BERAPA TAHUN YESUS MELAYANI DI DUNIA INI?
Pertanyaan mengenai berapa lama Yesus melayani di dunia ini merupakan suatu hal
yang sudah menjadi polemik dalam teologia. Beberapa ahli menganggap pelayanan Yesus di
dunia ini dilakukan selama 2,5 tahun. Ada juga beberapa ahli yang mengaggap bahwa pelayanan
Yesus di dunia ini adalah selama 3,5 tahun. Tidak jarang juga beberapa ahli hanya menganggap
pelayanan Yesus di dunia ini dilewati dalam satu tahun saja dengan argumen yang beraneka
ragam. Untuk dapat menjawab pertanyaan mengenai berapa lama Yesus melayani, akan diamati
dalam kitab Yohanes, dimana dalam kitab ini merupakan salah satu Injil yang menceritakan
mengenai kehidupan Yesus secara mendetail beserta dengan pelayanannya.
Kata kunci untuk dapat menjawab pertanyaan ini dapat dilihat dengan petunjuk yang
sangat jelas: berapa kalikah Yesus melewati atau melayani paskah? Menurut tafsiran Alkitab
Masa Kini, paskah disebut juga sebagai hari raya roti tidak beragi. Hari raya ini ditetapkan untuk
memperingati kelepasan bersejarah dari Mesir (Kel. 10:2; 12:8,14). Hari raya paskah adalah satu
dari tiga perayaan hari raya tahunan, yang dilaksanakan pada tanggal 14 bulan pertama. Selama 7
hari harus memakan roti yang tidak beragi dan tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Hari
pertama dan hari terakhir merupakan perkumpulan kudus, karena itu korban-korban
dipersembahkan.
Paskah berasal dari kata kerja yang artinya “melewatkan” dengan makna
“menyelamatkan”. Secara harafiah Allah melewati rumah-rumah orang Israel yang sudah
berlabur darah dan membunuh orang-orang Mesir. Bulan Abib, yang kemudian disebutkan
sebagai bulan Nisan, adalah bulan musim menuai dan waktu terjadinya paskah pertama,
dijadikan bulan pertama dari tahun Yahudi sebagai penghormatan (Kel 12:12; Ul. 16:1). Orang
non Yahudi dilarang untuk merayakan paskah, tetapi tetap terbuka kesempatan bagi proselit yang
diharapkan akan mengikuti segala tata cara upacara. Paskah dirayakan di dataran Yerikho waktu
Israel mulai menaklukkan tanah Kanaan (Yos. 5:10). Pada pemerintahan raja Hizkia dan Yoshia,
tempat perayaan paskah yang dianggap tetap adalah Bait Suci Yerusalem.
Pada jaman PB domba paskah disembelih menurut upacara di Bait Suci. Tapi makanan
paskah itu boleh dimakan di setiap rumah dalam wilayah kota. Satu kelompok terikat satu sama
lain oleh ikatan-ikatan bersama, seperti Yesus dengan murid-murid-Nya boleh merayakan

paskah, seolah-olah mereka merupakan keluarga. Jemaat Kristen segera sesudah penutupan
kanon Perjanjian Baru sadar bahwa Perjamuan Kudus yang ditetapkan Yesus, mengganti paskah,
dan inilah tujuan yang Dia maksud. Paskah yang dilaksanakan tiap satu tahun sekali inilah yang
digunakan sebagai indikasi berapa lamakah Yesus melayani di dunia ini.
Injil Yohanes adalah salah satu Injil yang dengan detail menyebutkan tentang paskah
yang dilewati ataupun dilayani oleh Yesus. Injil sinoptik memang ikut juga membicarakan
mengenai paskah, tetapi kebanyakan hanya satu paskah saja yang diceritakan, yaitu paskah
terakhir menjelang penyalibanNya. Matius menuliskan ada 4 kali kata paskah, dan semuanya
mengacu kepada paskah terakhir menjelang kematian Kristus (Mat. 26:2, 26, 27, 28). Injil
Markus juga menyinggung soal paskah, tetapi paskah yang dimaksud disini juga paskah terakhir
sebelum kematian Kristus (Mrk. 14). Injil Lukas juga menyinggung soal paskah. Paskah yang
disebutkan dalam bagian ini menunjuk kepada dua paskah, yaitu ketika Yesus berada di Bait
Allah waktu berumur 12 tahun (Luk. 2:41) dan paskah terakhir sebelum kematianNya (Luk.
22:1-15).
Melihat data-data yang telah disebutkan, Injil Yohaneslah yang merupakan Injil yang
terbaik untuk melihat berapa lamakah Yesus melayani dilihat dari berapa kalikah Yesus
melewati paskah. Di dalam Injil Yohanes, kata “paskah” disebutkan sebanyak 9 kali. Dan di
dalam Injil ini menyebutkan paskah yang bervariasi, bukan hanya paskah menjelang
kematianNya. Dalam artian bahwa hanya Injil Yohanes yang menaruh minatnya terhadap paskah
yang dilewati oleh Yesus. Dalam penyelidikan kali ini, ditemukan empat paskah yang dilewati
oleh Yesus:
1. Paskah pertama, yaitu paskah yang dilewati oleh Yesus ketika Ia menyucikan Bait Allah.
Hal ini diceritakan dalam dua ayat yang menyinggung paskah, dan mengacu kepada paskah
yang sama. Terdapat dalam Yohanes 2:13 dan Yohanes 2:23.
2. Paskah kedua adalah paskah yang dilewati Yesus ketika Ia pergi ke Yerusalem dan
menyembuhkan seseorang di Betesda. Peristiwa ini bertepatan dengan hari Sabat dan
terdapat dalam Yohanes 5:1
3. Paskah kedua ketiga adalah paskah ketika Yesus memberi makan lima ribu orang. Yohanes
menceritakan bagian ini dengan menyatakan waktunya yaitu “Paskah, hari raya orang

Yahudi sudah dekat” (6:4). Inilah paskah ketiga yang diceritakan oleh Yohanes dalam
Injilnya berkaitan dengan pelayanan Yesus Kristus di bumi ini.
4. Paskah keempat adalah paskah dimana kematian Kristus semakin mendekat. Injil Yohanes
memberikan porsi yang besar di dalam penceritaan paskah ini. Acuan paskah ini pertama
kali dapat dilihat dalam pasal 12 ayat 1 dimana Yesus datang ke Betania enam hari
sebelum paskah. Dilanjutkan juga dalam 13:1 dimana Yesus mengetahui bahwa saatnya
sudah tiba dan hal ini terjadi sebelum hari raya paskah dimulai. Paskah juga disebutkan
dalam narasi penderitaan Kristus sebelum kematianNya (Yoh. 18:28, 39; 19:4).
Jika pelayanan Yesus dimulai pada saat Ia dibabtiskan, maka diperkirakan bahwa pelayanan
Kristus dari pembabtisanNya sampai kepada perayaan paskah yang pertama dimana Ia
menyucikan Bait Allah adalah selama kira-kira 6 bulan. Hal ini didasarkan fakta bahwa dalam
masa-masa ini Yesus tidak melewati paskah, sehingga kemungkinan berada dalam jangka waktu
kurang dari satu tahun. Ketiga Injil Sinoptik dan Injil Yohanes menceritakan tentang pelayanan
Yohanes Pembabtis. Dan pada saat itu juga Yohanes Pembabtis membabtiskan Yesus Kristus
sebagai titik awal pelayananNya di bumi ini. Sesudah itu Yesus mengalami pencobaan selama 40
hari di padang belantara. Dan pelayanan awalnya juga diisi dengan pemanggilan murid-murid
yaitu Andreas, Yohanes, Petrus, Filipus, dan Natanael. Selain itu juga disertai dengan mukzizat
Yesus yang pertama yaitu mengubah air menjadi anggur. Dengan adanya banyak fakta ini, maka
selang waktu antara pembabtisan Yesus dengan paskah pertama yang dilewatinya adalah kirakira 6 bulan atau setengah tahun. Dan jika ditambahkan dengan tiga paskah lainnya maka
keseluruhan pelayanan Yesus adalah tiga setengah tahun. Pelayanan Yesus di dunia ini adalah
selama 3,5 tahun. Jika digambarkan dengan grafik, maka pelayanan Yesus yang melewati tiga
paskah adalah sebagai berikut:
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