Paskah, dan apa saja yang menjadi penekanan di dalam perayaan 

tersebut. 

 Masa Raya Paskah merupakan perayaan gereja mengenang akan peristiwa Kristus, 

kematian dan kebangkitanNya, yang diikuti dengan kebangkitan para pengikut Kristus 

sebagai gereja yang dipenuhi Roh. Ini merupakan perayaan yang cukup panjang, hampir 100 

hari, dimulai dari masa berpuasa (40 hari), trisuci paskah (3 hari), dilanjutkan dengan 

minggu-minggu paskah sampai pentakosta (50 hari). Kita akan lihat perayaan demi perayaan 

ini satu per satu.  

a. Rabu Abu - Masa Prapaskah (40 hari) 

Rabu Abu adalah hari pertama pembuka masa Prapaskah, yaitu masa pertobatan, 

perkabungan, introspeksi diri, pendekatan diri kepada Tuhan, dan berpuasa. Abu 

melambangkan kefanaan manusia (Kej 3:19: “… sebab engkau debu dan engkau akan 

kembali menjadi debu".) Perayaan Rabu Abu menekankan supaya manusia menyesali diri 

dan bertobat. Hari-hari selanjutnya setelah Rabu Abu, disebut masa prapaskah, difokuskan 

sebagai hari Yesus, Teladan umat beriman, berpaling kepada Allah dan mengikutiNya, 

																																																								
11

 Rachman, h. 157.   
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berpuasa, derma, dan menghayati jalan salib.
12

  Perayaan masa prapaskah berlangsung 

sampai hari kamis di Pekan Suci. Namun, pada hari Minggu memasuki Pekan Suci juga 

dirayakan khusus sebagai Minggu Palmarum atau disebut juga Minggu Sengsara. Pada saat 

itu gereja mengenang peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Oleh penulis Injil, 

peristiwa itu dianggap istimewa karena terjadi hanya sekali seumur hidup Yesus dan tujuh 

hari sebelum kebangkitanNya. Itu sebabnya Minggu Palem menjadi perayaan khusus sebagai 

pekan terakhir Yesus berada di kota Yerusalem. Dalam perayaan ini, ornamen yang 

digunakan adalah Daun Palem yang biasanya dilambaikan, dan penulis Injil 

memperdengarkan seruan “Hosana!” yang artinya “Selamatkan kami sekarang!”
13

  

b. Kamis Putih  

Akhir dari masa prapaskah sekaligus awal memasuki trihari Paskah adalah hari Kamis pada 

malamnya dalam pekan suci. Perayaan ini dikenal dengan Kamis Putih (Holy Thursday). Dua 

unsur utama dalam liturgi ialah Perjamuan malam terkahir (perintah untuk mengadakan 

perjamuan kudus) dan membasuh kaki (simbol hamba yang melayani). Pada ritus 

pembasuhan kaki, sesuai dengan bacaan dari Yohanes 13:1-17 akan diberikan mandat baru 

(mandatum novum) yaitu pesan untuk saling mengasihi tanpa batas. Ritus ini juga 

menggambarkan disiplin spiritualitas yang menggambarkan saling melayani, saling 

mengampuni, disampaikan dengan peran dan keterlibatan. Selain ritus basuh kaki, ada juga 

kalangan Kristen yang merayakannya dengan mengadakan perjamuan makan. Perjamuan ini 

berakar langsung dari tradisi Yahudi, yaitu perjamuan seder.
14

 Setelah ini perayaan memasuki 

Trihari Paskah. 

c. Jumat Agung – Pengagungan Salib 

Drama Kamis Putih dilanjutkan dengan Jumat Agung pada sekitar pukul 15.00 atau 

sebelumnya. Pada kebaktian ini akan dibacakan kisah sengsara Yesus, sebagaimana yang 

tercatat dalam Yohanes 18-19. Unsur pokok dalam perayaan ini adalah: penyembahan salib 

dan “ibadah pra-penyucian”. Liturgi Jumat Agung dilanjutkan dengan doa-doa syafaat dan 

ibadah salib.
15

  Penekanan dari perayaan ini adalah pengagungan salib, sebagai bagian dari 

karya penebusan Allah atas dunia.  

 

 

																																																								
12

 Ibid., 57-58.   
13

 Ibid., h. 64.  
14

 Ibid., h. 66-69.   
15

 Ibid., h. 71. 
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d. Sabtu sunyi  

Setelah selesai kebaktian Jumat Agung, gereja tetap menjaga keheningan dengan ibadah yang 

sifatnya lebih senyap, mengenang kesendirian Yesus di dalam makamNya. Walaupun bukan 

liturgi dan sama sekali sunyi pada pagi hingga siang hari, tetapi selama berabad-abad Sabtu 

Sunyi dinamakan “induk semua ibadah malam”. Rupanya ada kebiasaan umat mulai 

berkumpul di gereja sejak Jumat Agung sekitar pukul 15.00. Mereka terus berkumpul 

sepanjang malam dan siang hari agar semakin lama bersama-sama di dalam kesunyian. 

Trihari Paskah berakhir pada Sabtu malam, saat dirayakan kebaktian Paskah malam. Akar 

kebaktian ini adalah ibadah harian lucernarium.
16

 Lucernarium merupakan ibadah terang 

yang dilakukan di malam hari. 

e. Paskah - Kebangkitan Kristus 

Setelah sekitar 40 hari lebih berpuasa dan berpantang dan memasuki Trihari Paskah, maka 

sorak “Haleluya” pun dikumandangan sebagai ekspresi kemenangan dan kebebasan. Dahulu 

Paskah hanya dirayakan pada malam hingga minggu fajar untuk mengingat peristiwa Kristus, 

tetapi sekarang perayaan terus berlanjut di hari Minggunya bahkan minggu-minggu 

setelahnya juga disebut dengan minggu Paskah.  

 Pada abad ke-4, ada tradisi umat Kristen berziarah ke Yerusalem (mulai dilakukan 

pada pekan suci). Mereka melakukan proses mengunjungi situs-situs yang dilewati Yesus 

pada masa hidupnya. Prosesi diawali dari Bukit Zaitun dan gerbang Yerusalem pada Minggu 

Palem. Kemudian diteruskan pada Kamis Putih, Jumat Agung sampai Minggu Paskah di 

tempat-tempat yang ditetapkan.  

 Kata Paskah sangat lazim digunakan, bahkan untuk menyebut Jumat Agung juga 

terkadang disebut Paskah. Namun untuk membedakannya, Paskah disebut pascha 

anastasimon (kebangkitan), dan Jumat Agung disebut pascha staurosimon (salib). Begitu 

juga dalam Bahasa Latin, Paskah disebut Pascha resurrectionis, dan Jumat Agung disebut 

pascha crucifixionis. Sementara kata Easter berasal dari kata east (timur, tepat matahari 

terbit). Istilah ini memiliki latar belakang pemahaman Kristus Sang Surya.
17

 

f.  Pentakosta 

Pentakosta merupakan hari turunnya Roh Kudus. Dalam perayaan ini peran Roh Kudus 

sangat ditonjolkan. Menurut tradisi Inggris, keagungan masa raya Paskah dimahkotai dengan 

hari raya Pentakosta. Adapun tema penting dalam Pentakosta bagi gereja adalah sebagai 

																																																								
16

 Ibid., h. 73-74.  
17

 Ibid., h. 77.  
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berikut: pengutusan umat sebagai hasi panen (yakni buah-buah iman) menjadi pokok 

berdirinya ekklesia (gereja), dan berperannya Roh Kudus di dalam membimbing dan 

memelihara gereja di dalam memberlakukan Kerajaan Allah melalui karunia-karunia Roh 

Kudus.
18

  

 

4. Makna Penyaliban dan Kebangkitan: Kajian Himnologi 

a. Memaknai Salib 

Pada kesempatan ini, saya akan mengajak kita melihat bagaimana nyanyian, dengan segala 

keunggulan artistiknya, menolong kita dalam berteologi, secara khusus memaknai penyaliban 

dan kebangkitan Kristus. Di paper ini, saya akan mengajak kita untuk mengamati beberapa 

syair nyanyian yang bertema Kristus, salib, kematian dan kebangkitan, yang ditulis oleh 

beberapa penyair yang menyampaikan interpretasi serta penghayatan imannya.  

Memaknai salib dan kebangkitan melalui nyanyian jemaat menolong kita untuk 

mengekspresikan iman bersama-sama dengan gereja, dan rasanya akan berbeda dibandingkan 

dengan mengekspresikannya sendirian. Sebab kita menyuarakan iman gereja dengan satu 

suara sebagai anggota dari tubuh Kristus. Sebuah perumpamaan Afrika mengatakan: “It takes 

a whole village to raise a child”, artinya komunitas itu sangat penting dan membentuk setiap 

anggota yang ada di dalamnya.
19

 Memaknai salib bersama dengan komunitas akan menjadi 

pengalaman yang memperkokoh iman, terkhusus ketika makna itu disuarakan secara 

bersama-sama melalui nyanyian. 

Nyanyian memiliki pesan teologis yang meneduhkan dan menghibur. Misalnya, 

dalam nyanyian, ketakutan akan kematian disandingkan secara paradox dengan iman Kristen 

tentang kematian Yesus. Sehingga, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kematian tidak 

lagi menjadi hal yang ditakuti melainkan hal yang dapat dirangkul serta dihadapi.
20

  Ini 

paralel dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus: “Hidup adalah Kristus, mati adalah 

keuntungan” (Filipi 1:21). Beberapa syair yang menghibur sekaligus menguatkan kita 

menghadapi kematian, antara lain: Charles Wesley, “Jesus Lover of my soul” - KJ 30 “Angin 

Ribut Menyerang”; Fanny Crosby, “Safe in the arms of Jesus” - KJ 388 “S’lamat di Tangan 

Yesus”; Henry Lyte, “Abide with me” - KJ 329 “Tinggal Sertaku”; Isaac Watts, “I’ll Praise 

my Maker while I’ve Breath” – PKJ 137 “Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku”. 

																																																								
18

 Ibid., h. 101.  
19

 Leanne Van Dyk (ed.), A More Profound Alleluia: Theology and Worship in Harmony, (Michigan: 

William B. Eerdmans Publishing Company, 2005), h. 89-90.  
20

 Richard J. Mouw and Mark A. Noll (ed.), Wonderful Words of Life, (Michigan: William B. 

Eerdmans Publishing Company, 2004), h.187.  
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Nyanyian jemaat merupakan salah salah satu cara umat berteologi. Seperti karya 

teologi yang lain, nyanyian juga perlu dihargai dan diuji kebenaran, relevansi, dan praktisnya. 

Jika sebuah nyanyian tidak memiliki nilai teologis, untuk apakah dia digunakan dalam 

ibadah? Nyanyian semestinya dapat menumbuhkan relasi umat dengan Allah dan dengan 

dunia.
21

 Keunggulan nyanyian juga adalah balutan melodi yang dapat menolong umat untuk 

mengingat imannya, bahkan lebih mudah diingat dibanding teks Alkitab. Syair yang ditulis 

juga terkadang berasal dari pengalaman individu yang menjadikan pengalaman itu semakin 

otentik dan dapat diterima lebih luas.
22

 Oleh sebab itu, mengkaji sebuah makna teologis 

dalam nyanyian adalah pekerjaan yang menyenangkan sekaligus dapat menolong umat lebih 

menghayati nyanyian yang mereka gunakan sehari-hari. 

Salah satu nyanyian yang sangat populer dan mampu membawa kita pada 

penghayatan akan Salib Kristus, yaitu syair yang ditulis oleh Isaac Watts “When I Survey the 

Wondrous Cross”, tahun 1707 (versi terjemahan terdapat di KJ 169 – Memandang Salib 

Rajaku). Syair ini terinspirasi dari Galatia 6:14: “Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, 

selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan 

aku bagi dunia”. Teks ini menunjukkan bagaimana penyaliban mentransformasi secara total 

cara kita memahami dunia.
23

 

When I survey the wondrous Cross    

On which the Prince of Glory dy’d (died) 

My richest Gain I count but Loss, 

And pour Contempt on all my Pride. 

 

(terjemahan KJ 169)  Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, 

   Kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. 

 

Proses penerjemahan memang tidak selalu berhasil menyampaikan apa yang tertulis dalam 

syair asli dengan sempurna. Akan tetapi kita bersyukur untuk tim yang melakukan proses ini 

sehingga gereja dapat menggunakannya dalam ibadah dan mampu menghayati syair dengan 

lebih baik.  

 Sangat jelas bahwa objek dalam syair ini adalah Salib. Isaac Watts menggunakan kata 

“saya” sebagai subjek, mewakili individu (termasuk dirinya sendiri), yang memandang pada 

Salib Kristus. Sementara kata kerja yang digunakan adalah survey, yang berarti menjelaskan 

																																																								
21

  Brian Wren, Praying Twice: The Music and Words of Congregational Song, (Kentucky: 

Westminster John Knox Press, 2000), h. 365. 
22

 Harry Eskew dan Hugh McElrath, Sing with Understanding, (Nashville: Church Street Press, 1995), 

h. 63. 
23

 Madeleine Forell Marshall, Common Hymnsense, (Chicago: GIA Publications, 1995), h. 39.   
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(to describe), memperhatikan (to observe), mengukur (to measure).
24

 Dalam terjemahan 

Kidung Jemaat digunakan kata memandang, yang juga memiliki arti implisit, ada suatu 

kenangan yang dalam yang mendorong seorang individu mengarahkan matanya pada objek 

tertentu. Kenangan itu dapat dilihat jelas pada kalimat selanjutnya: on which the Prince of 

Glory died (terjemahan KJ: yang mati untuk dunia). Kenangan akan peristiwa kematian 

Yesus dimaknai secara luas, bukan saja untuk kelompok tertentu tetapi untuk dunia. Watts 

memberi gelar kepada Yesus Kristus yang mati sebagai the Prince of Glory (Raja yang 

Agung). Kenangan tentang salib itu mengubahkan cara pandang manusia pada umumnya: my 

richest gain I count but Loss, and pour contempt on all my pride (terj. KJ: kurasa hancur 

congkakku dan harta hilang harganya). Salib telah membuat perubahan total. Kebanggaan 

manusia bukan lagi terletak pada harta kekayaan dan harga diri tetapi justru pada Salib, 

kenangan akan penderitaan dan kematian Kristus.  

2. Forbid it, Lord, that I should boast; Save in the Death of Christ my God. 

All the vain things that charm me most, I sacrifice them to his Blood.  

Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibMu; 

kubuang nikmat dunia demi darahMu yang kudus. 

 

3. See from his Head, his Hands, his Feet, Sorrow and Love flow mingled down; 

Did e’re (ever) such Love and Sorrow meet? Or Thorns compose so rich a Crown? 

Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukaMu; 

mahkota duri yang pedih menjadi keagunganMu. 

 

4. His dying Crimson like a Robe, Spreads o’re (over) his Body on the Tree, 

Then am I dead to all the Globe, and all the Globe is dead to me. 

Melihat darah lukaNya membalut tubuh Tuhanku, 

'ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. 

 

5. Were the whole Realm of Nature mine, that were a Present far too small; 

Love so amazing, so divine; Demands my Soul, my Life, my All. 

Andaikan jagad milikku dan kuserahkan padaNya, 

tak cukup bagi Tuhanku diriku yang dimintaNya. 

 

Jika kita menganalisa lebih jauh pada bait 2-5, dapat disimpulkan bagaimana Salib tidak 

hanya sebuah peristiwa masa lalu, tetapi mengajak kita, yang ada di masa sekarang, untuk 

memaknainya dengan perubahan sikap yang mengutamakan kasih, di mana penderitaan 

(sorrow) dan duri (thorns) bukan menjadi kendala tetapi justru di dalamnya kita merajut 

sukacita dan mahkota di dalam keagungan Salib Kristus. Ajakan ini jelas dikemukakan pada 

bait yang terakhir: Love so amazing, so divine; demands my soul, my life, my all. Kasih yang 

diberikanNya begitu ajaib dan kudus, dan Dia meminta kita untuk memberikan seluruh jiwa 

																																																								
24

 Ibid., h. 40.  
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dan raga kita untuk Allah dan dunia yang dicintaiNya. Seperti yang ditekankan Paulus dalam 

Roma 12:1: “Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, 

supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan 

yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati”. 

 Kesimpulan dari kajian ini adalah memaknai Salib menolong kita dapat merangkul 

ketakutan akan kematian ragawi, dan memaknai Salib juga mendorong kita untuk 

menjalankan teladan kasih yang Yesus berikan kepada dunia sekalipun harus menghadapi 

banyak penderitaan dan tantangan. 

 

b. Memaknai arti Kebangkitan 

“Images of discontinuity give a strong picture of our desire for transcendence and the revelation of 

God’s promised gift of transcendence in the Paschal mystery of the death and resurrection of 

Jesus.”
25

  

 

Peristiwa Kebangkitan Kristus (Paskah) menjadi simbol pengharapan baru bagi umat Kristen. 

Hal ini juga bisa kita tinjau lebih jauh dalam ekspresi sukacita yang terdapat dalam nyanyian. 

Salah satu contoh: “Christ the Lord is Risen Today” (terj. KJ 188 “Kristus Bangkit! Soraklah) 

yang syairnya ditulis oleh Charles Wesley, pada tahun 1739. Setiap kalimat selalu diakhiri 

dengan Haleluya, menandakan suasana sukacita dan antusiasme yang dirasakan karena 

peristiwa kebangkitan ini.
26

  Begitu juga dengan lagu (melodi) yang dipadukan mampu 

menghidupkan kata Haleluya, di mana seorang yang bernyanyi (dengan benar) akan dengan 

dengan aktif membunyikan nada dan iramanya. Ini merupakan gambaran sukacita yang tidak 

hanya dihayati tetapi juga dikumandangkan.   

1. Christ the LORD is ris’n (risen) today 

Sons of Men and Angels say, 

Raise your Joys and Triumphs high, 

Sing ye Heav’ns, and Earth reply.  

Kristus bangkit! Soraklah; Bumi, sorga bergema 

Berbalasan bersyukur; Muliakan Tuhanmu! 

 

Pada bait yang pertama ini digambarkan oleh Wesley bahwa kebangkitan Kristus adalah 

untuk dunia. Tidak hanya manusia yang bersorak tetapi juga malaikat-malaikat sorgawi. 

Artinya kebangkitan ini merupakan pesta besar sejagadraya merayakan karya Allah, Sang 

Pencipta, yang nyata. Oleh sebab itu kita patut menyorakkan sukacita (joys) dan 

kemerdekaan (triumphs) setinggi-tingginya, sebagai respons (manusia) kepada Allah.  

																																																								
25

 Mouw and Noll, h. 184.  
26

 Marshall, h. 55.   
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 Menghayati kata demi kata dalam syair aslinya akan lebih memberikan gairah 

sukacita pada nyanyian ini. Gairah ini perlu tampak ketika kita menyanyikannya, sebab Allah 

pun bergairah ketika Ia ingin menyatakan karya keselamatanNya pada dunia. Nyanyian ini 

tidak mungkin dinyanyikan dengan suara yang lemah dan tidak berdaya, tentu ia akan 

kehilangan makna kebangkitan sebagaimana yang mestinya dipahami.  

2. Love’s Redeeming Work is done,  

Fought the fight, the Battle won, 

Lo! Our Sun’s Eclipse is o’er, 

Lo! He sets in Blood no more. 

 Karya kasihNya genap, kemenanganNya tetap; 

 Surya s’lamat jadi t’rang, takkan lagi terbenam. 

 

Pada bait yang kedua ini menjelaskan makna kebangkitan adalah karya kasih. Karya itu 

genap di dalam kebangkitan Kristus, saat ini kita diberikan kemerdekaan/kemenangan yang 

bisa kita nikmati. Ini juga sekaligus menjadi kekuatan dan motivasi bagi kita untuk mampu 

berjuang di tengan perjuangan yang tidak mudah di tengah dunia. Namun, kemerdekaan ini 

menjadi pegangan yang membuat paradigma kita berubah, tidak menjadi lemah tetapi hidup 

dalam kemerdekaan itu. Inilah esensi dari makna kebangkitan bagi kita saat ini.   

3. Vain the stone, the watch, the seal;  

Christ has burst the Gates of Hell! 

Death in vain forbids his Raise: 

Christ has open’d Paradise! 

 Kuasa kubur menyerah; dan neraka takluklah; 

 Kristus jaya atas maut; dan terbukalah Firdaus 

 

Pada bait yang ketiga, arti kebangkitan adalah mengalahkan kuasa kubur dan neraka yang 

kerap kali menakutkan bagi manusia. Kebangkitan menjadi satu misteri yang memberikan 

pengharapan dalam Kristus. Christ has open’d Paradise (terj. KJ: Kristus jaya atas maut dan 

terbukalan Firdaus). Makna kebangkitan sekali lagi adalah turut mengambil bagian dalam 

kejayaan Kristus. Lebih jauh lagi, kita diajak untuk menjalani hidup yang baru di dalam 

Kristus. Oleh sebab itu, pada perayaan Paskah ditandai juga dengan Baptisan, di mana kita 

turut merayakan bersama dengan orang-orang yang memberi dirinya untuk sepenuhnya hidup 

dalam Kristus melalui ritus Baptisan. 

 

5. Kesimpulan 

Peristiwa penyaliban dan kebangkitan Kristus merupakan pusat dari keimanan umat 

Kristen. Di situlah iman seseorang akan bertumpu dan sekaligus menumbuhkan spiritualitas 
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yang mengacu pada dalam teladan kasih, penderitaan, solidaritas, dan kemenangan dalam 

Kristus. 

Oleh karena salib dan kebangkitan merupakan pusat iman Kristen, maka hampir 

seluruh diskusi teologi maupun praktik gereja mengandung pemaknaan salib dan 

kebangkitan. Untuk memahami makna penyaliban dan kebangkitan ini dapat dilakukan 

dengan berbagai pendekatan disiplin ilmu teologi manapun. Akan tetapi, ibadah yang oleh 

William Dyrness disebut sebagai Primary Theology,
27

 juga dapat menjelaskan makna salib 

dan kebangkitan itu dalam praktik-praktik yang ada di dalamnya. Secara khusus nyanyian 

yang merupakan salah satu cara umat berteologi, berpadu dengan nilai-nilai seni yang bisa 

langsung menyentuh individu.  
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