
     

 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                      
  
 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ringkasan Khotbah 

PERUMPAMAAN TENTANG PENABUR 

Markus 4:1-9 

Meskipun dikenal dengan sebutan “perumpamaan tentang penabur” (the 

parable of the sower), kisah dalam Markus 4:1-9 lebih sering diperlakukan 

atau ditafsirkan sebagai “perumpamaan tentang empat jenis tanah,” di mana 

keempat jenis tanah menjadi fokus utama dari pembahasan perumpamaan ini. 

Kemungkinan besar, fokus terhadap keempat jenis tanah disebabkan oleh 

kekurang-telitian (mungkin saja akibat dari terjemahan bahasa Indonesia yang 

tidak terlalu jelas) di dalam mencermati penjelasan Yesus terhadap 

perumpamaan ini dalam 4:15-20.  

Dengan melihat alur serta pengisahan perumpamaan ini secara lebih teliti, 

ada beberapa hal penting yang dapat kita dipetik dari kisah ini.  

Pertama, ayat 3 dan 9 mencatatkan perintah untuk mendengar Yesus 

ketika Ia mengisahkan perumpamaan ini. Pentingnya perintah untuk 

mendengar diulang kembali pada bagian berikutnya, ay. 12, 15-16, 18, 20, 

23-24, 33. Dalam tradisi Yahudi, pentingnya perintah untuk mendengar kerap 

kali dihubungkan dengan mendengar Firman Allah; sehingga tidak heran 

pengakuan iman Yahudi yang paling terkenal pada masa itu dimulai dengan 

perintah untuk mendengar (Shema!). Pentingnya mendengar Firman Allah 

juga diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam Rom. 10:17. Dengan demikian, 

adalah penting bagi setiap orang percaya menjadi pendengar yang sungguh-

sungguh (yaitu dengan melakukan Firman yang ia dengar).  

Kedua, perumpamaan ini dimulai dengan kisah seseorang yang menabur. 

Dalam konteks eskatologis[di dalam] Perjanjian Lama, serta tulisan Yahudi 

lainnya, penabur kerap kali dihubungkan dengan Allah (bnd. Yer. 31:27-28). 

Dalam Injil Markus sendiri, aktifitas menabur (bnd. 4:14) sebagaimana 

dilakukan oleh penabur dalam kisah ini mirip dengan aktifitas Yesus ketika 

memberitakan Injil; seperti, Yesus tidak pilih-pilih ketika memberitakan Injil 

(bnd. psl. 2). Hal yang sama, memberitakan Injil dengan tulus dan tidak 

deskriminatif, juga Allah kehendaki untuk kita – murid Kristus – lakukan (bnd. 

13:10).  

Ketiga, perumpamaan ini ditulis dengan fokus pada benih/biji – di mana 

ada perumpamaan ini diikuti oleh dua perumpamaan lainnya yang juga 

berbicara tentang benih/biji (perumpamaan tentang benih yang tumbuh: 

4:26-29; perumpamaan tentang biji sesawi: 4:30-32) – dan perkembangan 

benih tersebut di dalam penjelasan Yesus terhadap perumpamaan ini. Dengan 

memahami pentingnya benih sebagai simbol bagi Firman, setiap kita dituntut 

untuk berpikir keras tentang pertumbuhan benih itu dalam setiap kita sebagai 

murid Tuhan. Apakah benih tersebut pergi begitu saja? Atau tidak bertumbuh 

dengan baik? Atau menghasilkan buah yang dapat dipanen? 
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