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Dalam kitab-kitab surat di Perjanjian Baru, kita membaca kebenaran-kebenaran 
tentang Allah dan dampaknya bagi kehidupan Kristen. Sebagian surat tersebut 
sudah ada sebelum keempat kitab Injil ditulis. Beberapa dekade setelah kematian 
dan kebangkitan Yesus, para rasul menyadari bahwa para pengikut Kristus perlu 
sekali membaca apa yang sebenarnya diajarkan dan dilakukan Yesus. Sebab itulah 
kitab-kitab Injil ditulis. Kitab-kitab Injil memberikan empat gambaran mengenai 
Yesus, yang ketika disatukan akan menolong kita berjumpa dengan pribadi Yesus 
secara utuh. Injil Markus diyakini sebagai kitab Injil yang pertama kali ditulis.
 Dengan membaca kitab Markus, kita dapat berjumpa dengan Kristus yang 
hidup—siapa Dia, apa yang dikatakan-Nya, dan apa yang diperbuat-Nya, 
terutama di kayu salib. Penting untuk membaca Injil ini dengan teliti, perlahan-
lahan, penuh rasa hormat dan pengharapan, sehingga setiap peristiwa yang 
digambarkan oleh penulis kitab Injil ini menjadi hidup, seolah-olah Anda sedang 
menyaksikannya sendiri. Anda mendengar sendiri perkataan-perkataan Yesus, 
menyaksikan mukjizat-mukjizat-Nya, dan melihat reaksi orang-orang yang berada 
di dekat-Nya. Mungkin Anda pun akan mendengar Tuhan berbicara kepada Anda 
secara pribadi ketika Anda membaca dan merenungkan firman-Nya. Anda perlu 
belajar memberikan tanggapan kepada-Nya dari dasar hati, karena ketika Anda 
menanggapi Tuhan, hidup Anda akan diubahkan oleh kasih karunia-Nya.
 Yesus mengundang Anda untuk berjumpa dan mengenal-Nya lebih dalam. 
Dia mengundang Anda untuk bertemu dan bercakap-cakap secara pribadi dalam 
perjalanan Anda mengikuti Dia melewati peristiwa-peristiwa luar biasa yang 
dilukiskan dalam kitab Injil. Sebagaimana pengalaman banyak orang yang bertemu 
dengan-Nya 2.000 tahun silam dan dicatat oleh Markus, Anda pun akan takjub saat 
mengenali siapa sebenarnya Yesus dan apa saja yang telah diperbuat-Nya bagi 
Anda. Yesus akan membuat Anda terkagum-kagum dan ingin mengikut Dia, karena 
Dialah Raja kita, Sang Raja yang melayani, yang mati bagi kita, dan yang hidup 
selama-lamanya.

Kemuliaan bagi Allah,
Robert M. Solomon

Pengantar



Kami senang Anda ikut serta dalam perjalanan iman untuk 
menjalin persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan kita, 
Yesus Kristus!

Selama lebih dari 50 tahun, pelayanan kami dikenal karena bahan penuntun 
saat teduh harian yang kami terbitkan, Our Daily Bread (Santapan Rohani). 
Banyak pembaca menyukai renungan-renungannya yang ringkas, inspiratif, 
dan relevan bagi kehidupan sehari-hari, yang membawa mereka makin 
mengenal Allah serta memahami hikmat dan janji-janji firman-Nya yang tidak 
pernah berubah. 

Dengan dasar pengalaman itulah, kami menerbitkan Seri Perjalanan Iman 
untuk menolong orang percaya menjelajahi kitab demi kitab dari firman 
Tuhan dalam waktu mereka bersama-Nya. Kami percaya bahwa perenungan 
firman Tuhan yang dilakukan secara teratur akan membawa Anda kepada 
persekutuan yang makin erat dengan Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan 
dan Juruselamat kita. 

Cara Menggunakan Seri Perjalanan Iman 
BACA: Buku ini dirancang sebagai pendamping dari pembacaan Alkitab yang Anda 
lakukan. Penjelasan-penjelasan di dalamnya akan membantu Anda memahami Kitab 
Suci dari sudut pandang yang baru. 

RENUNGKAN: Pertanyaan-pertanyaan perenungan dimaksudkan untuk membantu 
Anda menanggapi Allah dan firman-Nya, sehingga Dia dapat bekerja memperbarui 
hati dan hidup Anda sepenuhnya.

CATAT: Tersedia kolom kosong bagi Anda untuk mencatat segala hasil perenungan 

dan tanggapan Anda atas bagian yang telah Anda baca. 



Sebagai kitab Injil tersingkat dan kemungkinan paling awal ditulis, Injil Markus 
memberitakan tentang Yesus Kristus (Kristus berarti Mesias, atau Yang Diurapi) tanpa 
banyak basa-basi. Menurut keyakinan tradisi—dan didukung hasil penelitian para ahli—
tulisan Markus banyak bersumber dari Rasul Petrus yang dekat dengannya (1 Petrus 
5:13). Markus menggambarkan Yesus sebagai pribadi yang bertindak; perbuatan-Nya 
lebih banyak disorot dibanding perkataan-Nya. Ahli Perjanjian Baru, A. T. Robertson, 
menyebut kitab ini “sangat dinamis dan penuh gambaran yang terperinci”.1

Injil Markus dapat dibagi menjadi dua bagian besar, dengan pengakuan Petrus 
bahwa Yesus adalah Sang Mesias (8:27-30) sebagai ayat kuncinya. Bagian pertama 
memperkenalkan Yesus sebagai Anak Allah, Sang Mesias, dan terutama sebagai Raja 
yang Melayani. Bagian ini juga menunjukkan harga yang harus dibayar Yesus sebagai 
Hamba Allah yang taat dengan menelusuri karya-Nya di tengah umat manusia yang 
memiliki beragam kebutuhan. Di dalamnya kita dapat melihat belas kasih, otoritas, 
kuasa, dan tujuan kedatangan Yesus.

Pada bagian kedua, suasana berubah suram setelah pengakuan Petrus. Sang Raja 
digambarkan menderita dan akhirnya mati disalib oleh musuh-musuh-Nya. Mahalnya 
harga yang harus dibayar Yesus untuk taat sepenuhnya kepada Bapa akan menolong 
pembaca memahami bahwa saat mengabdi kepada Sang Raja, mereka pun bisa 
mengalami apa yang Yesus alami. Namun, kebangkitan Yesus yang penuh kuasa 
menghalau semua kesuraman dan memungkinkan para pengikut-Nya menghadapi 
penderitaan dengan penuh pengharapan dan tujuan.

Secara keseluruhan, Injil Markus menantang para pembaca untuk percaya kepada Yesus 
Kristus, Sang Raja yang Melayani, percaya bahwa Dialah Sang Anak Allah dan Sang 
Mesias, serta setia mengikuti Dia sepanjang masa.

Injil Markus dapat dibagi sebagai berikut:
1:1-13  Sebuah Pengantar tentang Sang Anak Allah
1:14–8:30  Sang Raja yang Melayani Berkarya
8:31–15:47  Sang Raja yang Melayani Ditentang dan Dibunuh
16:1-20  Kebangkitan Sang Raja yang Melayani dan Kabar Baik bagi Dunia

 

1 A. T. Robertson, Word Pictures of the New Testament Volume One: The Gospel According to Matthew and 
the Gospel According to Mark, direvisi dan diperbarui oleh Wesley J. Perschbacher (Grand Rapids: Kregel 
Publications, 2004), 259.
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Tuhan. Utusan itu adalah Yohanes 
Pembaptis, yang melayani di padang 
gurun dengan memberitakan baptisan 
pertobatan (ay.4). Yohanes adalah 
sosok yang keras dan berpakaian 
seperti Elia dari masa Perjanjian Lama 
(2 Raja-Raja 1:8). Dalam Markus 9:12-
13, Yesus sendiri menegaskan bahwa 
Yohanes telah datang seperti Elia, 
menggenapi nubuat dalam Maleakhi 
4:5 (bandingkan dengan Matius 11:14; 
Yesaya 40:3). Yohanes mempersiapkan 
orang banyak untuk kedatangan 
Tuhan dengan sungguh-sungguh 
mendorong mereka mengaku dosa 
dan memberi diri dibaptis di sungai 
Yordan.

Baptisan Yohanes merupakan tanda 
yang paralel dengan pengalaman 
bangsa Israel keluar dari Mesir 
melalui Laut Merah. Baptisan Yohanes 
memanggil orang-orang Israel untuk 
bertobat—untuk keluar dari dosa—
dan mengalami pembebasan kedua 
melalui air baptisan yang menyiapkan 
mereka untuk masuk ke dalam suatu 
perjanjian baru dengan Allah (Yesaya 
51:10-11).

Yohanes menggambarkan Sang 
Mesias yang akan datang sebagai 
pribadi yang jauh lebih penting 
darinya (ay.7-8). Yesus lebih berkuasa 
daripada Yohanes. Yesus jauh lebih 
agung daripada Yohanes yang merasa 
bahkan tidak layak untuk membuka 
tali kasut-Nya.  

Ulang tahun penguasa Romawi, 
Kaisar Agustus, dirayakan di 
seluruh wilayah kekaisaran 

sebagai “kabar baik” (Injil) dan 
dengan upacara besar nan megah 
ia dinyatakan sebagai “Anak Allah”. 
Dalam bahasa aslinya, kedua frasa itu 
sangat akrab di telinga orang-orang 
Romawi, dan Markus menggunakan 
keduanya untuk mengawali kitab yang 
ia tulis, menghubungkan kedua frasa 
tersebut dengan Perjanjian Lama dan 
Yesus Kristus (ay.1). Pesan yang radikal 
itu menantang klaim pemerintahan 
Romawi: siapa mereka dibandingkan 
dengan Raja segala raja? Klaim Kaisar 
atas otoritas khusus yang ia miliki, 
sebagaimana juga klaim semua 
penguasa di dunia, diperhadapkan 
pada otoritas mutlak Kristus, Pribadi 
yang tetap sama, kemarin, hari ini, 
dan sampai selama-lamanya (Ibrani 
13:8). Bagian selanjutnya dari 
Injil Markus memperkenalkan 
pembaca kepada Kristus, yang 
adalah Tuhan sekaligus kabar 
baik bagi dunia.

Markus mengutip Maleakhi 3:1 dan 
Yesaya 40:3 untuk mengumumkan 
bahwa Tuhan dan Mesias telah datang. 
Kedatangan-Nya telah dinubuatkan 
dalam Perjanjian Lama, dan kini, 
setelah sekitar 400 tahun Allah tidak 
berfirman kepada umat-Nya, utusan 
khusus yang sudah dinubuatkan dalam 
kitab terakhir Perjanjian Lama akhirnya 
datang mempersiapkan jalan bagi 

Baca Markus 1:1-8

Hari 1
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Renungkan

Pikirkan semua 
“kabar baik” 
yang ditawarkan 
oleh pemerintah 
dan dunia usaha. 
Bagaimana Anda 
membandingkannya 
dengan kabar baik 
tentang Yesus 
Kristus? Bagaimana 
Injil Yesus Kristus 
menjadi kabar baik 
untuk Anda secara 
pribadi?

Apa arti pertobatan 
bagi Anda? Menurut 
Anda, apa saja yang 
harus dilakukan 
seseorang yang 
mau sungguh-
sungguh bertobat? 
Renungkan seruan 
Yohanes Pembaptis 
tentang pertobatan 
dan kedua jenis 
baptisan yang 
disebutkannya (ay.8). 
Apa hubungan 
antara pertobatan 
dan perubahan 
hidup seseorang?

Baptisan Yesus akan jauh lebih luar biasa daripada 
baptisan Yohanes; bila Yohanes membaptis hanya 
dengan air (lambang pertobatan seseorang 
sebelum memberi diri dibaptis secara fisik), 
Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus (untuk 
mendatangkan transformasi hidup yang membawa 
seseorang kepada kekudusan setelah dibaptis 
secara rohani).

Ada sesuatu yang unik tentang Yesus, Pribadi yang 
sama sekali belum pernah dijumpai dalam sejarah 
manusia. Sungguh inilah Injil atau kabar baik itu!
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Ayat 9 sekadar menyatakan 
bahwa Yesus dibaptis oleh 
Yohanes. Jika baptisan Yohanes 

melambangkan pertobatan, mengapa 
Yesus minta dibaptis? Matius 3:14-15 
memberikan peristiwa lengkapnya 
kepada kita. Yohanes sebenarnya 
tidak mau membaptis Yesus karena ia 
tahu Yesus tidak berdosa. Yohaneslah 
yang perlu dibaptis Yesus! Ia akhirnya 
bersedia karena Yesus berkata bahwa 
baptisan itu dimaksudkan untuk 
“menggenapkan seluruh kehendak 
Allah“ (Matius 3:15). Yesus dibaptis 
bukan karena dosa-Nya melainkan 
karena dosa-dosa kita. Dia datang 
menjadi sama dengan kita supaya Dia 
bisa membawa dosa-dosa kita ke kayu 
salib dan mati bagi kita.

Saat Yesus dibaptis, ada sesuatu yang 
luar biasa terjadi. Langit terkoyak dan 
Roh Kudus turun ke atas-Nya (ay.10). 
Terdengar suara Bapa menyatakan 
kepada Yesus, “Engkaulah Anak-
Ku yang Kukasihi, kepada-Mulah 
Aku berkenan” (ay.11). Pernyataan 
ini menggemakan Mazmur 2:7 
(“Anak-Ku engkau”) dan Yesaya 42:1 
(“Lihat, itu hamba-Ku . . . kepadanya 
Aku berkenan”) dan menegaskan 
identitas Yesus: Dia adalah Anak dan 
Hamba Allah. Peristiwa ini menjadi 
model untuk baptisan setiap orang 
Kristen, mengingatkan kita akan 
identitas yang kita miliki di 
dalam Kristus. Kita adalah anak-
anak dan juga hamba-hamba Allah; 

kita diikutsertakan sebagai bagian 
dari keluarga Allah dan diutus untuk 
melakukan pekerjaan-pekerjaan-Nya.

Perhatikan kehadiran tiga pribadi 
dalam Trinitas secara bersama-
sama di sungai Yordan (ay.10-11). 
Keselamatan adalah karya Bapa, 
Anak, dan Roh Kudus, yang menyatu 
sempurna untuk menyelamatkan 
kita dari dosa dan kematian. Sebuah 
kebenaran yang sangat indah, 
menghibur, dan memberi kepastian!

Dalam kitab yang bergerak cepat ini, 
kata Yunani untuk “segera” (euthus) 
yang mengawali ayat 12 digunakan 
sebanyak 40 kali dengan variasi 
terjemahan antara lain: “seketika itu”, 
“cepat-cepat”, “baru saja”, “dengan 
cepat”, “pada waktu itu”. Ayat 12 
mengatakan bahwa Roh “memimpin 
Dia” (dalam bahasa Yunani, kata 
yang dipakai sangat ekstrem, bisa 
diterjemahkan “menyuruh pergi” 
atau “mengusir”) ke padang gurun. 
Selama 40 hari Yesus berada di 
padang gurun itu dan dicobai Iblis. 
Detail kejadiannya dikisahkan Matius 
(4:1-11) dan Lukas (4:1-13). Yesus 
berpuasa pada saat menghadapi 
pencobaan Iblis. Dia juga 
menghadapi bahaya binatang liar 
yang ada di sana, tetapi Dia dilayani 
para malaikat yang menguatkan-Nya.

Di antara baptisan dan pelayanan 
Yesus, di antara panggilan dan 

Baca Markus 1:9-13 

Hari 2
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Renungkan

Mengapa penting 
Yesus menjadi sama 
dengan kita, baik 
dalam baptisan-Nya 
maupun pencobaan-
Nya? (Baca Ibrani 
2:14; 4:15.) Menurut 
Matius 3:13-15 
dan Roma 6:1-10, 
mengapa Yesus 
harus dibaptis dan 
apa artinya itu bagi 
baptisan yang kita 
terima? Jika baptisan 
dimaksudkan untuk 
menolong kita 
dipersatukan dengan 
Yesus, bagaimana 
seharusnya baptisan 
berdampak terhadap 
cara hidup kita?

Bagaimana kita 
dapat menjaga 
diri terhadap 
pencobaan Iblis di 
antara panggilan 
dan pelayanan 
kita? Bagaimana 
pengalaman pribadi 
Anda dalam hal ini?

pelayanan-Nya, ada pencobaan. Hal yang sama 
berlaku bagi setiap orang yang menyerahkan hidup 
untuk mengikut Kristus dan menaati panggilan-
Nya untuk melayani. Dari Matius 4:3-9 kita bisa 
melihat betapa ahlinya Iblis memutarbalikkan 
firman Allah dan menabur keraguan. Tahu bahwa 
Yesus baru saja menerima pengakuan Sang 
Bapa, Iblis menantang Yesus untuk membuktikan 
keilahian-Nya: “Jika Engkau Anak Allah . . .”(4:3,6). 
Iblis juga mengusulkan jalan pintas dan berupaya 
mengalihkan perhatian Yesus dari salib (4:8-9).
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Setelah dibaptis dan menang 
atas pencobaan, Yesus memulai 
pelayanan-Nya di tengah 

masyarakat. Dia segera mendapat 
sorotan, karena Yohanes Pembaptis, 
tokoh yang tadinya sangat populer, 
telah ditangkap dan tidak pernah 
muncul lagi di depan publik (ay.14).

Yesus mulai memberitakan kabar baik, 
yang berasal dari Dia dan tentang Dia. 
Kata-kata pembukanya mengajarkan 
kita beberapa kebenaran. Pertama, 
Yesus tampil di depan publik saat 
waktunya telah genap (dalam 
bahasa Yunani, kata yang dipakai 
menunjukkan waktu dan kesempatan 
yang tepat). Kedua, Kerajaan Allah 
itu tidak jauh dan bukan sekadar 
sebuah gagasan belaka. Kerajaan 
Allah sudah dekat (ay.15) karena Allah, 
dalam Kristus, telah datang di antara 
manusia. Ketiga, ada dua tanggapan 
yang Allah harapkan dari kita, yaitu 
bertobat dan percaya. Bertobat berarti 
mengubah arah (menjauhi dosa 
dan mendekat kepada Allah). Tanpa 
pertobatan orang tidak bisa masuk ke 
dalam Kerajaan Allah. Percaya berarti 
menyerahkan hidup kepada Allah, 
bukan sekadar menerima-Nya secara 
intelektual; percaya berarti memiliki 
hubungan yang didasari keyakinan 
pribadi. Yesus telah membawa 
Kerajaan-Nya datang ke dunia. 
Manusia dapat masuk ke dalam 
Kerajaan itu dengan bertobat 
dari dosa-dosanya dan tetap 

tinggal di dalam Kerajaan itu 
dengan terus mempercayai 
Yesus (ay.15). Yesus adalah 
kabar baik itu.

Yesus kemudian memilih empat murid 
(dua pasang kakak-beradik) yang 
adalah nelayan-nelayan sederhana. 
Allah sering memilih apa yang bodoh, 
lemah, dan rendah di mata dunia  
(1 Korintus 1:27-29)—Dia menggenapi 
tujuan-tujuan-Nya semata-mata 
dengan kasih karunia dan kuasa-Nya. 
Dengan murah hati Dia mengundang 
kita untuk berperan serta dalam misi-
Nya. “Mari, ikutlah Aku” (ay.17) adalah 
tugas utama seorang murid. Kita perlu 
menyingkirkan segala hal lainnya dan 
kembali pada panggilan sederhana 
yang utama ini: mengikut Yesus. Kita 
harus selalu kembali kepada-Nya 
karena sangat mudah bagi kita untuk 
beralih fokus dan kehilangan tujuan. 
Kita harus terus mengikut Yesus, 
bukan mengikuti kata orang banyak, 
atau kata hati kita sendiri.

Mengikut Yesus berarti menyediakan 
diri untuk dipimpin oleh-Nya dan rela 
melepaskan segala hal yang lain demi 
menaati pimpinan-Nya. Tidak ada hal 
lain yang terlalu berharga atau terlalu 
penting untuk ditinggalkan demi 
mengikut Yesus. Murid-murid pertama 
“segera meninggalkan jalanya dan 
mengikuti Dia” (ay.18). Dua dari 
mereka bahkan “meninggalkan 
ayahnya” (ay.20).

Baca Markus 1:14-20

Hari 3
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Renungkan

Renungkanlah 
panggilan Kristus 
untuk bertobat 
dan percaya. Jika 
Anda telah atau 
pernah mendengar 
panggilan-Nya, 
bagaimana Anda 
menanggapi-Nya 
secara pribadi? 

Yesus memanggil 
para penjala ikan 
untuk menjadi 
penjala manusia, 
sama seperti Dia 
memanggil Musa 
yang sedang 
bekerja sebagai 
gembala untuk 
menggembalakan 
umat-Nya keluar dari 
Mesir. Allah tidak 
pernah menyia-
nyiakan pengalaman 
hidup seseorang. 
Bagaimana 
berbagai pelajaran 
dan pengalaman 
Anda di masa lalu 
mempersiapkan 
Anda untuk melayani 
Tuhan sekarang?

Yesus berkata, “Kamu akan Kujadikan . . .” (ay.17). 
Yesuslah yang menjadikan kita penjala manusia, 
atau menjadi apa pun yang Dia inginkan. Dia 
memampukan kita dan sering kali itu berarti sebuah 
proses pembentukan yang panjang. Kita harus 
ingat bahwa semua kesanggupan kita berasal dari 
Allah (2 Korintus 3:4-6).



Bergabunglah dalam

Perjalanan Iman!

Jika Anda merasa bahwa teman atau kerabat Anda akan diberkati juga oleh 
materi ini, silakan mengirimkan alamat e-mail mereka ke indonesia@odb.org. 
Kami akan menghubungi dan menawarkan materi ini kepada mereka.

Untuk informasi, silakan menghubungi:

ODB INDONESIA
PO BOX 2500 JKT 11025
Tel: [021] 2902 8950  ||  Faks: [021] 5435 1975
E-mail: indonesia@odb.org
www.santapanrohani.org/seri-perjalanan-iman/

Judul-judul baru akan terbit tiga bulan sekali, dan kami akan mengirimkan 
penawaran melalui e-mail. Daftarkan diri Anda agar menerima penawaran 
lebih awal! Kirimkan nama Anda via e-mail ke indonesia@odb.org dengan 
subjek: “Daftar Seri Perjalanan Iman”.*

Persembahan kasih seberapa pun dari para sahabat memampukan Our Daily Bread Ministries 
untuk menjangkau orang-orang dengan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup. Kami tidak 
didanai atau berada di bawah kelompok atau denominasi apa pun.

* Hanya berlaku untuk wilayah Indonesia

Jangan Lewatkan!

Perkenalkan kepada Orang Lain


