DIMANAKAH YESUS SAAT BERUSIA 12 – 30 TAHUN?
Periode 18 tahun yang tidak tercatat (The Silent Period)
Penulis: Ps Bobby M.Th

Kontroversi yang berkembang
Ada pandangan-pandangan yang beredar di
masyarakat mengenai di manakah Yesus saat ia
berusia antara 12 tahun sampai 30 tahun, yaitu
periode 18 tahun dalam hidup-Nya yang tidak
tercatat di Alkitab. Banyak versi yang berusaha
menjelaskan keberadaan Yesus pada masa tersebut.
Ada yang menyebutkan bahwa pada masa itu
Yesus pergi ke India untuk belajar, sehingga Ia
bisa melakukan berbagai mujizat. Ada juga
seorang penulis buku yang bernama Andreas
Faber Kaiser dengan judul buku “Jesus Died in
Kashmir” ia mengatakan bahwa Yesus pergi ke Tibet untuk mempelajari pengertian
mengenai ilahi dan mempelajari hukum-hukum budha. Ia juga menulis bahwa Yesus tidak
mati dan naik ke Surga, melainkan pergi ke Kashmir untuk menyembuhkan luka-lukanya dan
tinggal disana, kemudian menikah, punya anak dan meninggal pada usia lanjut.
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Sebagian dari umat Kristiani mungkin merasa kesal dengan tulisan-tulisan tersebut. Namun,
suka atau tidak, hal-hal yang demikianlah yang tersebar dan mempengaruhi pandangan
masyarakat umum. Sebagai orang percaya, saya berusaha menggali dan menganalisa faktafakta di Alkitab dan sejarah budaya Yahudi untuk “meluruskan” persepsi yang keliru dan
tidak historis tersebut dengan memberikan jawaban yang Alkitabiah dan sesuai fakta.

Pencatatan usia Yesus
Eksistensi Yesus sebagai manusia pertama kali dicatat ketika malaikat Gabriel datang
kepada Maria dan mengatakan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus (Matius 1:18-20;
Lukas 1:26-35). Sebelum berinkarnasi menjadi manusia, Ia adalah Firman Allah yang maha
kuasa, Allah itu sendiri (Yohanes 1:1-14). Penampakan pertama atau kelahiran Yesus ke
dalam dunia tercatat dengan jelas di Alkitab. Kitab Matius mencatat bahwa Ia dilahirkan di
kota Betlehem yang berada di wilayah Yudea, suatu wilayah yang berada dibawah
pemerintahan raja Herodes (Matius 2:1). Wilayah Yudea sebagai bagian dari tanah Palestina
pada masa tersebut sedang berada dalam penjajahan kerajaan Romawi.
Penampakan kedua dari Yesus, adalah saat ia berusia delapan hari dan dibawa oleh Yusuf
dan Maria untuk disunat menurut hukum Taurat. “Dan ketika genap delapan hari dan Ia harus
disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum Ia
dikandung ibu-Nya.” (Lukas 2:21). Dasar dari pelaksanaan sunat itu sendiri berasal dari
perintah Tuhan kepada Abraham, bahwa: “Anak yang berumur delapan hari haruslah disunat,
yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun: baik yang lahir di rumahmu, maupun
yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu.”
(Kejadian 17:12).
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Setelah genap waktu pentahiran, yaitu 40 hari setelah Maria melahirkan Yesus (Imamat 12:14) maka menurut hukum Taurat Musa, Yusuf dan Maria membawa Yesus ke Bait Allah di
Yerusalem untuk menyerahkan-Nya kepada Allah, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan:
“Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah” dan untuk mempersembahkan
korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur
atau dua ekor anak burung merpati (Lukas 2:22-24). Penyerahan kepada Allah ini disaksikan
oleh Simeon dan Hanna. Kemudian dalam tradisi Kristen, penyerahan seorang anak kepada
Allah disebut sebagai “Penyerahan Anak”. Yesus berusia empat puluh hari saat
“diserahkan” kepada Allah sesuai dengan hukum Taurat. Alkitab kemudian menulis, “Dan
setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke
kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat,
penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada pada-Nya”. (Lukas 2:39-40).
Penampakan ketiga adalah ketika Yesus berusia 12 tahun. Injil Lukas 2:42 menulis, “Ketika
Yesus telah berumur dua belas tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada
hari raya itu.” Dari uraian ayat-ayat di atas, kelihatan bahwa Yesus selama ini, yaitu sejak
kelahiran hingga berusia 12 tahun selalu berada bersama orang tuanya di kota Nazareth yang
berada di wilayah Galilea.
Penampakan keempat menurut catatan Injil Lukas adalah ketika Yesus berusia 30
tahun (Lukas 3:23). Pada usia inilah ia dibaptis oleh Yohanes pembaptis di sungai Yordan
dan memulai pelayanan-Nya yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Ia melayani selama kirakira tiga tahun dan kemudian disalibkan, mati dan bangkit serta naik ke Surga untuk
menyediakan tempat bagi orang-orang yang mempercayai-Nya (Yoh 3:16; Yoh 14:1-3).
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Dimanakah Yesus

Dari analisa fakta Alkitab dapat dilihat
bahwa ada rentang waktu yang cukup
panjang yaitu antara usia 12 tahun – 30
tahun, dimana tidak ada penampakan atau
aktivitas Yesus yang tercatat. Rentang waktu
inilah yang kemudian dijadikan bahan
“kontroversi” oleh sejumlah penulis. Akan
tetapi apabila seseorang memahami dengan
baik mengenai budaya Yahudi, yaitu budaya
dimana Yesus lahir dan dibesarkan, maka
rentang waktu tersebut bukanlah sesuatu
yang aneh dan kontroversi. Mengapa?
Menurut tradisi Yahudi, seseorang dianggap dewasa, matang, cukup umur untuk mengajar
adalah saat berusia 30 tahun. Inilah usia dimana seseorang mulai “diakui” sebagai guru
(rabbi) oleh lingkungan masyarakat Yahudi. Yesus yang lahir dan besar dalam budaya
tersebut mengetahui hal itu dengan pasti. Itulah mengapa, ia mulai muncul dan mengajar
ketika berusia 30 tahun. Kitab-kitab Injil yang ditulis dalam budaya Yahudi juga
mereflesikan hal yang sama. Para penulisnya tidak mengganggap perlu untuk menulis kisah
hidup Yesus sebelum usia 30 tahun maupun keseluruhan aktivitasnya selama tiga tahun
mengajar dan melakukan mujizat karena: “Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat
oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia
ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu”. (Yohanes 21:25).
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Jadi para penulis Injil (Matius, Markus, Lukas dan Yohanes) hanya memilih untuk menulis
kisah, ajaran maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan utama kedatangan
Yesus ke dalam dunia, yaitu untuk menjadi Juru Selamat yang menebus dosa manusia.
Bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah, Anak Allah, Raja yang Kekal,
Penasehat Ajaib dan hanya dalam nama-Nya saja ada keselamatan atas semua manusia (KPR
4:12).
Berkaitan dengan alasan kemunculannya pada usia 30 tahun telah terjawab. Sekarang,
dimanakah Yesus sesudah berusia 12 tahun? Menurut hukum Yahudi, usia seorang anak
digolongkan dalam 8 tahapan: yaitu tahap pertama adalah Yeled (usia bayi),
kedua Yonek (usia menyusu), ketiga Olel (lebih tua lagi dari menyusu), keempat Gemul (usia
disapih), kelima Taph (usia mulai berjalan), keenam Ulem (anak-anak), ketujuh Na’ar(mulai
tumbuh remaja) dan kedelapan Bahar (usia remaja).
Dari catatan tentang kehidupan Yesus dalam Injil, kita hanya membaca 3 klasifikasi usia saja
yang ditulis, yaitu bayi (yeled), usia menyusu (Yonek), yaitu ketika Ia diserahkan di Bait
Allah di hadapan Simeon dan Hanna, dan remaja (bahar) saat berusia 12 tahun ketika diajak
Yusuf dan Maria ke Yerusalem.
Mengapa Yesus diceritakan kehadiran-Nya di Bait Allah pada usia 12 tahun? Karena usia dua
belas bagi tradisi Yahudi zaman Yesus begitu penting. Menurut legenda Yahudi, pada usia 12
tahun Nabi Musa meninggalkan rumah putri Firaun, Samuel menerima suara yang berisi visi
Ilahi, Salomo mulai menerima Hikmat Allah dan Raja Yosia menerima visi reformasi agung
di Yerusalem.

http://www.buktidansaksi.com
Pada usia 12 tahun seorang anak laki-laki Yahudi harus melakukan upacara yang disebut Bar
Mitzvah (anak Hukum Taurat). Sementara bagi anak perempuan upacaranya disebut Bat
Mitzvah. Upacara ini secara literal menunjukkan bahwa seorang anak remaja mulai
bertanggung jawab secara penuh atas segala perbuatannya di hadapan Tuhan. Dalam
rangkaian ritual Yahudi itu, Yesus harus melakukan ‘aliyah (naik) dan Bemah (menghadap
mimbar untuk menerima kuk hukum Taurat). Upacara ini dilakukan pada hari Sabat, karena
itu disebut juga thepilin Shabat. Sejak abad Pertengahan, usia Bar Mitzvah dilakukan pada
usia 13 tahun. Menurut literatur Yahudi abad pertengahan, Sepher Gilgulim, semua anak
Yahudi sejak usia 12 tahun, mulai menerima ruach (roh hikmat) dan pada usia 20 tahun
ditambahkan baginya nishama (reasonable soul, “jiwa akali”).
Mulai usia 20 tahun seseorang harus memasuki sekolah khusus Yahudi (Beyt Midrash).
Sedangkan tahapan-tahapan pendidikan Yahudi sebagai berikut: Mikra (membaca Taurat)
mulai usia 5 tahun, membaca Mishnamulai usia 10 tahun, mempelajari Talmud pada usia 13
tahun (zaman Yesus 12 tahun), studi Midrash (tafsir ayat-ayat kitab suci) pada usia 20 tahun,
dan sejak usia 30 tahun baru boleh mengajar di depan muka umum dan khalayak ramai.
Bagaimana dengan Yesus? Sebagai seorang anak, ia menempuh semua proses pendidikan
Yahudi tersebut. Ia menempuh pendidikan seperti halnya anak-anak Yahudi lainnya. Diluar
waktu sekolah, ia membantu orang tuanya untuk membuat perkakas dari kayu. Alkitab
mencatat: “Setibanya di tempat asal-Nya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah
ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata: “Dari mana diperoleh-Nya hikmat itu
dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah Ia ini anak tukang
kayu? Bukankah ibu-Nya bernama Maria dan saudara-saudara-Nya: Yakobus, Yusuf, Simon
dan Yudas? (Matius 13:54-55).
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Apalagi Alkitab juga mengisahkan bahwa tampaknya Yusuf meninggal lebih dahulu daripada
Maria. Maka sesuai dengan tradisi Yahudi, sebagai anak sulung, secara sosial ekonomi Yesus
harus menjadi tulang punggung kehidupan keluarga untuk membantu ibu-Nya, Maria. Harihari kehidupan-Nya diisi dengan studi dan membantu ekonomi keluarga-Nya.

Kesimpulan
Dari tahapan-tahapan pendidikan Yahudi pada zaman Yesus,
latar belakang agama, budaya dan sosial ekonomi, jelas bahwa
kontroversi cerita-cerita mengenai 18 tahun kehidupan Yesus
yang tidak tercatat sama sekali tidak mempunyai landasan
yang kuat secara historis. Berdasarkan analisa yang sudah
dipaparkan, selama 18 tahun tersebut, atau saat berusia antara
12 tahun – 30 tahun, Yesus tinggal bersama keluarganya di
Nazareth. Ia menempuh pendidikan seperti layaknya anakanak Yahudi dan juga membantu orang tuanya sebagai tukang
kayu (carpenter).
Mengapa kisah kehidupan-Nya baru dicatat mendetail setelah
usia 30 tahun? Karena dalam tradisi Israel (Yahudi), pada usia
inilah seseorang “dianggap” matang untuk mengajar dan
berkotbah. Dan, pada usia inilahtujuan utama kedatangan
Yesus ke dalam dunia menjadi kelihatan nyata melalui pengajaran dan mujizat yang
dilakukan-Nya, yaitu untukmenyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin,
memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang
buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat
Tuhan telah datang, dan menggenapinya dengan kematian-Nya di kayu salib yang menebus
dosa dunia (Lukas 4:18-19; Yohanes 3:16; Yohanes 14:16).
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Dengan demikian spekulasi mengenai keberadaan Yesus di Tibet, India, baik untuk belajar
Budha, Yoga, dsb adalah cerita fiktif yang tidak dapat dibuktikan secara historis.
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ZAMAN KEDEWASAAN ISA AL-MASIH - SEMASA UMUR BAGINDA ANTARA 12 30 TAHUN
DIMANAKAH YESUS SAAT BERUMUR 12-30 TAHUN
Di manakah Yesus di usia 12-30 tahun?

ZAMAN KEDEWASAAN ISA AL-MASIH - SEMASA UMUR BAGINDA ANTARA
12 - 30 TAHUN
"Masih banyak hal-hal lagi yang diperbuat oleh Isa, tetapi jikalau semuanya itu harus
dituliskan satu persatu, maka agak dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus
ditulis itu."
Yohanes Pasal 21
ayat 25
Keempat-empat periwayat Injil hanya menceritakan kehidupan Yesus ketika Ia dilahirkan
(Mat. 1:18-25; Luk. 2:1-7), disunat pada usia 8 hari dan diserahkan di Bait Allah (Luk. 2:2140). Ia kembali muncul di Bait Allah yang sama pada umur 12 tahun (Luk. 2:41-52). Yesus
tampil di depan umum setelah dibaptis oleh Yohanes. "Ketika Yesus memulai pekerjaan-Nya,
baginda berumur kira-kira 30 tahun" (Luk.2:23).
Jadi, ada "waktu senyap" ("the silent period") selama 18 tahun, yaitu antara baginda usia 12
sampai usia 30 tahun. "Kesenyapan" ini (minimal kalau kita mengikuti corak fikiran itu),
telah menyebabkan banyak penulis mencoba mengisinya menurut tuntutan kepentingan dan
andaian-andaian mereka sendiri.
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Dari abad ke abad, khususnya setelah zaman Rasuli yang dimulai pada akhir abad ke-2
Masehi, berbagai spekulasi mulai berkembang. "Kisah-kisah lancung" inilah yang akhir
menjadi tulisan-tulisan apokrifa dan pseudographa. 1)
Sastera ini banyak dijadikan rujukan oleh ahl al-bid’ah (heresy). Contoh-contoh tulisan
apokrif ini, misalnya Injil al-Tufuliyah (Arabic Gospel of Infancy) yang berasal dari abad ke
7 Masehi. Dalam buku ini dikisahkan bahwa Isa dapat berbicara pada waktu bayi ketika Dia
sedang digendong Maryam, ibu baginda. "Ana huwa Yasu’a Ibn Allah"(Akulah Yesus, Putra
Allah), kata bayi Yesus kepada ibu-, "alladzi walidati kamma basyiruki Jibril al-Malak wa
atta arsalni lil khalash al-‘alam" (yang dilahirkan sebagai berita gembira dari Malaikat Jibril
kepadamu dan aku diutus untuk keselamatan dunia). 2)
Selanjut, berita Injil Matius 2:13-15 yang berkisah tentang pelarian Isa dan keluarga Baginda
ke Mesir, dalam Injil Palsu Matius/Pseudo Gospel of Matthew yang berasal dari abad ke-5
Masehi, dikembangkan menjadi kisah-kisah ajaib yang berlebihan. Seperti pohon korma yang
kononnya membungkuk menuruti perintah kanak-kanak Yesus untuk mengeluarkan buahnya
dan air segar yang memancar dari bawah pohon itu.
Demikian pula, kisah-kisah ajaib mengenai remaja Yesus yang membuat burung dari tanah
liat, dimuat dalam The Gospel of Thomas (Injil Thomas) berbahasa Yunani. Injil tersebut
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berasal dari abad ke-3 Masehi. 3) Kisah-kisah ini sangat populer di kalangan sekte-sekte bidat
Kristen di tanah Arab menjelang dan pada saat kelahiran Islam.
THE DEAD SEA SCROLLS: MENCARI JEJAK YESUS/ISA AL-MASIH DI GUAGUA WADI QUMRAN
Sejak tahun 1947, setelah penemuan manuskrip-manuskrip Laut Mati, para ahli sibuk
mengaitkannya dengan sejarah kekristenan awal. Menurut kesepakatan para ahli yang
terkenal, gua-gua Laut Mati menyimpan bukti sejarah orang-orang Eseni (Essene). Kaum
Eseni adalah sekelompok orang Yahudi yang tidak puas dengan pemilihan imam besar di
Bait Allah Yerusalem. Lalu, mereka mendirikan komuniti tersendiri di Laut Mati di bawah
pimpinan seseorang yang bergelar Guru Kebenaran (Moreh Hassedeq)atau Guru Komunitas
(Moreh hayyahad).
Menurut tokoh, James H. Charlesworth, komuniti Qumran dimulai kira-kira tahun 150 S.M.
dan berakhir ketika tentera Roma menghancurkan tempat ini pada tahun 68 M.4) Dari sebelas
gua yang dihuni orang-orang Qumran, mereka meninggalkan naskah-naskah kuno termasuk
teks-teks Alkitab Perjanjian Lama. Naskah tersebut sebagian besar tertulis dalam bahasa
Ibrani/Arami dan sebahagian kecil sisa berbahasa Yunani (khusus gua tujuh). Manuskrip
terkuno dapat ditentukan berasal dari tahun 250 S.M., 100 tahun sebelum manuskrip itu
dibawa oleh penghuni Qumran dalam tempat pengungsiannya.
Pada awal penemuan naskah-naskah ini, dunia ilmu pengetahuan seperti tersentak. Lebihlebih, ketika para ahli sedang mencari-cari 18 tahun kehidupan Yesus yang tidak dikisahkan
dalam Kitab Injil (Perjanjian Baru). Hal ini tampak dari judul buku Dr. Charles Francis
Potter, The Lost Years of Jesus Revealed. 5)
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Sehingga banyak orang berharap cemas terhadap penemuan terbesar abad ke-20 tersebut.
Secara khusus dalam usahanya mencari "benang merah" dengan sejarah kekristenan mulamula. "Dalam banyak segi", tulis Duport Summer, "Tuan (Master) Galilea itu tampak sebagai
seolah-olah seorang 'reinkarnasi Guru Kebenaran' dari Qumran yang sangat
mencengangkan." 6)
Sedangkan Potter, sambil mengutarakan teorinya bahwa kononnya kaum Eseni Qumran
adalah "ibu dari kekristenan", secara lebih bombastik lagi menulis:
"Dan sekarang setelah terbukti bahwa sejarah kekristianan dapat ditemukan
dalam masyarakat yang disebut Perjanjian Baru (B’rit ha-Hadasah) yang biasa
disebut Eseni. Masalah penting yang menantang seluruh dunia Kristen ialah,
apakah seorang anak akan mempuinyai keperwiraan, keberanian, dan
kejujuran untuk mengakui dan menghormati ibunya sendiri." 7)
Robert Einseman, salah seorang dari sarjana peneliti Qumran yang sangat liberal,
menunjukkan bahwa banyak petunjuk yang jelas menghubungkan Qumran dengan
kekristenan awal. Einseman berasaskannya dari fakta bahwa kekristenan Yahudi awal di
Yerusalem desebut Notzrim (im bentuk jamak), yang menunju komunitas "pengikut Isa,
orang Nazaret" (Kis. 24:5; Mat. 2:23). Robert Einseman menghubungkan nama Kekristenan
awal ini dengan istilah kelompok Qumran yang juga disebut "Notzeri ha-Berit" (yang
memelihara Perjanjian).
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Selanjut, Einseman juga mengemukakan fakta tentang ada komunitas Kristen Yahudi pada
abad ke-2 Masehi di Jabal Fahin (Yunani: Pella), seberang Yordan, yang disebut "Ebionit".
Karena istilah ini berasal dari bahasa Ibrani Ebiyon, "orang-orang miskin", maka cocok
dengan identitas jemaah Yerusalem sendiri (Gal.2:10).
Data-data ini oleh Einseman ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga terbangunlah teori yang
menganggap bahwa Guru Kebenaran (Moreh hassadeq) yang disebut dalam naskah-naskah
Qumran adalah Yakobus, saudara Yesus yang juga digelar Ha-Tsadiq (Yang Benar) dalam
gereja kuno. Sedangkan 2 watak lain yang jahat, yang oleh Einseman ditafsirkan Kayafas dan
pendusta adalah Rasul Paulus. Dengan menyebut Paulus kononnya sebagai pendusta, maka
Einseman mempertentangkan kekristenan yang paulinis dengan kekristenan Yahudi di
Yerusalem. 8)
Walaupun ada kemiripan antara komuniti Qumran dengan keKristenan, semua teori di atas
terus berubah. Jika pada awal penemuan naskah ini sosok Guru tergolong cukup
bermisteri, kini menjadi tidak lagi setelah data-data semakin lengkap dikajiteliti. Memang, istilah-istilah Eseni, Oseni, Natsorea, Ebiyonim, Notsrim, Hasidim,
Zaddikim tampak sebagai variasi-variasi atas tema yang satu dan sama. Istilah Eseni,
misalnya, berasal dari kata "osei hattorah" (mereka yang melakukan Torah).
Jadi meskipun nama-nama itu berkaitan, tetapi semua menunjuk pada latar belakang
spiritual/kerohanian bersama. Ertinya, sangat gegabah dan membabi-buta untuk waktu
sekarang mencari asal-usul istilah Perjanjian Baru dari Qumran. Sebab istilah itu berakar dari
pengharapan Yudaisme pada umum (banding Yeremia bab 31).
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Juga, Mengasalkan tema Injil Yohanes tentang "terang dan gelap" dari salah satu naskah
Qumran (1QM) berjudul Milkamah (Perang). Naskah ini memuat "peperangan anak-anak
terang dan anak-anak kegelapan." Sebab tema gelap dan terang adalah tema umum
Yudaisme, dan lagi dalam pandangan Qumran peperangan itu bersifat abadi. Sedangkan
sebaliknya dalam Injil Yohanes:

"Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai-Nya"
(Yoh. 1:5).
Jadi, terlalu pagi untuk menyimpulkan bahwa kekristenan berasal dari kaum Eseni di
Qumran. Apalagi untuk menyimpulkan bahwa Guru Kebenaran itu Isa/Yesus sendiri.
Kesimpulan semacam itu telah dibuat oleh 2 orang penulis polemik Muslim yang tidak
berasal dari kalangan ahli atau pakar. Mereka adalah O. Hasyem dalam bukuTantangan Dari
Qumran, 9) dan Saleh A. Nahdi dalam buku, Nafiri Maut dari Lembah
Qumran. 10) Berdasarkan penelitian penulis lain yang belum final, antara lain Charles
Francis Potter dan Duport Summer yang telah disebutkan di atas, kedua penulis Muslim
ini terburu nafsu menyimpulkan bahwa ajaran Kristen adalah hasil pemalsuan dari
ajaran Yesus asli. Logik mereka begini, Yesus adalah Guru Kebenaran sendiri. Padahal
setelah diteliti, dalam naskah-naskah Qumran tidak ada ajaran mengenai penyaliban Yesus,
Tritunggal, dan pokok-pokok ajaran Kristian lainnya.
Dengan berlagak sebagai ahli dan 'pakar', kedua penulis itu juga menguraikan perbedaanperbedaan ajaran Kristen dengan Guru Kebenaran untuk menyatakan "kepalsuan ajaran
Kristen". Padahal, Yesus jelas-jelas bukan Guru Kebenaran yang dimaksud dalam
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naskah-naskah Qumran itu. Masa hidup Guru Kebenaran memang terjadi sebelum zaman
Kristus. Jean Danielou dalam The Dead Sea Scrolls and Primitive Christianity menulis
bahwa Guru Kebenaran dari sekte Eseni di Qumran telah wafat kira-kira tahun 50 S.M.11)
Lebih-lebih penemuan terakhir dari The Dead Sea Scrolls. Menurut hasil penelitian
O'Chalagan, terta salah satu naskah berbahasa Yunani yang ditemukan di gua tujuh adalah
serpihan fragmen Injil Markus 6:52-53 dan 1 Timotius 3:16.12). Bukti baru ini menunjukkan
bahawa teori yang selama ini menentukan penulisan Injil Markus setelah tahun 60 akan
gugur. Sebab menurut kesaksian sejarawan Yahudi, Flavius Josephus dalam Antiquities of
The Jews,13) komuniti Qumran berakhir akibat serangan militer Roma pada tahun 68
Masehi.
Jadi, Injil ini sudah ada di Qumran kemungkinan karena dibawa oleh orang-orang Kristian
yang menginjil setelah cetusnya perang Yahudi tahun 66 M. Oleh kerana itu, Injil harus
ditulis pada masa yang lebih awal lagi. Bahkan sudah ditemukannya fragmen Surat Paulus
di Qumran, jelas telah menggugurkan teori 'pertentangan Yakobus dan Paulus' sebagaimana
dikemukakan di atas.
DI MANAKAH ISA AL-MASIH BERADA KETIKA BERUSIA 12 SAMPAI 30
TAHUN?
Dari deskripsi tersebut di atas, jelas bahwa semua teori yang mencari-cari "the silent
period" Yesus itu akan tinggal sebagai spekulasi cerdik belaka. Bahkan teori-teori seperti itu
sebenarnya tidak akan muncul apabila kita memahami latar belakang kehidupan Yesus, "yang
lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat" (Gal. 4:4).
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Mengapa Yesus ditampilkan hanya kelahiran-, usia 12 tahun dan baru ditulis lagi setelah
berusia 30 tahun? Dari perspektif Yahudi, hal itu bukan hal yang aneh. Sebabmenurut budaya
Yahudi seorang lakI-laki baru boleh mengajar di depan muka umum hanya pada usia 30
tahun.
Menurut hukum Yahudi, usia seorang anak digolongkan dalam 8 tahapan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yeled, "usia bayi";
Yonek, "usia menyusu";
Olel, "lebih tua lagi dari menyusu";
Gemul, "usia disapih";
Taph, "usia mulai berjalan";
Ulem, "anak-anak";
Na'ar, "mulai tumbuh remaja"; dan
Bahar, "usia remaja". 14)

Dari catatan tentang kehidupan Yesus dalam Injil, kita hanya membaca 3 klasifikasi usia saja
yang ditulis, yaitu bayi (yeled), usia disapih (gemul), yaitu ketika Ia diserahkan di Bait Allah
di hadapan Simeon dan Anna, dan remaja (bahar, 12 tahun) ketika Yesus diajak Mar Yusuf
dan Sayidatina Maryam - kedua orangtuaNya - ke Yerusalem.
Mengapa Yesus muncul pada usia 12 tahun? Karena usia 12 bagi tradisi Yahudi zaman Yesus
begitu penting. Seorang anak laki-laki Yahudi harus melakukan upacara yang disebut Bar
Mitzvah (anak Hukum). Menurut legenda Yahudi, pasa usia 12 tahun Nabi Musa
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meninggalkan rumah putri Fir'aun. Pada usia yang sama juga, Nabi Samuel menerima suara
yang berisi Ilahi dan Salomo (Nabi Sulaiman) mulai menerima hikmat Allah dan Raja Yosia
menerima visi reformasi agung di Yerusalem.15)
Dalam rangkaian ritus Yahudi itu, Yesus harus melakukan 'aliyah (naik)
dan Bemah (menghadap mimbar untuk menerima kuk hukum Taurat). Upacara ini dilakukan
pada hari Sabat, karena itu disebut juga thepilin Shabat.
Sejak abad Pertengahan, usia Bar Mitzvah dilakukan pada usia 13 tahun.16) Menurut literatur
/ sastera Yahudi abad pertengahan, Sepher Gilgulim, semua anak Yahudi sejak usia 12
tahun, mulai menerima ruach (roh hikmat) dan pada usia 20 tahun ditambahkan
bagi nishama (reasonable soul, "jiwa akali").
Mulai usia 20 tahun seseorang harus memasuki sekolah khusus Yahudi (Beyt
Midrash). Sedangkan tahapan-tahapan pendidikan Yahudi sebagai berikut: Mikra (membaca
Taurat) mulai usia 5 tahun, Mishna mulai usia 10 tahun, Talmud pada usia 13
tahun (zamanYesus 12 tahun); Midrash pada usia 20 tahun, dan sejak usia 30 tahun baru
boleh mengajar di depan muka umum dan khalayak ramai.17)
KESIMPULAN
Dari tahapan-tahapan pendidikan Yahudi pada zaman Isa a.s. serta latar belakang agama dan
budaya, jelas bahwa andaian-andaian dan spekulasi-spekulasi mengenai 18 tahun kehidupan
Isa yang kononnya "hilang", sama sekali tidak mempunyai landasan sejarah. Jadi, ke mana
Yesus selama usia 12 sampai dengan 30? Jawaban, berdasarkan data-data Injil sendiri (Mat.
13:55; Mrk. 6:3), Yesus menjalani kehidupan seperti layaknya anak-anak Yahudi dan ia
bersama keluargaNya bekerja di Nazaret sebagai tukang kayu.
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Mengapa kisah kehidupan baru dicatat setelah usia 30 tahun? Karena memang demikian
lazim kehidupan orang Yahudi, sedangkan usia 12 tahun juga disinggung kerana sebagai usia
Bar Mitzvah. Adanya spekulasi-spekulasi Yesus telah sampai di India untuk
belajar yoga bersama guru-guru dari Timur Jauh sebenarnya adalah hanya cerita dongeng dan
fiksi yang hanya menarik didengar, daripada dapat dibuktikan secara historis ataupun sebagai
fakta bersejarah.
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